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Data raportului: 08.07.2020 

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 Titan P8000 PRO 2021  
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Lansare iHunt Titan P8000 PRO 2021  

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

Titan P8000 PRO 2021 – Smartphone cu autonomie ridicată, rezistent la medii de lucru extreme.  

Gama Titan reprezintă soluţia iHunt pentru companiile şi persoanele care operează in medii de lucru 

dificile şi care au nevoie de terminale cu acumulatori ce pot face fată la zile de exploatare intensă 

intr-o singură incărcare. Până în 2021, această serie va cuprinde trei produse, concepute să satisfacă 

toate nevoile segmentului.  

iHunt Titan P8000 PRO 2021 păstreaza valorile principale ale best-seller-ul iHunt Titan P13000 PRO şi 

a fost dezvoltat in urma solicitărilor clientilor pentru un telefon performant cu autonomie extremă. 

“Titan P8000 PRO 2021 este un Smartphone definitoriu pentru iHunt, specializarea noastră fiind 

terminalele Ultra Rezistente, zonă în care suntem lideri de piată. Noul model din gama Titan  va 

contribui la creşterea cifrei de afaceri a companiei in conformitate cu strategia de dezvoltare si 

bugetul aprobat” declară Vlad Hristea, directorul general adjunct al companiei.    

Numărul mare de precomenzi confirmă prognozele iar livrările vor incepe din 8 Iulie, urmând ca 

primele unităţi sa ajungă la clienţii interni incepand cu 9 Iulie 2019. 

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

Detaliile tehnice ale produsului se pot găsi pe pagina companiei.  

 

 

 

 


