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Nr. înreg: 722/20.10.2021

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

Finalizarea majorării capitalului social prin conversia unei creanțe certe, lichide și exigibile
în cuantum total de 4.566.000 RON

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Chiș Cătălin

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

20 OCTOMBRIE 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:

6.855.496 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Finalizarea înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central
LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la finalizarea înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central.
Operațiunea s-a derulat conform Hotărârii AGEA din 30.06.2021 privind majorarea de capital prin
conversia unei creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedenții
Șomfălean Vasile-Cătălin, Bordei Cătălin-Nicolae, Andreas Marcel Sansano, Bică Marius, Pleșa
Laurențiu-Corneliu, Alexandru Alin și Tudor Alexandru-Sorin le-au deținut față de Societate
reprezentând prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions.
Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea a 459.756 acțiuni rezultate ca raport între
valoarea creanței în cuantum total de 4.566.000 RON și prețul mediu ponderat de tranzacționare
aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA respectiv 9,9313 lei/acțiune.
Capitalul social după majorare este de 6.855.496 lei.
Achiziția a 100% din Innobyte Solutions a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021, iar în mai 2021 s-a
semnat contractul de cesiune de părți sociale în valoare totală estimată de 9.132.000 LEI. Prețul a fost
estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului, prețul
final al părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului
2021.
Plata prețului părților sociale vizează două tranșe, respectiv:
1) prima tranșă reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 4.566.000 RON
care a făcut obiectul majorării capitalului social prin emisiunea a 459.756 acțiuni;
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și
2) a 2-a tranșă reprezentând diferența dintre prețul final și tranșa 1, scadentă la 30.04.2022;
Conform înțelegerii dintre părți, cedenții Șomfălean Vasile-Cătălin, Bordei Cătălin-Nicolae, Andreas
Marcel Sansano, Bică Marius, Pleșa Laurențiu-Corneliu, Alexandru Alin și Tudor Alexandru-Sorin vor
proceda la vânzarea a 30% din acțiunile cuvenite conform contractului de cesiune de părți sociale.
Intenția de vânzare vine ca urmare a dorinței cedenților Innobyte Solutions de a monetiza o parte din
deținerile lor, primite ca urmare a tranzactiei cu LIFE IS HARD.
Acțiunea de vânzare este în acord cu termenii înțelegerii încheiate între părți în ceea ce privește
achiziția a 100% din Innobyte Solutions de către Life Is Hard.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Chiș Cătălin
Director General

