iHunt Technology Import-Export SA

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

Raport curent
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de
Tranzacționare.
Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Telefon
Cod Unic de Înregistrare
Nr. Reg. Com.
Capital social subscris și vărsat
Simbol
Piața de tranzacționare

05.11.2021
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Str. Rudului 162, Ploiești, jud. Prahova
0722.427.213
RO34184455
J29/330/04.03.2015

7.050.000 lei
HUNT
SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Erată calcul preț de subscriere pe acțiune pentru
operațiunea de majorare de capital
Conducerea iHunt Technology Import Export S.A. (denumită în continuare „Societatea”)
informează piața cu privire la înregistrarea unei erori materiale în calculul primei de emisiune
aferente operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în data de 19.01.2021.
Astfel, prima de emisiune va fi de 0,8382 lei/acțiune, iar prețul de subscriere va fi de 0,9382 lei
/ acțiune.
Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și aprobată de acționari în Hotărârea AGEA nr.
31 din 19.01.2021, respectiv:
Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare / factor de ajustare
unde, „Prețul mediu de tranzacționare” reprezintă prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru
ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv
05.11.2021, iar „factorul de ajustare” este 1,30.
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Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de către
acționarii înregistrați la data de înregistrare din 22.03.2021 sau de către investitorii care
achiziționează drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.
Pentru subscrierea unei acțiuni noi este necesar un număr de 3 (trei) drepturi de preferință. Pentru
a determina numărul de acțiuni noi pe care îl poate subscrie un investitor, se împarte numărul de
drepturi deținute la începutul perioadei de subscriere în ofertă la 3, cu rotunjire la cel mai apropiat
număr natural inferior.
Drepturile de preferință cu simbolul HUNTR01 vor putea fi tranzacționate pe piața SMT a BVB
conform Hotărârii AGEA nr. 31 din 19.01.2021. Perioada de tranzacționare a drepturilor de
preferință și perioada de exercitare a acestora vor fi precizate în Prospectul aprobat de către ASF.

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