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Data raportului: 24.10.2022 

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: 7.050.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează 

valorile mobiliare: 
AeRO ATS 

1.      Evenimente importante de raportat 

COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR DISTRIBUITE DIN PROFITUL NET 

AFERENT EXERCIŢIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. cu sediul în Ploiești, Str. Rudului 162, jud. Prajova, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, 

(”Societatea”), in calitate de Emitent admis la tranzactionare pe SMT - piata AeRO 

administrată de Bursa de Valori Bucuresti, informează investitorii că, începând cu data de 28 

octombrie 2022 – data plății, dividendele aferente exerciţiului financiar 2021, conform 

hotărârii AGOA nr. 50/28.04.2022, se vor plăti acţionarilor astfel: 

1. Valoarea dividendului brut/acțiune pentru exercițiul financiar 2021 este de 0,046698 
lei/acțiune, sumă din care se va reține la sursă impozitul pe dividende, potrivit 
prevederilor Codului fiscal în vigoare la data plăţii; 

2. Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în 
exercițiul financiar 2021 sunt cei înregistrați în registrul acționarilor ţinut de 
Depozitarul Central S.A. la data de 11.10.2022 – data de înregistrare conform Hotărării 
AGOA nr. 50/28.04.2022, iar data de 10.10.2022 ca ex-date; 
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3. Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuată de 
către Depozitarul Central, iar agentul de plată desemnat de iHunt Technology Import 
Export S.A. este Banca Comercială Română 

4. Modalitatea de plată a dividendelor: (i) în numerar, (ii) prin virament bancar, sau (iii) 
plati in contul participantilor la sistemul Depozitarului Central.  

Formularul de colectare a codului IBAN, precum si documentele insotitoare necesare 

pentru solicitarea platii sumelor cuvenite prin virament in cont bancar, disponibile pe 

pagina Depozitarului Central, pot fi accesate la acest link. 

5. În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor 
numai după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe numele 
moștenitorilor; 
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https://www.roclear.ro/AppFiles/Detinatori/Formular_colectare_cod_iban.pdf
https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende

