
Ne dorim ca efectele și beneficiile tuturor 
demersurilor noastre de business să fie crescute 
pentru stakeholderii LIFE IS HARD - angajați, 
actionari, clienți și parteneri de business, astfel încât 
prezența LIFE IS HARD pe piața să însemne o 
amprentă pozitivă pentru oameni, comunități și 
companii.

CĂTĂLIN CHIȘscrisoare
de la ceo

Dragi parteneri și investitori,

După un 2020 cu tensiune accentuată pentru economia românească, prima jumătate a anului 2021 a 
însemnat pentru LIFE IS HARD începutul unei etape de creștere accelerată, reflectată atât în volumul de 
business și competențele deținute, cât și în capacitatea de acțiune pe piața de tehnologie. Astfel, la finalul 
semestrului 1 anunțăm o cifră de afaceri la nivel consolidat - LIFE IS HARD împreună cu deținerile LIH 
- de 15,7 milioane lei și un profit brut de 1,8 milioane lei.

De asemenea, ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, 
activele deținute de Life Is Hard s-au majorat cu 305.16%, respectiv cu suma de 29,765,111 lei. Această 
creștere impactează favorabil capacitatea companiei de a se finanța din activele proprii - adică de a-și acoperi 
datoriile totale angajate din totalul activelor deținute. Disponibilitățile bănești au marcat și ele o creștere 
semnificativă în primul semestru, de 122,81%, în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a creanțelor 
înregistrate.

Pe zona de competențe, suntem lideri pe segmentul de digitalizare în insurance, suntem performanți 
pe zona de telecom, care a generat peste 50% din veniturile LIH pe primul semestru 2021 și am 
început o serie de investiții detaliate mai jos, care ne vor consolida asset-urile pe care le deținem.

Avem acoperire națională și ne creștem capacitatea de a livra soluții integrate de business pentru 
transformarea digitală a companiilor și comunităților, iar în acest sens am dobândit în primul semestru 
dreptul de proprietate pentru 100% din pachetul de acțiuni Innobyte, ceea ce ne va conferi o importantă 
licență de operare pe zona de ecommerce, unde LIFE IS HARD nu deținea competențe.

Monitorizăm în continuare evoluția unor jucători cu competențe complementare, cu care vizăm 
parteneriate strategice, și ne concentrăm în următorul semestru pe creșterea vânzărilor și pe 
atingerea obiectivelor de business pe care le-am anunțat la începutul acestui an.

2021 este anul în care ne-am propus ca valoarea companiei să se dubleze, iar cifra de afaceri 
să depășească pragul de 20 mil lei – ca urmare a demersurilor de preluare de fonduri de comerț și noi 
achiziții de companii și competențe. Astfel, la finalul semestrului 1 la nivelul  companiei  Life Is Hard 
anunțăm o cifră de afaceri de 10,3 mil lei, în creștere cu 280.78%. Cât privește profitul, la finalul 
primului semestru al anului 2021 raportăm un profit brut de 453,657 lei.

Acțiunile LIH au atins în primul semestru al lui 2021, două puncte maxime – 13.8 lei/acțiune, respectiv 13.15 
lei/acțiune, ca urmare a demersurilor și rezultatelor de business anunțate de LIFE IS HARD. Numărul 
acționarilor LIH a avut de asemenea evoluții pozitive: dacă la finalul anului 2020 acționariatul cuprindea 536 
de membri, sfârșitul semestrului 1 al anului 2021 a însemnat un număr de 729 acționari. 

Life Is Hard activează pe piața Tehnologiei Informației, având până în 2020 activitatea concentrată pe 
oferirea de produse software și soluții IT&C proprii și personalizate. 

Strategia noastră de acțiune, respectiv achizițiile derulate începând cu anul 2020, au generat creșterea 
valorii Life Is Hard de la 16,9 mil lei în 2019 (cf. Raportului de evaluare întocmit de Darian DRS) la peste 
58 mil lei în August 2021, conform BVB. Pentru a ajunge la o capitalizare bursieră de 100 mil RON până 
în 2022, vom aloca pentru investiții în noi companii 10 mil EURO, sumă care urmează a fi atrasă prin 
mecanismele oferite de piața de capital (emisiune obligațiuni/acțiuni).

