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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 S10 Tank 2021

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Dl. STROE Cezar Cătălin
Director General

iHunt Technology Import-Export SA

CUI RO3418445 J29/330/2015
Str. Rudului, nr. 162, Ploiești, PH

Lansare iHunt S10 Tank 2021 – Cel mai accesibil smartphone rezistent
iHunt Technology Import Export S.A. are plăcerea de a informa investitorii cu privire la lansarea celei
de-a cincea evoluţii a produsului iHunt S10 Tank, smartphone-ul rezistent cu cel mai bun preţ din
piaţă.
Produsele iHunt din gama rezistentă cât si cele din gama accesibilă au cunoscut o creştere
importantă a vanzărilor in perioadele de incertitudine. Combinând caracteristicile de rezistenţă inaltă
şi preţ foarte accesibil, a condus la dezvoltarea noului iHunt S10 Tank 2021, dezvăluit la timp pentru
campaniile de sărbători.
Specializarea iHunt in domeniu a facut posibilă dezvoltarea soluţiilor constructive ingenioase si a
materialelor robuste care atribuie terminalului caracteristici de rezistenţă ridicată la apă, praf si
şocuri oferind un mijloc de comunicare inteligent, cu autonomie ridicată şi rezistenţă la abuz.
Primele unităţi S10 Tank 2021 vor fi expediate către clientii din România si Europa începând cu Black
Friday, 13 Noiembrie 2020, cel mai important eveniment anual de shopping.

