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Nr. înreg: 286/28.04.2021

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.
Cătălin Chiș în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 28.04.2021

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

Dl. Chiș Cătălin

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO

Data raportului: 28 Aprilie 2021

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: 4.803.180 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: HOTĂRÂRE AGOA

NR. 8/28.04.2021
HOTARAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 28 APRILIE 2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societăţii Life is Hard S.A., s-a întrunit în data de
28.04.2021 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 4,024,063 acțiuni, reprezentând 83.7791% 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 Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2020.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).
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2. Se aprobă Raportului auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală
aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

3. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020, pe baza Raportului
Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

4. Nu se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la
31.12.2020.

(Sub incidența Art. 126 din Legea 31/1990 au fost formulate 3 abțineri).

5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv Planul de investiții aferent exercitiului financiar 2021.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

6. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Profitul net va fi repartizat după cum urmează:

● Profit net de repartizat: 1.087.081,93 lei
● Rezerve legale: 63.077,85 lei
● Alte rezerve: 0 lei;
● Rezultat reportat: 24.004,08 lei;
● Majorarea capitalului social: 1.000.000 lei;
● Dividende: 0 lei.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

7. Se aprobă data de 25.05.2021 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 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

8. Se aprobă data de 24.05.2021 ca „ ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
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(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

9. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de
Administrație, 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 4,024,063 voturi valabile, reprezentand 83.7791% din numărul total de acțiuni
cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva și 0 abtineri).

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 28.04.2021, într-un număr de 4 exemplare originale

Director General                                                                      Secretar prezent la ședință

Dl. Chiș Ioan-Cătălin Nicoleta Szakacs


