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N
 r. înreg: 1065/31.07.2019

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de
D-l. Barna Erik în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:
ELIBERARE CIVM - ASF

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO
Data raportului:

31 IULIE 2019

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, judet Cluj

Telefon/fax:

F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

2,400,000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:
LIFE IS HARD S.A., în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate cu privire la
eliberarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare
(CIVM) nr. AC-4255-5/18.07.2018, ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social conform
Hotararii AGEA din 30.04.2019.
Au fost emise si inregistrate 300.000 actiuni, care vor fi distribuite cu titlul gratuit actionarilor inregistrati la data
de inregistrare (20.08.2019), in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. Repartizarea
actiunilor noi se va face cate o actiune gratuita pentru fiecare 7 actiuni detinute, potrivit Documentului de
informare intocmit conform Anexei 2 din Regulamentul ASF 5/2018 si atasat prezentului Raport Curent.
Capitalul social al LIFE IS HARD S.A. dupa majorarea capitalului social este de 2.400.000 actiuni comune,
nominative cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.
Societatea urmeaza procesul de inregistrare a noului numar de actiuni la Depozitarul Central.

LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik

Director General
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DOCUMENT DE INFORMARE A ACŢIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU
ALOCAREA DE ACŢIUNI ÎN MOD GRATUIT
(Documentul a fost întocmit conform Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1. Persoane responsabile
1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice
responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare.
LIFE IS HARD S.A., societate cu sediul social în Floreşti, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, CUI: RO16336490,
reprezentată de către Erik Barna în calitate de persoană împuternicită prin Hotărârea AGEA din
30.04.2019 a duce la îndeplinire Hotărârea AGEA din 30.04.2019 de majorare a capitalului social al
LIFE IS HARD S.A..
1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la punctul 1.1. din care să reiasă că
informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate
cu realitatea.
LIFE IS HARD S.A. reprezentată de Erik Barna în calitate de persoană împuternicită prin
Hotărârea AGEA din 30.04.2019 a duce la îndeplinire Hotărârea AGEA din 30.04.2019 de majorare
a capitalului social, declară că informaţiile incluse în prezentul document sunt conforme cu
realitatea şi nu conţin omisiuni sau declaraţii neadecvate de natură să afecteze semnificativ
conţinutul documentului.
2. Informaţii despre emitent
2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare şi numărul de ordine in Oficiul
Registrului Comerţului.
Numele emitentului: LIFE IS HARD S.A.
Sediul social: in Floreşti, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj,
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Cluj: J/12/1403/2004,
CUI: RO16336490
2.2. Capitalul social (înainte de majorare)
● Capital social subscris și vărsat: 2 .100.000,00 lei
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● Numărul de acţiuni emise: 2 .100.000 acţiuni
● Valoarea nominala a unei acţiuni: 1,00 leu/acţiune
3. Informaţii cu privire la acţiunile oferite în mod gratuit acţionarilor societăţii
3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acţiunilor
emise în mod gratuit acţionarilor existenţi.
Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2019 s-a decis
majorarea capitalului social cu suma de 300.000 lei prin emisiunea unui număr de 300.000 noi
acţiuni cu valoare nominala de 0,1 leu / acţiune.
Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și
rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 7,2 lei, conform prevederilor legale în
vigoare. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 7 acțiuni deținute la data de
înregistrare.
Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote părți în cuantum de 300.000
lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2018.
Capitalul social după majorare va fi de 2.400.000 lei.
Fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare, 20 august 2019, va primi cu titlul gratuit pentru
fiecare 7 acţiuni deţinute, câte 1 acţiune gratuită.
Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui
gratuit tuturor acționarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul
Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru
susținerea activității curente a societății.
3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA, pentru identificarea acţionarilor care beneficiază de
oferirea sau alocarea în mod gratuit de acţiuni.
Data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul
Central a fost aprobată de AGEA ca fiind data de 20.08.2019.
3.3. Descrierea majorării capitalului social:

pagina 3 din 4

Prin capitalizarea resurselor financiare existente, LIFE IS HARD S.A. urmăreşte să îşi întărească
fondul de capital şi să distribuie parte din profiturile anilor precedenţi şi primele de emisiune de
la cea mai recentă majorare de capital cu aporturi noi prin emiterea de acţiuni gratuite distribuite
acţionarilor înregistraţi la data de înregistrare conform hotărârii AGEA. Motivul majorării astfel
rezultate este reţinerea în cadrul LIFE IS HARD S.A. a disponibilului de numerar rezultat din
sursele financiare mai sus menţionate.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor LIFE IS HARD S.A. a aprobat în data de
30.04.2019 majorarea capitalului social cu suma de 300.000 lei de la 2.100.000 lei, pana la 2.400.000
lei prin emisiunea unui număr de 300.000 acţiuni noi cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune.
Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote părți în cuantum de 300.000
lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2018.
Numărul de acţiuni nou emise prin majorarea capitalului social este de 300.000 acţiuni noi.
3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de
acţiuni alocate în mod gratuit pentru o acţiune deţinută.
Valorile mobiliare oferite sunt acţiuni nominative dematerializate. Fiecare acţionar înregistrat la
data de înregistrare, (20.08.2019) în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central, va primi
cu titlu gratuit 1 acţiune gratuită la 7 acţiuni deţinute. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de
acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în
valoare de 7,2 lei, conform prevederilor legale în vigoare.
3.5. Valoarea capitalului social majorat.
Valoarea capitalului social majorat este de 2 .400.000 lei.
Noul număr de acţiuni al LIFE IS HARD S.A. rezultat în urma majorării este de 2 .400.000 acţiuni.
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.
Nu este cazul.
3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent.
Conform art. 47 alin (3) lit e) din Legea 24/2017 întocmirea şi publicarea unui prospect nu se aplică
pentru acţiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestaţie în bani
acţionarilor existenţi, cu condiţia ca respectivele acţiuni să fie de aceeaşi clasă cu acţiunile deja
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admise la tranzacţionare pentru aceeaşi piaţă şi să fie disponibil un document care va conţine cel
puţin informaţiile stabilite de A.S.F. prin reglementări.
Documentul de faţă a fost întocmit conform prevederilor Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr.
5/2018.

Emitent,
LIFE IS HARD S.A.
Persoana împuternicită,
Erik Barna

