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Data raportului: 25.11.2020 

Denumirea Emitentului: IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT 

S.A. 

Adresa:  Str. Rudului 162, Ploiești, jud. Prahova 

Telefon: 0722.427.213  

Cod Unic de Înregistrare RO34184455  

Nr. Reg. Com: J29/330/04.03.2015  

Capital social subscris și vărsat: 1.410.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează 

valorile mobiliare: 
AeRO ATS 

1.      Evenimente importante de raportat 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul. 

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul. 

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul. 

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul. 

e) Alte evenimente: Lansare iHunt Note 20 Apex 2021 – Programul iHunt “Şcoala 

pentru toţi”  
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Lansare iHunt Note 20 Apex 2021 – Programul iHunt “Şcoala pentru toţi”  

iHunt Technology Import Export S.A. are plăcerea de a informa investitorii cu privire la lansarea 

noului telefon iHunt Note 20 Apex 2021, instrument accesibil, special conceput pentru satisface 

eficient nevoile generate de noul tip de educaţie online, la distanţă. 

Smartphone-ul este perfect echipat pentru şcoala online, având unul din cele mai mari display-uri din 

piaţă, clar şi uşor de citit, cu tehnologie Hybrid Punch ce incorporează un set de camere foto de 

calitate superioară. 

“Caracteristicile tehnice impreună cu preţul deosebit de accesibil, fac din iHunt Note 20 ApeX 2021 

soluţia perfectă pentru o conjunctură unică anului 2020, ce a ingreunat accesul generaţiei tinere la 

educatie” declară Vlad Hristea, directorul adjunct al iHunt.   

Expedierea primelor unităţi incepe la 25 Noiembrie 2020, odată cu startul campaniei de Sărbători. 

 

 

 

 

 


