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Plan de incentivare cu opțiuni a persoanelor cheie -
Stock Option Plan

Durata Planului 1 an de la data intrării în vigoare. Primul an pentru care
se vor acorda Acțiuni în condițiile Planului fiind anul
2022, pentru care se va aloca o tranșă anuală integrală.

Data intrării în
vigoare

Data aprobării de către AGEA a Planului.

Persoanele eligibile Sunt eligibile sa beneficieze de Plan persoanele care
sunt considerate a avea un impact potențial semnificativ
asupra rezultatelor operaționale și financiare ale
Societății. Ca exemplu, este vorba despre persoanele
care îndeplinesc roluri de management, membrii
boardului companiei sau a companiilor în care Life Is
Hard deține participații.
Consiliul de Administrație poate decide includerea în
Plan a unor membri ai echipei ale căror rezultate pot
influența semnificativ rezultatele companiei (exemplu:
membrul echipei de vanzari care genereaza cea mai
mare marja bruta, etc).

Data acordării
opțiunii

Optiunea de cumparare se acorda anual, la data de 30
Aprilie, astfel incat situațiile financiare pentru anul
anterior sa fie cunoscute si aprobate in Adunarea
Generala.

Conditiile
acordarii  optiunii de
cumparare:

Persoanele eligibile primesc dreptul de a opta anual
pentru o tranșă de Acțiuni corespunzătoare, numai dacă
au îndeplinit în anul fiscal anterior rolul pentru care a
fost considerată “persoana eligibila”.
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Numărul de acțiuni
incluse în Plan:

Societatea va acorda în temeiul Planului opțiunea de
achizitie pentru un număr total de Acțiuni echivalent cu
maxim 10% din capitalul său social.

Perioada de
maturitate:

Anual, Societatea va comunica Persoanelor eligibile,
stadiul îndeplinirii condițiilor pentru acordare și
numărul de acțiuni pentru cumpararea carora poate
opta fiecare Persoana eligibila, în funcție de categoria
din care face parte.

Perioada de
exercitare:

Perioada de exercitare este de o luna calendaristica.
Persoana eligibila trebuie să își manifeste opțiunea de
cumpărare între 1 mai și 31 mai  2023.

Livrarea acțiunilor Actiunile pentru care s-a exercitat optiunea de
cumparare in temeiul Planului vor fi transferate către
Persoanele eligibile respectiv prin transfer direct realizat
în Registrul Actionarilor Societatii ținut de Depozitarul
Central, în termenul și conform prevederilor legale în
vigoare.

Prețul de exercitare
și plata

Pretul de cumparare a unei actiuni pentru care se
exercita optiunea de cumparare va fi stabilit la data
exercitarii optiunii.
Plata prețului acțiunilor achiziționate în temeiul Planului
se face într-o singură tranșă, respectiv până la finalul
anului în care s-a exercitat opțiunea.

LIFE IS HARD
CHIS CĂTĂLIN
Director General


