
iHunt Technology Import-Export SA 

CUI RO3418445     J29/330/2015 

Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH 

           
 

 

 

 

Raport curent 

conform codului BVB în calitate de Operator de sistem, piața AeRO 

 

 

 

Data raportului: 10.02.2021 

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 S21 Plus Apex 2021 
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Lansare iHunt S21 Plus Apex 2021 – Produs emblematic iHunt, gama 2021 

iHunt Technology Import Export S.A. are plăcerea de a informa investitorii cu privire la lansarea 

produsului-cheie iHunt S21 Plus ApeX 2021 – noua generaţie a celui mai bine vândut smartphone 

accesibil iHunt in 2020.  

Noul model reuşeste sa aducă îmbunătăţiri de natura tehnică şi de design, ridicând totodată 

standardul de calitate in segmentul in care activează. 

Dintre noutăţile cheie notăm acumulatorul de mare capacitate, senzorii camerelor foto, senzorul de 

amprente şi o imagine în ton cu exigenţele clienţilor.  

Graţie parteneriatului strategic cu producătorul de chipseturi Unisoc, S21 Plus Apex foloseşte cea mai 

nouă versiune a sistemului de operare Android, cu serviciile Google licenţiate, într-o versiune 

optimizată ce oferă clientului o experienţă de utilizare rapidă si stabilă.   

Ca urmare a măsurilor şi deciziilor rapide luate de catre iHunt, S21 Plus Apex 2021 reprezintă o 

oportunitate importantă pentru clienţii şi partenerii distribuitori, într-un context în care industria 

tech   s-a confruntat cu dificultăţi in aprovizionare.  

 

 

 

 

 