Începând cu anul 2020, Life Is Hard a început un demers 
de creștere accelerată a businessului care a presupus 
diversificarea ariei de servicii prin achizițiile derulate, 
respectiv: ACHIZIȚII

Preluarea fondului de comerț 
Active Power Solutions,     
companie cu statut de          
partener Telekom, care a 
permis intrarea LIFE IS HARD 
pe piața telecom ca jucător 
relevant pe zona de 
distribuție de soluții B2B.

Semnarea contractului 
pentru achiziția a 100% din 
Innobyte Solutions S.R.L. 
Achiziția a fost aprobată în 
AGEA din 24.02.2021, iar în 
mai 2021 s-a semnat 
contractul de cesiune de părți 
sociale pentru achiziționarea 
unui număr de 1.000 părți 
sociale (100% din capitalul 
social al Innobyte Solutions), 
în valoare estimata de 
9.132.000 lei.

Preluarea fondului de comerț 
Tree Comm Services,          
companie de distribuție 
produse telecom B2B.

DEMERSURI CORPORATE

AGEA LIH din 30.06.2021 a 
aprobat majorarea              
capitalului social cu suma de 
1 mil lei din profitul 
distribuibil aferent                 
exercitiului financiar încheiat 
la 31.12.2021, cu acordarea 
de acțiuni gratuite                
acționarilor LIH de la data de 
înregistrare aprobată de 
AGEA. Capitalul social după 
majorare va fi 6.395.740 lei. În 
prezent procedura de 
majorarea a capitalului social 
nu este finalizată, urmând a 
se face demersurile de          
înregistrare la ONRC, ASF și          
Depozitar.

AGEA LIH din 30.06.2021 a 
aprobat mecanismul efectiv 
de achiziție a 100% din        
acțiunile Innobyte, programul 
de răscumpărare a propriilor 
acțiuni și planul de                   
incentivare a persoanelor 
cheie, operațiuni ce se vor 
demara și finaliza în cursul 
semestrului 2 al anului 2021. 

PROIECTE STRATEGICE

Resemnarea parteneriatului 
cu Safety Broker pentru 
utilizarea platformei     
24broker.ro și extinderea 
colaborării pe noi soluții de 
digitalizare dedicate. 
Parteneriatul este valabil 
până în iunie 2022, cu      
opțiune de prelungire, și este 
estimat la o valoare totală de 
2.78 mil lei.

strategie & pozitionare 
de business

Achiziția a 40% din Performia Finance - 
administrată de  Ciurea Bogdan -  o companie 
românească cu 10 ani de prezență continuă pe 
piață și un număr de 19 angajați. Compania oferă 
servicii de contabilitate financiară, salarizare și 
personal, consultanță fiscală, analiză și consiliere 
financiară - servicii utilizate de peste 244 de
companii din România. Din punct de vedere
financiar, evoluția activității derulate la nive-
lul societății în cursul semestrului 1 al anului 
2021 arată o creștere a business-ului reflec-
tată atât în majorarea cifrei de afaceri cu 
21.63% (de la 880,484 lei în S12020 la 1,070,958 
lei în S12021), cât  în creșterea profitului brut 
cu 78.92%  (de la 197,222 lei în S12020 la 
352,880 lei în S12021).

Preluarea fondului de comerț al Active Power 
Solutions și Tree Comm Services, procedură 
aprobată în AGEA din 14.10.2020. Astfel, compania 
a devenit partener Telekom și distribuitor de 
soluții telecom 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. Linia de business Telco, transferată 
ca urmare a preluării fondului de comerț al Active 
Power Solutions și Tree Comm Services, a 
generat o cifră de afaceri de 5,9 mil lei, 
reprezentând 58% din cifra de afaceri a LIH.

