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N
 r. înreg: 1609/08.09.2020

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:
MODIFICARE CONVOCATOR A AGOA
LIFE IS HARD PENTRU DATA DE 14.10.2020

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:

08 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

Eveniment:

Modificare convocator a AGOA Life Is Hard pentru data de 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 că, la solicitarea Monitorului
Oficial (MO), a intervenit o modificare pe textul punctului 1 a ordinii de zi AGOA, respectiv:
1. Alegerea a încă doi membri în Consiliul de Administrație, suplimentand astfel numărul membrilor
actualului Consiliu de la trei la cinci, și stabilirea duratei mandatului acestora. Data limită până la
care se pot face propuneri de candidaturi, conform Art. 187 alin. 8 din Reg. 5/2018, este data de
11.09.2020.
a devenit
1. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora. Data
limită până la care se pot face propuneri de candidaturi, conform Art. 187 alin. 8 din Reg. 5/2018, este
data de 11.09.2020.
În continuarea raportului se regăsește ordinea de zi a Convocatorului AGOA:
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CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare,
ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
Consiliul de Administrație al Societății LIFE IS HARD - S.A., persoană juridică română înființată și funcționând în
conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1403/2004, cod de
înregistrare fiscală RO16336490, cu sediul în Florești, Strada Avram Iancu nr. 500, județul Cluj, (denumită în
continuare „Societatea”), convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societăţii, pentru data de 14.10.2020 ora 10.00, la
sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala “Aquarium”, pentru toţi acţionarii înregistraţi
la sfârşitul zilei de 30.09.2020 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., având
următoarea ORDINE DE ZI:
1. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora. Data limită până
la care se pot face propuneri de candidaturi, conform Art. 187 alin. 8 din Reg. 5/2018, este data de 11.09.2020.
2. Stabilirea limitelor generale ale remunerației brute acordate noilor membri ai Consiliului de Administrație și
acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului.
3. Mandatarea d-lui Chiș Cătălin, președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze și să semneze
Contractele de administrare ale noilor administratori, în numele și pe seama societății, remunerația acestora
urmand a fi negociată în limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de
Administrație stabilite prin AGOA din 29.04.2020.
4. Aprobarea datei de 30.10.2020 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF
nr. 5/2018.
5. Aprobarea datei de 29.10.2020 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la
îndeplinire a Hotărârii AGOA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul
implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul
Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

pagina 4 din 4


În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor condiţii de validitate, AGOA se va ţine în data de
15.10.2020 ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la aceeaşi dată de referinţă.

LIFE IS HARD S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
CHIS CĂTĂLIN

