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N
 r. înreg:1511/13.07.2020

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 transmitem alăturat Raportul Curent, referitor la:

APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE a participării Life is Hard ca societate
beneficiară în cadrul divizării societăților Active Power Solutions și Tree Comm Services

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:

13 IULIE 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

LIFE IS HARD - dezvoltator de soft - inițiază achiziția de companii, pentru poziționarea
ca integrator IT&C de top
Primele firme vizate: Active Power Solutions și Tree Comm Services

Mesaj de la CEO
De la listarea pe piața AeRO, derulată în urmă cu 5 ani, Life Is Hard a crescut organic, în acord cu piața.
A sosit momentul să accelerăm și să creștem agresiv, prin schimbarea viziunii și obiectivelor
companiei. Ne dorim să devenim un jucător semnificativ în peisajul IT&C din România, să oferim
soluții relevante pentru transformarea digitală a companiilor din România.
Obiectivul nostru este ca în decurs de 5 ani să ajungem în top 10 Integratori IT&C din România cu
capital românesc, adică la o Cifră de Afaceri de peste 100.000.000 lei și o capitalizare bursieră de
peste 150.000.000 Lei.
În acest sens, vom demara o serie de inițiative care să ne permită o creștere accelerată a
business-ului, în speță achiziții de companii / fond de comerț din piață, pentru a mări fundamentul
Life Is Hard.
Ca prim pas, vom prelua fondul de comerț a două companii: Active Power Solutions S.R.L și Tree
Comm Services S.R.L.
Active Power Solutions (APS), companie fondată de către antreprenorul Cătălin Chiș, acționar majoritar,
este integrator IT&C și cel mai mare distribuitor B2B de servicii telecom din România. Cu 20 de ani de
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activitate continuă, compania are în portofoliu multiple premii pentru performanță în vânzări și oferă
soluții integrate destinate în principal IMM-urilor din România. (https://www.aps.ro/)
Tree Comm Services (TREE), având ca asociat unic pe dna. Sbirnea Florentina, este o companie cu o
experiență de peste 20 de ani în domeniul telecom, partener de încredere pentru clienții săi și cu o echipa
dedicată, fiind prezent în 14 județe ale țării. (http://www.treecomm.ro/)
Obiectivul preluării fondului de comerț (active, clienți, contracte, angajați) al acestor companii de
către Life is Hard este acela de a crește fundamentul LIH prin atragerea de noi clienți, noi
oportunități de business și noi competențe care să aducă un plus de valoare întregii afaceri. Prin
această acțiune LIH va deveni un jucător important pe piața Telco.
Evaluarea celor două societăți a fost efectuată de către DARIAN DRS S.A.
Valoarea de piață a aportului net al companiei Active Power Solutions S.R.L., constând în linia de
activitate ce vizează vânzarea produselor/serviciilor telecom, a fost stabilită la 31.12.2019 la suma de
12.720.000 lei.
Valoarea de piață a aportului net al companiei Tree Comm Services S.R.L., constând în linia de
activitate ce vizează vânzarea produselor/serviciilor telecom, a fost stabilita la 31.12.2019 la suma de
4.180.000 lei.
Valoarea totală estimată a contractelor încheiate cu clienții care se transferă este de 8.905.011,24 lei,
timp în care nr. de angajați va crește cu 96 de persoane.
Achiziția se va face prin emisiunea de noi acțiuni LIH:
- societatea Active Power Solutions va primi un număr de 1.803.180 acțiuni;
- Sbirnea Florentina, asociat unic al Tree Comm Services, va primi un număr de 592.560 acțiuni;
În urma preluării prin divizarea societăților Active Power Solutions S.R.L și Tree Comm Services S.R.L a
fondului de comerț al acestor societății, capitalul social al Life is Hard va crește la suma 5.395.740 LEI.
Structura acționariatului după finalizarea procesului va fi:
Acționari

Acțiuni

Procent (%)

Chiș Ioan Cătălin

1.901.068

35,23

Active Power Solutions S.R.L.

1.803.180

33,42

Alți acționari

702.729

13,03

Sbirnea Florentina

592.560

10,98

Barna Erik

396.203

7,34

Întrunirea Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020 a aprobat acest demers. Principalele
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etape prin care se va implementa proiectul sunt următoarele:
1. Publicarea proiectelor de divizare în Monitorul Oficial;
2. Evaluarea Proiectelor de divizare de către un expert desemnat de Registrul Comerțului;
3. Convocarea AGEA Life Is Hard pentru aprobarea participării Life is Hard în calitate de societate
beneficiară în cadrul procedurilor de divizare ale societăților Active Power Solutions și Tree
Com Services;
4. Hotărârea AGEA Life Is Hard pentru aprobarea aprobarea participării Life is Hard în calitate de
societate beneficiară în cadrul procedurilor de divizare ale societăților Active Power Solutions și
Tree Com Services;
5. Înregistrarea celor 2 divizări la Registrul Comerțului și, implicit, înregistrarea creșterii capitalului
social al Life is Hard prin participarea în calitate de societate beneficiară în cadrul procedurilor
de divizare ale societăților Active Power Solutions și Tree Com Services;
6. Efectuarea demersurilor de înregistrare a noului capital la ASF și Depozitarul central.
Ne dorim ca acest demers să fie unul care să genereze cadrul pentru creșterea accelerată a companiei
și să maximizeze randamentul investițiilor făcute de acționarii care ne-au acordat încrederea.
După finalizarea procesului de achiziție ne vom concentra în continuare pe creșterea fundamentului
LIH prin noi achiziții de companii și prin creșterea bazei de clienți. De asemenea, vom acorda o atenție
sporită pentru a atrage alături de noi investitori strategici și vom avea grijă ca investitorii existenți să
fie mulțumiți.
Cu stimă,
Barna Erik

