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N
 r. înreg: 1607/07.09.2020

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:
AGA 14.10.2020 - ACCES MATERIALE AFERENTE ORDINII DE ZI

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:

07 Septembrie 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

LIH: Acces la materialele aferente ordinii de zi AGA din 14.10.2020
Avand in vedere convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru data de 14.10.2020, LIFE IS HARD
- în calitate de emitent de instrumente financiare - informează părțile interesate cu privire la modalitatea de
acces a documentelor aferente ordinii de zi a AGA.
Astfel, invitam acționarii Life is Hard să acceseze lista cu materialele aferente ordinii de zi a AGA pe pagina de
internet a societății, la adresa: https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/.
Printre materialele aferente ordinii de zi a AGA amintim:
1. buletinele de vot, buletine de vot prin corespondență, procurile generale și speciale;
2. lista candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății însoțită de CV-urile acestora;
3. instrucțiunile privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
4. proiectele de divizare ale societăților Active Power Solutions și Tree Comm Services;
5. rapoartele de evaluare întocmite de DARIAN DRS S.A.- evaluator independent înregistrat la A.S.F. privind societatea Tree Comm Services, Active Power Solutions și Life Is Hard;
6. raportul întocmit potrivit prevederilor art. 2433 din Legea nr. 31/1990 a societăților de către expertul
desemnat de către ORCT Cluj în ceea ce privește divizarea societății Active Power Solutions;
7. raportul întocmit potrivit prevederilor art. 2433 din Legea nr. 31/1990 a societăților de către expertul
desemnat de către ORCT Brăila în ceea ce privește divizarea societății Tree Comm Services;
8. raportul administratorilor întocmit potrivit art. 2432 alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 a societăților cu
privire la divizarea societăților Active Power Solutions și Tree Comm Services;
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9. situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale Societății,
precum și ale societăților Active Power Solutions SRL și Tree Comm Services SRL;
10. situaţiile financiare ale Societății, precum și ale societăților Active Power Solutions SRL și Tree Comm
Services SRL, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de
divizare , având în vedere că ultimele situaţii financiare anuale ale societăților implicate au fost întocmite
pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată;
11. raportul auditorului financiar al Societății;
12. evidenţa contractelor cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare, precum şi
repartizarea lor în ceea ce privește societatea Tree Comm Services SRL, precum și în ceea ce privește
societatea Active Power Solutions SRL;
13. proiectul de hotărâre al Adunărilor Generale
14. draftul de act constitutiv al societății.
Materialele aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, în fiecare zi, de luni
până vineri, între orele 10:00 - 17:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de
internet a societății, la adresa: https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/. Acționarii vor putea solicita
în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@lifeishard.ro, prin fax, la numărul +40 378 107
275, sau prin curier la adresa sediului societății. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate
de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu
originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo
unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală,
adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor
menționate anterior.
Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunărilor Generale se pot obține de la sediul
Societății acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: office@lifeishard.ro, la adresa
https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.
Director General
BARNA ERIK

