pagina 1 din 7


N
 r. înreg: 1667/14.10.2020

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:
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD
S.A. DIN DATA DE 14.10.2020

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik

Director General

pagina 2 din 7


Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO
Data raportului:

14 OCTOMBRIE 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:

3.000.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:
a) Schimbări în controlul asupra societății – nu este cazul
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) alte evenimente: H
 otărâre AGA

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 14 OCTOMBRIE 2020
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societăţii Life is Hard S.A., s-a întrunit în data de
14.10.2020 ora 10:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala “Aquarium”, în
conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu prevederile legale incidente domeniului pieței de capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al
Societății, în prezența a 3 acționari ce dețin un număr de 2,278,682 acțiuni, reprezentând 75.9561% din
capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în
procesul-verbal de ședință, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) a adoptat
următoarele hotărâri:
1. Se aprobă alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație după cum urmează:
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- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administrație
- Tomoiagă Bogdan - Membru al Consiliului de Administrație
Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație pe durata mandatului
actualului Consiliu ( pana la data de 29.04.2022).
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).
2. Se aprobă remunerația anuală pentru fiecare administrator, în limitele generale ale remunerației
brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite prin AGOA din 29.04.2020.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
3. Se aprobă 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.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
4. Se aprobă data 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.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
5. Se aprobă data de 29.10.2020 ca „ ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
6. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, dl. 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.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
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ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societăţii Life is Hard S.A., s-a întrunit în
data de 14.10.2020 ora 11:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, sala
“Aquarium”, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței de capital și cu prevederile Actului
constitutiv actualizat al Societății, în prezența a 3 acționari ce dețin un număr de 2,278,682 acțiuni,
reprezentând 75.9561% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în
procesul-verbal de ședință, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGEA) a adoptat
următoarele hotărâri:
1. Se aprobă, în temeiul art. 246 din Legea 31/1990 a societăților, participarea societății Life is Hard SA, în
calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății ACTIVE POWER
SOLUTIONS SRL (J12/1356/22.11.2000, CUI 13548502), conform proiectului de divizare parțială al societății
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L.
Divizarea se realizează 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 a societății ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L., în schimbul aportului net de
divizare transferat de societatea divizată, LIFE IS HARD S.A. își va crește 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 utilizat pentru realizarea divizării este cel al valorii de piață a patrimoniilor societăților
participante (ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. și LIFE IS HARD S.A.) și are la bază valoarea activului net
rezultat în urma evaluării globale a liniei de activitate din cadrul societății ce se divizează (ACTIVE
POWER SOLUTIONS S.R.L.) 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 (LIFE IS HARD S.A.) 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 societății divizate și ale societății beneficiare 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 creșterii capitalului
social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 10.916.820 RON,
sumă cu care cresc capitalurile proprii ale societății beneficiare LIFE IS HARD SA.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
2. Se aprobă, în temeiul art. 246 din Legea 31/1990 a societăților, participarea societății Life is Hard SA, în
calitate de societate beneficiară, în cadrul procedurii de divizare parțială a societății TREE COMM
SERVICES SRL (J9/229/03.04.2015, CUI 31951308), conform proiectului de divizare parțială al societății TREE
COMM SERVICES SRL.
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Divizarea se realizează prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății ce se divizează TREE
COMM SERVICES S.R.L. 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 a societății TREE COMM SERVICES S.R.L., în schimbul aportului net de
divizare transferat de societatea divizată, LIFE IS HARD S.A. își va crește capitalul social cu suma de
592.560 RON, prin emiterea a 592.560 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.
Criteriul utilizat 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 (TREE COMM SERVICES S.R.L.) 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 (LIFE IS HARD S.A.)
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 societății divizate și al societății beneficiare 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 creșterii capitalului
social ca efect al divizării) este, la data situațiilor financiare de divizare, în cuantum de 3.587.440 RON,
sumă cu care cresc capitalurile proprii ale societății beneficiare LIFE IS HARD SA.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
3. Se aprobă, ca urmare a Hotărârii AGOA din 14.10.2020, modificarea Actului constitutiv la Art. 17 alin.
17.2 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de Administrație, următorii
membrii:
-

○

Chis Ioan-Cătălin - Președinte al Consiliului de Administrație
Vîlceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație” - și va avea următorul
conținut:
Art. 17 alin. 17.2 “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de
Administrație, următorii membrii:
- Chis Ioan-Cătălin - Președinte al Consiliului de Administrație
- Vîlceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație”
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-

