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Data raportului: 14.12.2020 

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 Alien X PRO 4G 2021 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Dl. STROE Cezar Cătălin 

Director General 
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Lansare iHunt Alien X PRO 4G 2021 

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

Alien X PRO 2021, smartphone adaptat nevoilor actuale de comunicare, la primul preţ in piaţă.  

Urmând direcţia de succes consacrată Alien X, noua generaţie a fost special configurată astfel încât să 

permită tuturor accesul la mijloacele de comunicare, informare, educare si delectare moderne.  

Dezvoltarea modelului unic Alien X PRO 4G 2021 este rezultatul experienţei si a prezenţei stabile si 

influente iHunt in Shenzhen, cel mai important centru global in industria TECH.  

Acest punct forte al companiei permite si găsirea de noi oportunităţi în contextul situaţiilor actuale, 

cum ar fi extinderea internaţională prin furnizarea produselor adaptate catre retaileri cu dificultate 

de aprovizionare. 

iHunt a deschis precomenzile pentru Alien X PRO in 11 Decembrie iar primele unităţi vor ajunge la 

clienţii interni si internaţionali pana in Crăciun 2020.  

 

 

 

 

 


