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Data raportului: 06.07.2020 

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 S20 Ultra ApeX 2021 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Dl. STROE Cezar Cătălin 

Director General 
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Lansare iHunt S20 Ultra ApeX 2021  

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

S20 Ultra ApeX 2021 – motor important pentru gama iHunt 2021.  

Realizarea noului model a fost posibilă graţie eforturilor extinse pentru dezvoltare, depuse alături de 

echipa iHunt din China. Terminalul oferă cea mai nouă tehnologie de display “Punch Screen”. 

Tehnologiile implementate, diminuarea concurenţei datorita contextului actual si a noilor legislatii, 

fac ca S20 Ultra ApeX să devină unul din cele mai importante motoare pentru cresterea economică 

iHunt in 2020 si inceputul anului 2021.  

Respectarea termenului de lansare al produsului confirmă parteneriatele puternice şi prioritatea 

iHunt in mediile de producţie si transport din China.  Acest punct forte al companiei permite si 

găsirea de noi oportunităţi în contextul situaţiilor actuale, cum ar fi extinderea internaţională prin 

vanzarea stocurilor existente catre retaileri cu dificultate de aprovizionare. 

iHunt a deschis precomenzile pentru S20 Ultra ApeX 2021 la sfârsitul lunii Iunie, produsul  

bucurându-se de un răspuns excelent din piaţă. Primele unităţi vor ajunge la clienţi la jumătatea lunii 

Iulie.  

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

 

 

 

 


