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Raport curent 

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

 

 

 

Data raportului: 15.06.2021 

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 

 

 Evenimente importante de raportat 

iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la recentele achiziții de acțiuni 

pe care societatea le-a realizat în cadrul unor plasamente private la care a participat în perioada 

14.04.2021-10.06.2021. 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Dl. STROE Cezar Cătălin 

Director General 
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Raport investitii pe termen mediu-scurt 

 

 

 

iHunt Technology import export S.A. (numita in continuare “Compania”/”Emitentul”) informeaza 

investitorii despre participarea, in intervalul de timp 14.04.2021-10.06.2021, la plasamentele private 

pentru actiunile companiilor: Arctic Stream S.A. (simbol bursier: AST), Agroland Agribusiness S.A. 

(simbol bursier: AAB), Visual FAN S.A. (simbol bursier: ALW), Air Claim S.A. (simbol bursier: CLAIM). 

 

In urma alocarii prorata la fiecare din plasamentele private enumerate, Emitentul a fost informat de 

catre intermediarul operatiunii ca i-au fost alocate urmatoarele detineri: 

- 41.178 actiuni AST (ceea ce reprezinta 0,98% din capitalul social si 0,98% din drepturile de vot ale 

societatii). Valoarea investitiei in actiunile Arctic Stream se ridica la 1.029.450 lei; 

- 15.317 actiuni AAB (ceea ce reprezinta 1,36% din capitalul social si 1,36% din drepturile de vot ale 

societatii). Valoarea investitiei in actiunile Agroland Agribusiness S.A. se ridica la 413.559 lei; 

- 6.812 actiuni ALW (ceea ce reprezinta 0,61% din capitalul social si 0,61% din drepturile de vot ale 

societatii). Valoarea investitiei in actiunile Visual FAN S.A. se ridica la 953.680 lei; 

- 29.445 actiuni CLAIM (ceea ce reprezinta 0,67% din capitalul social si 0,67% din drepturile de vot ale 

societatii). Valoarea investitiei in actiunile Air Claim S.A. se ridica la 182.853 lei. 

 

    Conducerea a investit in cadrul plasamentelor private in baza oportunitatilor actuale sub forma de 

investitii pe termen mediu-scurt, in interesul actionarilor HUNT cat si a pozitiei Emitentului in piata. 

Investitiile sunt facute in baza mandatului pe care il are conform Actului Constitutiv, iar din punct de 

vedere contabil, detinerile mentionate vor fi reevaluate conform valorilor de piata. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Stroe Cezar Catalin 

 

 