Barna Erik - Membru al Consiliului de Administrație
Tomoiagă Bogdan - Membru al Consiliului de Administrație

Totodată, se aprobă, ca urmare a Hotărârii AGEA, modificarea actului constitutiv al Societății și
adoptarea a două Acte constitutive Actualizate ale Societății, în mod succesiv, astfel încât să reflecte
ambele creșteri ale capitalului social al Societății, conform punctelor 1 și 2 din prezenta hotărâre.
Astfel, la data de 14.10.2020 va intra în vigoare primul Act Constitutiv Actualizat al Societății, care va
reflecta creșterea capitalului social ca urmare a aprobării participării în cadrul divizării menționate la
punctul 1 din prezenta hotărâre și care va cuprinde modificarea art. 6 alin. 6.1 din Actul Constitutiv al
Societății, care va avea următorul conținut: „6.1 La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea
are un capital social de 4.803.180 LEI, împărțit în 4.803.180 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1
LEU”.
Mai apoi, după finalizarea procedurii de înregistrare în Registrul Comerțului a divizării aprobate potrivit
punctului 1 din prezenta hotărâre a adunării generale extraordinare, va intra în vigoare și cel de-al
doilea Act Constitutiv Actualizat al Societății, care va reflecta creșterea capitalului social ca urmare a
aprobării participării în cadrul divizării menționate la punctul 2 din prezenta hotărâre și care va
cuprinde modificarea art. 6 alin. 6.1 al Actului constitutiv Actualizat al Societății, care va avea următorul
conținut: „6.1 La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 5.395.740 LEI,
împărțit în 5.395.740 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 LEU.”
Între momentele intrării în vigoare a celor două Acte Constitutive Actualizate ale Societății, aprobate
prin prezenta hotărâre, nu vor fi exista alte modificări în ceea ce privește cuantumul capitalului social al
Societății.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare eligibile și neeligibile pentru următoarele
proiecte (Proiectele care au specificată mențiunea SMIS sunt depuse pt finanțare celelalte urmand a fi depuse
pe masura ce se deschid liniile de finanțare):
●

●

●

“Creșterea competitivității companiei Life is Hard S.A. prin achiziția de module software
destinate medicilor, clinicilor și policlinicilor”, înregistrat cu cod SMIS 135625 (valoare totala
proiect 5.596.258,90 lei) și “Creșterea competitivității companiei Life is Hard S.A. prin achiziția și
integrarea de module software pentru optimizarea portalului 24broker”, înregistrat cu cod SMIS
138777 (valoare totala proiect: 8,438,691.39 lei), finanțate prin POR 2.2 - relansare: contribuția
eligibilă de 40% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finantate prin ajutor de stat, respectiv 10%
din valoarea eligibilă a cheltuielilor finantate prin ajutor de minimis.
"Creșterea competitivității companiei prin achiziția de echipamente si softuri de digitalizare",
finanțat prin POR 2.2: valoare maximala proiect 14,428,750 lei, contribuția eligibilă de 40% din
valoarea eligibilă a cheltuielilor finantate prin ajutor de stat, respectiv 10% din valoarea eligibilă
a cheltuielilor finantate prin ajutor de minimis.
"Dezvoltare aplicații software tip smart city", finanțat prin POC Acțiunea 2.2.1: valoare maximala
proiect: 9.619.166 lei, contribuția eligibilă de maxim 40% din valoarea eligibilă a cheltuielilor
finantate prin ajutor de stat.
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"Achizitie echipamente si software", finantat prin programul Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la
pandemia COVID -19: valoare maximală proiect:1.778.582 lei, contribuția eligibilă pana la 36% din
valoarea eligibilă a cheltuielilor finantate prin ajutor de stat.
Aprobarea pentru toate proiectele propuse asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea
cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.
●

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
5. Se aprobă data 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.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
6. Se aprobă data de 29.10.2020 ca „ ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
7. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Erik Barna, Director General, pentru
ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, inclusiv Actele
Constitutive Actualizate ale Societății, 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.
(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2,278,682 voturi valabile, reprezentand 75.9561% din numărul
total de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 14.10.2020, într-un număr de 4 exemplare
originale
Director General
Dl. Erik Barna

