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Data raportului: 19.05.2020 

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 produs: Robot Curățenie si Dezinfectare automată - 

iHunt Robot Vacuum PRO 
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Lansare produs: Robot Curățenie si Dezinfectare automată - iHunt Robot 

Vacuum PRO 

iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la  lansarea produsului iHunt 

Robot Vacuum PRO, dispozitiv aflat la a doua generație, având şi capacitatea de dezinfectare a locuinței 

sau a locului de muncă.  

iHunt Robot Vacuum PRO este numai unul din viitoarele instrumente ale ecosistemului iHunt pentru 

Case Inteligente, menit să aducă confort si protejând sănătatea utilizatorului.  

O caracteristică importantă a dispozitivului este compatibilitatea cu substanțele dezinfectante, acesta 

având procedură specială pentru şters podele prin dozare de lichid, pe langă proceduri de aspirare si 

măturare.  

Prin intermediul aplicației uşor de folosit, robotul poate urma un program de funcționare prestabilit de 

către utilizator sau poate fi comandat de la distanță, curătarea realizându-se automat şi eficient, 

folosind senzori giroscopici şi alcătuind o hartă in două dimensiuni a spațiului de gestionat. 

Produsul se bucură de o recepție excelentă la public, primele precomenzi fiind onorate in intervalul 14-

19 Mai.  

 


