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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

12.01.2022
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: Încheierea operațiunii de majorare a capitalului social al
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., denumită în continuare
,,Societatea” informează piața cu privire la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social
al Societății, derulată în conformitate cu prevederile Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății nr. 31/19.01.2021 și prevederile Prospectului de ofertă publică aferent
majorării de capital social, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF
nr. 1458 din 17.11.2021.
Potrivit cu hotărârea Consiliului de administrație al Societății de constatare a rezultatelor
operațiunii de majorare a capitalului social nr. 48/11.01.2022:
-

în prima etapă a operațiunii, s-au subscris 4.479.698 acțiuni la un preț de 0,9382 lei/acțiune,
care au atras sume în cuantum de 4.202.852,61 lei;
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-

în cea de a doua etapă, s-au subscris 220.302 acțiuni, rămase nesubscrise în Etapa I, la
prețul de emisiune de 1,15 lei/acțiune, care au atras sume în cuantum de 253.347,3 lei.

Astfel, în urma operațiunii de majorare de capital social au fost subscrise 4.700.000 acțiuni
ordinare, nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de 4.456.199,91
lei, din care 470.000 lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 3.986.199,91 reprezintă prima de
emisiune.
Decizia Consiliului de Administrație privind rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social
este atașată prezentului raport curent.
Emitentul îndeplinește în prezent formalitățile cu autoritățile competente pentru înregistrarea noii
valori a capitalului social.

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

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Nr. 48 din data de 11.01.2022
Consiliul de administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., societate
pe acțiuni având sediul social în in Ploiești, str. Rudului, nr. 162, jud. Prahova, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul J29/330/2015, cod unic de înregistrare RO34184455, (,,Societatea”), întrunit
statutar la data de 11.01.2022,
în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările
ulterioare și având în vedere hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
(AGEA) nr. 31/19.01.2021 și în baza adresei SSIF GOLDRING S.A., SSIF, nr. CC06/11.01.2022 de
notificare a închiderii cu succes a plasamentului privat de acțiuni nou emise în cadrul celei de a doua
etape a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății
DECIDE
Art. 1. Închiderea anticipată a ofertei astăzi, 11.01.2022, având în vedere subscrierea integrală a ofertei
de 220.302 acțiuni nou emise rămase nesubscrise în perioada de ofertă publică aferentă operațiunii de
majorare de capital social.
Art. 2. Se constată că operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar prin emisiune și
ofertare de acțiuni nou emise în cadrul plasamentului privat a fost derulată în conformitate cu cele
aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hot. nr. 31/19.01.2021 precum și în
conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1458/17.11.2021 și cu
prevederile Documentului de Ofertă aferent celei de a doua etape (plasamentul privat).
Art. 4. Se constată rezultatul operațiunii de majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni cu
aport în numerar derulată în două etape conform hotărârii organelor statutare și Prospectului de ofertă
aprobat de către ASF prin decizia nr. 1458/17.11.2021, astfel:
4.1. În prima etapă a operațiunii de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință (oferta
publică), s-au subscris 4.479.698 acțiuni la prețul de 0,9382 lei/acțiune, pentru care s-au vărsat
sume în cuantum de 4.202.852,61 lei.
4.2. În cea de a doua etapă, au fost validate subscrierile pentru cele 220.302 acțiuni rămase
nesubscrise în etapa I și ofertate în plasament privat la prețul de emisiune de 1,15 lei/acțiune, din
care 1,05 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune. La plasamentul privat au participat 9 investitori,
persoane fizice, valoarea totală a sumelor atrase fiind de 253.347,3 lei.
Art. 5. Se constată majorarea capitalului social cu un număr de 4.700.000 acțiuni ordinare, nominative,
cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune, în valoare totală de 4.456.199,91 lei, din care 470.000 lei
reprezintă valoarea nominală totală, iar 3.986.199,91 reprezintă prima de emisiune.
Art. 6. Se constată modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social
prin emitere de noi acțiuni cu aport în numerar, respectiv a art. 6.1 din Actul constitutiv referitor la
capitalul social, care va avea următorul conținut:
1

6.1.Societatea are un capital social de 7.520.000 lei, integral vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit
într-un număr de 75.200.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă
dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Art. 7. Înregistrarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat la ONRC și înregistrarea
operațiunii la instituțiile pieței de capital.
Art. 8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv semnarea oricărui document necesar în
legătură cu aceasta și a actului constitutiv actualizat este mandatată Directorului Societății, domnul
Cezar Cătălin Stroe.

Cezar Cătălin Stroe
________________

Liviu Corneliu Stroe
________________

Dorin Cristian Boerescu
_________________
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