Achiziția a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., 
drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la 
30.06.2021. Innobyte Solutions este o companie 
românească de dezvoltare software specializată în 
eCommerce și vizează maximizarea potențialului 
de business al partenerilor săi prin dezvoltarea 
unor platforme de eCommerce sigure, scalabile și 
inovative. Pe lângă serviciile de dezvoltare și de 
mentenanță eCommerce oferite, Innobyte asigură 
și servicii de securitate, analiză și îmbunătățirea 
performanței, audit și consultanță de business 
pentru magazine online din întreaga lume. 
Compania a încheiat S12021 cu o cifră de 
afaceri de 5,003,392 lei (+42.09% vs 2020) și un 
profit brut de 1,261,229 lei (+24.18% vs. 2020). 
La nivel de 2021, managementul companiei 
estimează că Innobyte Solutions S.R.L. va depăși 
pragul de 2 milioane de euro cifră de afaceri, iar 
EBITDA va ajunge la 460.000 de euro.
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      si ce urmeaza
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www.lifeishard.ro

Informații detaliate despre rezultatele LIH în semestrul I al anului în curs puteți consulta în raportul complet 
disponibil aici. 

De asemenea, pe 14 septembrie 2021 vă așteptăm la a doua Întâlnire LIFE IS HARD cu investitorii.
 
Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și ni le puteți transmite, ca și până acum, la adresa 
investors@lifeishard.ro

RAPORT

+280.78%
CIFRĂ DE AFACERI

Continuăm demersurile de a susține dezvoltarea 
comunității locale din Cluj-Napoca, unde compania 
are sediul central, devenind unul dintre sponsorii 
principali ai Academiei CFR Cluj. Parteneriatul este 
menit să susțină dezvoltarea fotbalului juvenil din 
Cluj-Napoca, după ce anterior am susținut proiecte 
precum Biletul de Sănătate (stații de autobuz sportive) 
sau proiectul Peditel 1791, în care compania a avut rol 
de partener tehnologic.

Ne dorim ca efectele și beneficiile tuturor 
demersurilor noastre de business să fie crescute 
pentru stakeholderii LIFE IS HARD - angajați, acționari, 
clienți și parteneri de business, astfel încât prezența 
LIFE IS HARD pe piață să însemne o amprentî pozitivă 
pentru oameni, comunități și companii.

Vă mulțumim că ne sunteti alături.

CĂTĂLIN CHIȘ
CEO LIFE IS HARD

Prin achizițiile pe care le vizăm ne 
dorim să creștem poziția companiei 
pe piața de tehnologie și să devenim 
un partener cu capabilitati și relevanță 
majore în digitalizare pentru com-
paniile și comunitățile din România. Pe 
lângă achizițiile realizate deja, 
monitorizam în continuare o serie de 
companii cu potențial de creștere și 
complementaritate față de compe-
tențele din portofoliul actual LIH.

În ceea ce privește strategia de 
dezvoltare a asset-urilor deținute deja, 
vizăm în următorii doi ani investiții de 
500 mii euro în realizarea noii versiuni 
a platformei 24broker.ro, respectiv 
150 mii euro în dezvoltarea DOXTAR. 
Platformele fac parte din două 
verticale strategice pentru zona de 
transformare digitală - servicii 
financiare respectiv sănătate - iar 
investițiile au fost pornite deja în 
prima jumătate  a anului.

În cursul semestrului 1 al anului 2021 
ne-am extins portofoliul de clienți pe 
zona Smart City, astfel încât în acest 
moment 44 de administrații publice 
teritoriale au implementate soluții de 
relaționare la distanță. Facem un pas 
mai departe din 2021 și îi susținem cu 
modele de bună practică, astfel încât 
să poată duce efectiv către comunități 
soluțiile și să încurajeze cetățenii în 
utilizarea aplicațiilor. Acesta va fi 
indicatorul real al schimbărilor 
pozitive pe care digitalizarea le poate 
genera, cu efecte directe în viața 
oamenilor și un start pentru ceea ce 
numim community engagement.

https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/

