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Raport curent 
conform codului BVB în calitate de Operator de sistem, piața AeRO 

 

Data raportului: 15.12.2021 
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: 7.050.000,00 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: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de 
conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea 
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. informează investitorii și părțile interesate cu privire 
la tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau 
de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in data de  13.12.2021. Tranzactiile au fost 
notificate emitentului de catre Dl. Hristea Vlad-Mihai in calitate de Manager al IHUNT TECHNOLOGY 
IMPORT EXPORT S.A., in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la 
prezentul document. 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 
Dl. STROE Cezar Cătălin 
Director General  

 
 



Notificare tranzacții peste pragul de raportare de 5.000 Euro

În conformitate cu art. 250 din Regulamentul ASF Nr. 5/2018 și art. 19 din Regulamentul (UE) Nr. 
2014/596 vă notific următoarele: 

Numele: HRISTEA VLAD-MIHAI

Poziție/funcție: MANAGER GENERAL

Notificare inițială / Modificare: Inițială

Denumire emitent / simbol:
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. /
HUNT

Cod LEI: 254900XOY3AKZCTSWS07

Instrument financiar / ISIN: Actiuni / RODHRTKI5XP6

Data și locul tranzacției: 13.12.2021 / BVB / Piata XRS1

Volumul agregat: 175 400,00

Preț mediu ponderat: 1,0260

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 1 898,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 1 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 19 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 507,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 500,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 8 776,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 300,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0400 / 498,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0400 / 17 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 357,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 481,00



Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 934,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 850,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 600,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 5 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0350 / 500,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 300,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 1 700,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 150,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 1 669,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 5 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 500,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 6 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 2 500,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 50,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 2 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0300 / 5 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 15 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 4 800,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 5 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 60 000,00



Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0250 / 750,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 10,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 2 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 3 000,00

Natura tranzacției, prețul (prețurile) și volumul
(volumele):

VANZARE / 1,0200 / 1 770,00

Cu Stimă,
HRISTEA VLAD-MIHAI
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