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Data raportului: 24.06.2020 

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 S60 Discovery Plus 2021 
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Lansare iHunt S60 Discovery Plus 2021 – Primul produs din gama 2021 iHunt 

iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la lansarea celei de-a cincea 

evoluţie a produsului iHunt S60 Discovery, unul din cele mai apreciate telefoane din gama 

Profesională iHunt. 

Experienţa iHunt in domeniu a facut posibilă dezvoltarea unor soluţii constructive ingenioase si 

materiale robuste care atribuie terminalului caracteristici de rezistenţă ridicată la apă, praf si şocuri, 

făcându-l o alegere firească atât pentru clienţii B2C cât si companiile din domenii de producţie, 

construcţii, forestiere, etc., unde nevoia de a avea un mijloc de comunicare inteligent, cu autonomie 

ridicată şi rezistenţă la abuz este una imperioasă.  

iHunt a deschis precomenzile pentru primul model din gama 2021, S60 Discovery Plus, in 24 Iunie iar 

primele unităţi vor fi expediate către clientii din România si Europa pana la sfârsitul lunii.  

Toate produsele din oferta curentă iHunt au serviciile RO-Alert activate din fabrica.   

 

 

 


