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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  28.10.2022 

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  7.520.000 lei  

Simbol  HUNT  

Piața de tranzacționare  SMT AeRO Premium  

  

Evenimente importante de raportat:  Numire Director General (CEO) 

Conducerea iHunt Technology Import-Export S.A. (denumită în continuare „Societatea”) 

informează piața cu privire la decizia Consiliului de Administrație din data de 27.10.2022 prin 

care domnul Vlad Mihai Hristea a fost numit în funcția de Director General (CEO) al Societății, 

în locul domnului Cezar Cătălin Stroe care va rămâne Președintele Consiliului de administrație și 

se va concentra asupra dezvoltării companiei. 

Licențiat în management si marketing, domnul Hristea Vlad Mihai s-a alăturat echipei iHunt încă 

de la înființarea ei, ocupând funcția de Director General Adjunct până în prezent. Îmbinând 

interesul pentru marketing cu vocația managerială, Vlad a contribuit într-o măsură importantă la 

dezvoltarea organică accelerată a iHunt din ultimii ani. Cu capacitate managerială dovedită după 

7 ani în prima linie executivă a iHunt Technology Import-Export S.A., domnul Vlad Mihai Hristea 

preia funcția de Director General al Societății începând cu data 01.11.2022 
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Domnul Cezar Stroe  va ocupa, în continuare, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, 

în timp ce, la nivel executiv, se va focaliza pe strategia de dezvoltare a afacerii și pe managementul 

relațiilor cu partenerii chinezi care să asigure relevanța, consistența și atractivitatea portofoliului 

de produse iHunt. 

Decizia Consiliului de Administrație va conduce la o mai bună delimitare în repartizarea 

atribuțiilor și responsabilităților la nivelul managementului de vârf și va înlesni valorificarea 

promptă a noilor oportunități strategice, printre care se numără energia verde, robotica și integrarea 

de noi gadgeturi în aplicația iHunt Home. În momentul de față există fabrici care sunt interesate 

de un parteneriat iHunt pentru exploatarea de noi proiecte în domeniile menționate. 

 

 

 

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

Dl. STROE Cezar Cătălin 

Președinte Consiliu de Administrație 

 


