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DOCUMENT DE INFORMARE A ACŢIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU
ALOCAREA DE ACŢIUNI CU TITLU GRATUIT CĂTRE

ANGAJAȚII LIFE IS HARD S.A.
(Documentul a fost întocmit conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1. Persoane responsabile

1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice
responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare.

LIFE IS HARD S.A., societate cu sediul social în Floreşti, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1403/2004, CUI: RO16336490,
reprezentată de către Chiș Ioan Cătălin în calitate de Director General.

1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la punctul 1.1. din care să
reiasă că informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele
lor, în conformitate cu realitatea.

LIFE IS HARD S.A. reprezentată de Chiș Ioan Cătălin în calitate de Director General, declară
că informaţiile incluse în prezentul document sunt conforme cu realitatea şi nu conţin
omisiuni sau declaraţii neadecvate de natură să afecteze semnificativ conţinutul
documentului.

2. Informaţii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în
Oficiul Registrului Comerţului.

Numele emitentului: LIFE IS HARD S.A.

Sediul social: in Floreşti, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj,

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Cluj: J12/1403/2004,

CUI: RO16336490

2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

● Capital social subscris și vărsat: 5.395.740 lei
● Numărul de acţiuni emise: 5.395.740 acţiuni
● Valoarea nominală a unei acţiuni: 1,00 leu/acţiune
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3. Informaţii cu privire la oferirea sau atribuirea de acțiuni către angajați

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau atribuirea de valori
mobiliare către angajaţi.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2020 s-a
aprobat răscumpărarea de către societatea LIFE IS HARD S.A. a acțiunilor proprii, în
conformitate cu prevederile legale aplicabile, în limita a maxim 1% din capitalul social al
societății, în vederea implementării unui sistem de remunerare a angajaților și conducerea
societății care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui
program de fidelizare a salariaților.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 19.08.2021, s-a decis ca cele
18.034 acțiuni achiziționate în cadrul programului de răscumpărare, sa fie oferite cu titlu
gratuit către angajații și conducerea societății LIFE IS HARD S.A.. Transferul dreptului de
proprietate asupra acțiunilor de la societate către angajații și conducerea LIFE IS HARD S.A.
se va face după transmiterea prezentului document și documentelor aferente transferului,
conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

3.2. Descrierea majorării capitalului social

Nu este cazul.

3.3. Descrierea operaţiunii: motivul oferirii de acţiuni, numărul total de valori
mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de
investitori.

Operațiunea constă în achiziționarea de către LIFE IS HARD S.A. a propriilor acțiuni cu
scopul de a le aloca în mod gratuit angajaților și conducerii societății, în vederea
implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului
performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a angajaților.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 19.08.2021, s-a aprobat
distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 18.034 acțiuni către angajații și conducerea LIFE
IS HARD S.A.

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.
Numărul de acţiuni alocate în mod gratuit pentru o acţiune deţinută.
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Valorile mobiliare oferite sunt acţiuni nominative dematerializate, tranzacționate la Bursa
de Valori București, categoria AeRO Premium, Segment ATS, simbol LIH.

3.5. Perioada pentru subscrierea acţiunilor

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către angajații și
conducerea societății se va face după transmiterea prezentului document și documentelor
aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

3.6. Prețul de subscriere

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 19.08.2021, s-a aprobat
distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 18.034 acțiuni către angajații și conducerea LIFE
IS HARD S.A.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare
şi prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile.

Nu este cazul.

3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent.

Conform art.16, alin. (3), lit. b) pct. 5 din Legea 24/2017 întocmirea şi publicarea unui
prospect nu sunt obligatorii pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să
fie atribuite foştilor sau actualilor membri ai conducerii ori angajaţi sau celor actuali de
către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiţia ca societatea să
îşi aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană şi să fie disponibil un
document ce va avea conţinutul prevăzut în reglementări emise de A.S.F., precum este
Anexa nr.4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Documentul de faţă a fost întocmit conform prevederilor Anexei nr. 4 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018.

Emitent,

LIFE IS HARD S.A.

Persoana împuternicită,

Chiș Ioan Cătălin


