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iHunt Technology Import-Export SA 

CUI RO3418445     J29/330/2015  

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH 

                      
  

  

Raport curent   

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare. 

 

Data raportului  06.01.2022 

Denumirea societății  IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.  

Sediul social  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 lei  

Simbol  HUNT  

Piața de tranzacționare  SMT AeRO Premium  

  

Evenimente importante de raportat:  Încheierea Etapei I a operațiunii de majorare a capitalului 

social al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., denumită în continuare 

,,Societatea” informează piața cu privire la rezultatele primei etape a operațiunii de majorare a 

capitalului social al Societății, derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale 

Prospectului de ofertă publică aferent majorării de capital social, aprobat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1458 din 17.11.2021. 

În Etapa I, desfășurată în perioada 06.12.2021-05.01.2022, au fost subscrise 4.479.698 acțiuni, ce 

reprezintă 95,31% din numărul total de 4.700.000 de acțiuni obiect al Ofertei. Acțiunile cu valoare 

nominală de 0,1 lei/acțiune au fost oferite la un preț de 0,9382 lei/acțiune. 

Cele 220.302 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat intermediat 

de SSIF Goldring, care va avea loc în perioada 10.01.2022-14.01.2022, la un preț de subscriere de 
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1,15 lei / acțiune, potrivit cu hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr.47/06.01.2022 

Plasamentul privat poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, în baza consultărilor cu 

Intermediarul.  

Emitentul va reveni cu comunicări privind rezultatele întregii operațiuni de majorare de capital 

social după încheierea și a celei de a doua etape, cea a plasamentului privat de acțiuni rămase 

nesubscrise în etapa I. 

 

 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.  

Dl. STROE Cezar Cătălin  

Director General   

 


