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PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2020
PROPUNEREA ORDINII DE ZI AGEA
PUNCTUL 1. Se aprobă contractarea de către Performia Finance S.R.L. - în cadrul căreia Life Is Hard
este asociat - a unei linii de credit în cadrul Programului IMM Invest, de la Banca Transilvania S.A.
(„Banca”) în sumă maximă de 400.000 lei (patrusutemiilei), pe o perioadă inițială de 36 luni, pentru
finanțarea activității curente în condițiile de creditare negociate cu Banca.
PUNCTUL 2. Se aprobă constituirea garanțiilor de către Performia Finance S.R.L., conform
negocierilor cu Banca.
PUNCTUL 3. Se aprobă autorizarea și împuternicirea în numele şi pe seama Societăţii a dlui Barna
Erik, în calitate de Director General, să reprezinte Societatea în cadrul Adunării Asociaților Performia
Finance S.R.L. și respectiv să semneze, să furnizeze, şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii
orice alte documente în legătură cu Documentele necesare Performia Finance S.R.L. pentru
îndeplinirea punctelor 1 și 2 de mai sus.
PUNCTUL 4. Se aprobă completarea Art. 18 - Atribuțiile Consiliului de administrație a CAP. V
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII din Actul constitutiv al Societății cu următorul punct:
“18.2 Consiliul de administrație hotărăște asupra încheierii oricăror acte juridice și modificări cu
privire la societățile comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, fără a avea nevoie de
aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor. În acest scop, Consiliul de
administrație aprobă prin deciziile sale toate actele juridice și modificările care au loc la nivelul
societăților comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, inclusiv cele care presupun
modificarea actului constitutiv/statutului acestor societăți.”
PUNCTUL 5. Se aprobă data de 03.12.2020 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.
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PUNCTUL 6. Se aprobă data de 02.12.2020 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din
Regulamentul ASF nr. 5/2018.
PUNCTUL 7. Se aprobă împuternicirea, 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.

Director General
Dl. Erik Barna

