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Către: 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

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 19.11.2021 

Denumirea societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Sediul social 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 7.050.000 lei 

Simbol HUNT 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat:: Publicarea Prospectului aferent derulării operațiunii de 

majorare a capitalului social 

Conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT SA, denumită în continuare „Societatea”, 

informează piața cu privire la publicarea Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de 

majorare a capitalului social al Societății aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin 

Decizia ASF nr. 1458 din data de 17.11.2021. 

Prospectul, Decizia ASF de aprobare a Prospectului și formularele de subscriere și retragere a acceptului 

de subscriere sunt disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Societății 

https://www.ihunt.ro/mcs-aport-numerar, a BVB - simbol HUNT și a Intermediarului ofertei, 

https://www.goldring.ro/consultanta/ .  

Calendarul aferent operațiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF, este detaliat mai jos: 

Calendar derulare operațiune Data 

Perioadă tranzacționare drepturi de preferință 23.11.2021 – 29.11.2021 

Etapa I (Perioada de ofertă - subscriere în baza drepturilor de 

preferință) 

06.12.2021 – 05.01.2022 

Etapa a II-a (Plasament privat – ofertarea acțiunilor rămase 

nesubscrise în Etapa I) 

10.01.2022 – 14.01.2022 

Conform hotărârii AGEA din data de 19.01.2021 și a prevederilor Prospectului de ofertă, Societatea va 

emite, în cadrul operațiunii de majorare a capitalului, un număr de 4.700.000 acțiuni noi ordinare la 

prețul de emisiune egal cu 0,9382 lei /acțiune, din care 0,1 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală și 

0,8382 lei /acțiune reprezintă prima de emisiune. 

https://www.ihunt.ro/mcs-aport-numerar
https://www.goldring.ro/consultanta/
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În Ofertă vor putea subscrie deținătorii de drepturi de preferință, respectiv acționarii înregistrați în 

Registrul Acționarilor la data de înregistrare 22 martie 2021 sau persoanele care au dobândit drepturi 

de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, conform calendarului de mai sus, respectiv 23 – 

29 noiembrie 2021. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 3 drepturi de preferință 

deținute. Pentru aflarea numărului de acțiuni noi care pot fi subscrise, se împarte numărul de drepturi 

de preferință deținute la 3 (trei), cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. 

Prețul de emisiune și caracteristicile ofertei care se va derula în plasament privat în cadrul celei de a II-

a Etape vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație al Societății ulterior încheierii Etapei 

I. Prețul de ofertă în plasament privat pentru acțiunile rămase nesubscrise în perioada de exercitare a 

dreptului de preferință va fi mai mare decât cel din Etapa I. 

Rezultatele subscrierilor în fiecare din cele două etape vor fi comunicate pieței în termenele prevăzute 

de lege și de Prospectul de ofertă. 
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