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N
 r. înreg: 1690/09.11.2020

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:

INFORMAREA ACȚIONARILOR PRIVIND STADIUL ACHIZIȚIEI FONDULUI DE COMERȚ AL
ACTIVE POWER SOLUTIONS & 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:

09 Noiembrie 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

Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

EVENIMENT: LIFE

IS HARD avansează în proiectele de creștere a fundamentului companiei

-Au început demersurile legale de înregistrare la ONRC a divizării APS & TREE-

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la începerea demersurilor legale de înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC)
a divizării Active Power Solutions (APS) și Tree Comm Services (TREE), respectiv a participării LIH ca
societate beneficiară în cadrul procesului de divizare.
LIFE IS HARD avansează în demersurile de creștere a fundamentului companiei prin atragerea de noi
clienți, noi oportunități de business și noi competențe care să aducă un plus de valoare întregii afaceri.
Astfel, ne apropiem de etapa finală în ceea ce privește achiziția fondului de comerț al A
 PS și T
 REE.
Momentan ne situăm în faza de depunere a dosarelor la Registrul Comerțului (ONRC), pentru
înregistrarea mențiunilor privind divizarea societăților APS și Tree. Astfel, la începutul lunii noiembrie
s-a depus dosarul pentru înregistrarea divizării APS la ONRC și a fost transmis la Tribunalul Specializat
Cluj pentru soluționare, urmând să primim un termen de soluționare luna aceasta. Următorul pas va
consta în depunerea dosarului pentru înregistrarea divizării TREE la ONRC și transmiterea acestuia la
Tribunalul Specializat Brăila pentru soluționare.
Participarea LIH ca societate beneficiară în cadrul divizării parțiale a companiilor Active Power
Solutions și Tree Comm Services a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a LIH pe 14
Octombrie 2020.
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.
Active Power Solutions (APS) a obținut la finele
trimestrului 3 al anului 2020 o Cifră de Afaceri de
9,823,508 lei (creștere de 33.67% vs Q3 2019) și a
înregistrat un Profit net în sumă de 960,449.24 lei, în
condițiile în care la nivelul trimestrului 3 al anului
2019 a marcat pierdere.

Tree Comm Services (TREE), având ca asociat unic pe
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. Tree Comm Services (TREE) a
obținut la finele trimestrului 3 al anului 2020 o Cifră
de Afaceri de 2,588,331 lei (creștere de 1.25% vs Q3
2019) și a înregistrat un Profit net în sumă de
672,426 lei (creștere de 464.83% vs Q3 2019).

De asemenea, în luna august a acestui an am finalizat
procedura de achiziție a 40% din capitalul social al
companiei Performia Finance. Prin prezența în această
companie ne propunem să digitalizăm serviciile de
contabilitate în România. Deși concurența este
importantă și există jucători care au o serie de avantaje
competitive, acest sector are un mare potențial de
dezvoltare. Performia Finance a raportat o CA de
1,314,552 lei (+19.04% față de Q3 2019) și un profit de
275,417 lei (+19.06% față de Q3 2019).
Demersurile menționate fac parte din strategia de diversificare a portofoliului LIFE IS HARD care are ca
scop dezvoltare accelerată a companiei.
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General

