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N
 r. înreg: 1323/22.04.2020

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. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l.
Barna Erik în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:
MĂSURI ADOPTATE ÎN CONTEXTUL COVID-19

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:

22 APRILIE 2020

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

Măsuri adoptate la nivelul Life is Hard în contextul COVID-19
În spiritul responsabilității financiare și a preventiei, LIFE IS HARD S.A., în calitate de emitent de instrumente
financiare, informează investitorii cu privire la măsurile adoptate de companie în contextul COVID-19, respectiv:
1. Angajații și managementul executiv al companiei au convenit la diminuarea veniturilor salariale pentru o
perioadă de 3 luni astfel: 10 % diminuare la nivel de angajați, 25% la nivel de management și 60% pentru
Directorul General;
2. Toate costurile considerate noncritice au fost reduse la minim prin suspendarea sau renegocierea
contractelor cu furnizorii;
3. În perspectiva asigurării distanțării sociale s-a creat cadrul necesar astfel incat toti angajatii sa poata sa
lucreze de acasă;
4. Angajații au acces la ședințe de psihoterapie pentru diminuarea impactului emoțional la care pot fi
supuși în aceasta perioada;
5. S-au luat măsuri de asigurare a cash-flow-ului necesar pentru perioada următoare, astfel incat activitățile
curente și proiectele pe rol să nu fie afectate;
6. Ne-am angajat sa mentinem același nivel de calitate pentru clienții companiei;
7. S-au instituit măsuri suplimentare de siguranta cibernetica si protectie a datelor;
8. S-au alocat resurse suplimentare în accelerarea proiectelor de Telemedicina pe care compania le are în
portofoliu.
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LIFE IS HARD S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului că în această perioadă se asigură
continuitatea activității, iar în perioada următoare vom informa cu regularitate în ceea ce priveşte impactul
contextului actual asupra activității companiei.

LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General

