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Nr. înreg: 377/02.06.2021

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:

INFORMAREA ACȚIONARILOR PRIVIND STADIUL ACHIZIȚIEI FONDULUI DE COMERȚ AL
ACTIVE POWER SOLUTIONS & TREE COMM SERVICES

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 piața AeRO
Data raportului:

02 Iunie 2021

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Florești, strada Avram Iancu, nr. 500, județ 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

Piața pe care se tranzactionează valorile mobiliare:

AeRO ATS

EVENIMENT: LIFE

IS HARD a preluat cu succes fondul de comerț al Tree Comm Services

-Finalizarea demersului legal de înregistrare la ONRC a divizării APS -

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la finalizarea demersurilor legale de înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC)
a divizării Tree Comm Services (TREE), respectiv a participării LIH ca societate beneficiară în cadrul
procesului de divizare. Astfel, de la 1 iunie 2021 a început procesul de preluare a fondului de comerț
al companiei TREE (Tree Comm Services) de către LIFE IS HARD S.A..
Procesul de preluare a fondului de comerț al companiei TREE (Tree Comm Services) presupune:
-

transferul activelor necorporale în sumă de 4.125.374 lei (la 31.12.2019 cf. Proiect divizare);
transferul activelor corporale în sumă de 115.594 lei (la 31.12.2019 cf. Proiect divizare);
transferul activelor financiare de natura garanțiilor acordate pentru spațiile închiriate în sumă
de 2.706,10 lei (la 31.12.2019 cf. Proiect divizare);
transferul obiectelor de inventar de valoare contabilă 0 lei;
transferul leasingurilor auto în sumă de 63.674 lei (la 31.12.2019 cf. Proiect divizare);
transferul contractelor cu furnizorii cf. Proiectului de divizare;
transferul contractelor cu clienții care generează o cifră de afaceri anuală totală estimată de
3.000.000 lei (cf. Proiect divizare);
transferul a 23 de contracte de muncă (cf. Proiect divizare);

Achiziția fondului de comerț al TREE (Tree Comm Services) a presupus pentru LIFE IS HARD majorarea
capitalului social la suma de 5.395.740 lei, structura acționariatului prezentându-se astfel:
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Acționari

Acțiuni

Procent (%)

1,803,180

33.4186

592,560

10.9820

1,884,875

34.9327

Barna Erik

336,008

6.2273

Persoane Fizice

598,415

11.0905

Persoane Juridice

180,702

3.3490

5,395,740

100.0000

Active Power Solutions
Sbirnea Florentina*
Chiș Ioan-Cătălin

TOTAL
*distribuite asociatului unic al societății Tree Comm Services

Pasul următor constă în realizarea demersurilor de înregistrare a noului capital al LIFE IS HARD
la Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central.
Achiziția fondului de comerț al TREE (Tree Comm Services) a generat pentru LIFE IS HARD creșterea
valorii companiei cu suma de 4.180.000 lei (valoarea de piață a aportului net al TREE stabilită la
31.12.2019 cf. Rapoartelor de evaluare întocmite de Darian DRS).
Participarea LIH ca societate beneficiară în cadrul divizării parțiale a companiilor Active Power
Solutions (APS) și Tree Comm Services a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a LIH
pe 14 Octombrie 2020., iar preluarea fondului de comerț APS s-a încheiat la 1 ianuarie 2021.
Prin preluarea fondului de comerț al companiilor menționate, LIFE IS HARD și-a extins capabilitățile de sales,
deținând o echipă proprie de consultanți în vânzări cu competente pe zona de B2B și capacitatea de a
formula soluții potrivite pentru companii din perspectiva digitalizării.
De asemenea, tot datorită preluării fondului de comerț APS și TREE, compania a devenit partener Telekom și
distribuitor de soluții telco pentru piața de business din România, dezvoltând, astfel, o competență nouă, cu
produse și soluții adresate aceluiași target principal - IMM-urile, într-un domeniu care și-a demonstrat
relevanța și impactul pozitiv inclusiv în recentul context pandemic, prin evidențierea necesității utilizării
tehnologiei pentru a asigura continuitatea în business și pe toate componentele sociale, administrative,
educative și comunitare.
Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chiș Cătălin
Director General