CEO - Life Is Hard S.A.
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII LIFE IS HARD S.A.
NR. 2/10.07.2020
Consiliul de Administrație al societății LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, str. Avram Iancu, nr. 500,
județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Cluj-Napoca sub nr.
J12/1403/2004, având cod unic de înregistrare fiscală RO16336490, întrunit în ședința din 10.07.2020,
în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, Legii societăților nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
adoptă următoarea hotărâre, prin care decid următoarele:
1. Aprobarea, în temeiul art. 241 din Legea 31/1990 a societăților, a participării societății Life is Hard
SA, în calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății ACTIVE
POWER SOLUTIONS S.R.L. (J12/1356/22.11.2000, CUI 13548502), conform proiectului de divizare
parțială al societății ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L..
Divizarea se va realiza prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății ce se divizează ACTIVE
POWER SOLUTIONS S.R.L. și transmiterea acesteia către o singură societate beneficiară existentă, LIFE
IS HARD S.A. în schimbul distribuirii către societatea ce se divizează ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L.,
de acțiuni ale societății beneficiare LIFE IS HARD S.A., în conformitate cu art. 250 din Legea 31 / 1990.
Prin efectul divizării parțiale, în schimbul aportului net de divizare transferat de societatea divizată,
societatea beneficiară își va majora capitalul social cu suma de 1.803.180 RON, prin emiterea a
1.803.180 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.
Criteriul ce se va utiliza pentru realizarea divizării este cel al valorii de piață a patrimoniilor societăților
participante și are la bază valoarea activului net rezultat în urma evaluării globale a liniei de activitate
din cadrul societății ce se divizează la data de 31.12.2019, stabilită în baza raportului de evaluare
întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 6 la Proiectul de Divizare) și valoarea activului net contabil
rezultat în urma reevaluării globale a societății beneficiare existente la 31.12.2019, stabilit în baza
raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 7 la Proiectul de Divizare).
Data situațiilor financiare ale societăților implicate în divizare este 31.12.2019.
Prima de divizare (diferența dintre aportul net de divizare a societății ce se divizează și valoarea
nominală a acțiunilor noi ce vor fi emise de către societatea beneficiară în urma majorării capitalului
social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 10.916.820 RON.
Data proiectului de divizare parțială al societății ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. este data adoptării
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prezentei decizii, 10.07.2020.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 2 voturi valabile, ale dlui. Ovidiu Vîlceanu și Virgil-Adrian
Zahan, și 1 abținere a dlui. Cătălin-Ioan Chiș).
2. Aprobarea, în temeiul art. 241 din Legea 31/1990 a societăților, a participării societății Life is Hard
SA, în calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății TREE COMM
SERVICES S.R.L. (J9/229/03.04.2015, CUI 31951308), conform proiectului de divizare parțială al
societății TREE COMM SERVICES S.R.L..
Divizarea se va realiza prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății ce se divizează TREE
COMM SERVICES. și transmiterea acesteia către o singură societate beneficiară existentă, LIFE IS HARD
S.A. în schimbul distribuirii către asociatul unic al societății ce se divizează TREE COMM SERVICES S.R.L.
– SBIRNEA FLORENTINA, de acțiuni ale societății beneficiare LIFE IS HARD S.A., în conformitate cu art.
250 din Legea 31 / 1990.
Prin efectul divizării parțiale, în schimbul aportului net de divizare transferat de societatea divizată,
societatea beneficiară își va majora capitalul social cu suma de 592.560 RON, prin emiterea a 592.560
acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.
Criteriul ce se va utiliza pentru realizarea divizării este cel al valorii de piață a patrimoniilor societăților
participante și are la bază valoarea activului net rezultat în urma evaluării globale a liniei de activitate
din cadrul societății ce se divizează la data de 31.12.2019, stabilită în baza raportului de evaluare
întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 6 la Proiectul de Divizare) și valoarea activului net contabil
rezultat în urma reevaluării globale a societății beneficiare existente la 31.12.2019, stabilit în baza
raportului de evaluare întocmit de DARIAN DRS S.A. (Anexa nr. 7 la Proiectul de Divizare).
Data situațiilor financiare ale societăților implicate în divizare este 31.12.2019.
Prima de divizare (diferența dintre aportul net de divizare a societății ce se divizează și valoarea
nominală a acțiunilor noi ce vor fi emise de către societatea beneficiară în urma majorării capitalului
social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 3.587.440 RON.
Data proiectului de divizare al societății TREE COMM SERVICES S.R.L. este data adoptării prezentei
decizii, 10.07.2020.
(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 3 voturi valabile, a dlui. Ovidiu Vîlceanu, a dlui.
Virgil-Adrian Zahan și a dlui. Cătălin-Ioan Chiș).
3. Împuternicirea dlui. Erik Barna, directorul general al societății Life is Hard SA, cu putere și autoritate
deplină, pentru semnarea în numele Life is Hard SA a proiectelor de divizare parțială a societăților
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ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. și TREE COMM SERVICES S.R.L. și pentru efectuarea tuturor
demersurilor necesare pentru publicarea în Monitorul Oficial a proiectelor de divizare parțială
sus-menționate, în cadrul cărora Life is Hard SA are calitatea de societate beneficiară.
(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 3 voturi valabile, a dlui. Ovidiu Vîlceanu, a dlui.
Virgil-Adrian Zahan și a dlui. Cătălin-Ioan Chiș).

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 10.07.2020, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Chiș Ioan-Cătălin
[semnătura]

