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Raport curent 

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

 

 

 

Data raportului: 13.07.2020 

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: Publicare in platforma RO-ALERT 

 

 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Dl. STROE Cezar Cătălin 

Director General 
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Publicare in platforma RO-ALERT 

iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la publicarea in platforma RO-

ALERT a tuturor terminalelor marca iHunt. 

Începând cu 27 Iunie 2020, vânzarea telefoanelor incompatibile RO-ALERT pe teritoriul Romaniei a 

fost interzisă.  

Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență RO-ALERT are scopul de a  informa rapid în 

cazul în care există situații majore de risc, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații 

amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile. 

iHunt este una dintre primele companii care a implementat tehnologia, conform cerinţelor Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale, incă din faza de proiect de lege.   

In piaţă, noile reglementari vor conduce la o creştere a vânzării producătorilor conformi, precum 

iHunt, prin excluderea produselor fără software-ul special conceput pentru România.   

Toate telefoanele mobile iHunt au serviciul RO-ALERT preactivat din fabrică, licenţe Google pentru 

sistemul de operare Android, cât si toate certificările necesare comercializarii pe teritoriul Europei. 

Lista poduselor si a producătorilor, precum si modalitătile de activare specifice poate fi consultată pe 

site-ul RO-ALERT.  

 

 

 

 


