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N
 r. înreg: 1324/22.04.2020

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:
Comunicat privind desfășurarea AGA din 29/30 aprilie 2020 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

Comunicat privind desfășurarea AGA din 29/30 aprilie 2020 în contextul COVID-19
Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, prelungit prin Decretul Președintelui României nr. 240 din 14.04.2020, în contextul restricțiilor impuse
de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, prevederile
Ordonanțelor militare precum și prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2020,
LIFE IS HARD, recomandă acționarilor următoarele:
●

Să acceseze materialele informative pentru sedința AGOA şi AGEA în format electronic, disponibile pe
site-ul societății https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/ cu evitarea, în măsura în care este
posibil, a transmiterii acestora în copie fizica, prin poştă, servicii de curierat sau ridicării, în mod
personal, de la sediul societății;

●

Să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa office@lifeishard.ro, prin
transmiterea buletinului de vot, însoțit de documentele menționate în convocator, cu evitarea, în măsura
în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în
mod personal la registratura societății;

●

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale la
adresa de e-mail office@lifeishard.ro sub semnătură electronică extinsă, cu evitarea, în măsura în care
este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod
personal la registratura societății.

LIFE IS HARD anunta actionarii ca exista posibilitatea ca la data desfășurării Adunării Generale, în funcție de
deciziile exprese adoptate de autorități, sa fie aplicate restricții cu privire la limitarea numărului de participanți la
evenimente desfășurate în spații închise sau alte norme în scopul asigurarii sigurantei sanatatii participanților.
LIFE IS HARD atrage atenția că participarea la evenimente/întruniri publice în spații închise (care respectă
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eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare COVID-19,
iar Societatea şi/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.
În cazul în care actionarii doresc în mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la Adunarea Generala,
sunt rugati sa notifice societatea până în data de 27.04.2020, orele 10:00, la adresa de e-mail
office@lifeishard.ro, pentru a permite societății sa ia toate măsurile de protectie care se impun în contextul dat,
dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea sălii de ședință, solicitarea unei declarații pe proprie
răspundere privind starea de sanatate, măsuri în vederea protejarii personalului societății implicat in
desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizațiilor necesare de la autoritățile publice care au
competenta în aceasta materie.
LIFE IS HARD aduce la cunoștința acționarilor faptul că va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGA cu
privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile
exprese adoptate de autorități până la data AGA.
LIFE IS HARD va urmări îndeaproape evoluția epidemiei de Covid-19 și va continua sa isi respecte obligatiile
legale de informare a actionarilor / investitorilor în legătură cu orice informație relevantă.

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

