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mobiliare 

SMT – Piața AeRO 

 
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: 

 

Hotarare cu privire la inchiderea anticipata a ofertei de vanzare de obligatiuni subordonate aprobate 

prin Hotararea AGEA Nr. 25/27.08.2020 si Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 27 din 

data de 08.10.2020, stabilirea nivelului final al dobanzii emisiunii si comunicarea rezultatelor subscrierii 

in cadrul ofertei. 

 

 

Avand in vedere faptul ca SSIF Tradeville SA, Intermediarul Ofertei de vanzare de obligatiuni corporative, 

nominative, dematerializate, neconvertibile si negarantate, emise de IHUNT TECHNOLOGY IMPORT 

EXPORT S.A. a comunicat ca valoarea subscrierilor procesate in mod valid in Oferta dupa primele doua zile ale 

Ofertei, respectiv 29 - 30 Octombrie 2020, a fost de 10.149.400 Lei, depasind valoarea minima pentru 

incheierea cu succes a Ofertei, aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 27 din 08.10.2020, 

Consiliul de Administratie al societatii IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., prin Decizia 

Consiliului de Administratie nr 29 din 30.10.2020 a decis urmatoarele: 

 

Art. 1. Închiderea anticipată a Ofertei Primare de Vânzare de Obligațiuni emise de Societate (“HUNT23”), 

începută la data de 29.10.2020, fiind subscris un număr total de 101.494 obligațiuni, cu valoarea nominală de 

100 RON/obligațiune, la prețul de oferta de 100 de RON/obligațiune, valoarea subscrierii efectuate până la 

sfârșitul zilei de 30.10.2020 fiind de 10.149.400. Astfel, ultima zi de acceptare a ordinelor de subscriere este 

30.10.2020 intre orele 10:00 - 17:00, ora României. 

 

Art. 2. Emiterea unui număr de 70 000 obligațiuni corporative, nominative, dematerializate, neconvertibile, cu 

valoarea nominala de 100 RON/obligațiune, purtătoare ale unei rate nominale anuale a dobânzii fixe, de 8,75%, 

plătibilă semestrial. Data de emisiune este 04.11.2020.  

 

Art. 3. Efectuarea formalităților legale pentru evidențierea numărului final in situațiile financiare ale Societății 

și în documentele ce vor fi întocmite in vederea admiterii la tranzacționare pe SMT al BVB a obligațiunilor 

emise ca urmare a Ofertei derulate.  

 

Art. 4. Inițierea formalităților de listare pe SMT al BVB a obligațiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate. 
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