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Nr. înreg: 2515/14.02.2022

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:

Listarea obligațiunilor emise pe sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de
Valori București, Sectorul Titluri de Credit.

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 piata AeRO
Data raportului: 14 Februarie 2022

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: 6.855.496 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS

Listarea obligațiunilor emise de Life Is Hard
- Decizia Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB-

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la aprobarea listării obligațiunilor emise de Life Is Hard pe sistemului
multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit.

Listare obligațiunilor a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB
din data de 11.02.2022. Astfel, cele 45.101 obligațiuni în valoare de 4.510.100 lei vor intra la
tranzacționare începând cu 16.02.2022, denumită data start de tranzacționare.

Cele 45.101 obligațiuni sunt convertibile, negarantate, denominate în LEI, cu o valoare totală de
4.510.100 RON, având o valoare nominală de 100 lei/ obligațiune și scadența în anul 2025.

Obligațiunile emise sunt purtătoare de dobândă de la Data de Emisiune (data decontării
obligațiunilor). Rata nominală a dobânzii este de 8%/an plătibilă trimestrial. Emisiunea de obligațiuni a
fost aprobată în AGEA din 24.02.2021.

Life Is Hard a anunțat încă de la începutul lui 2021 intenția de a genera o creștere accelerată a
business-ului, astfel încât compania să își crească poziția pe piața de tehnologie și să devină partener
cu capabilități și relevanță majore pe zona de digitalizare pentru companiile și comunitățile din
România. În acest sens, compania a anunțat că în perioada 2021-2022 va aloca 10 milioane de euro
pentru detineri sau achiziții de companii noi cu competente complementare. Investiția menționată va
fi finanțată prin mai multe mecanisme financiare, inclusiv emiterea de obligațiuni.

Fondurile nete obținute în urma emisiunii Obligațiunilor, după plata comisioanelor, onorariilor și a
altor cheltuieli generate de emisiunea de Obligațiuni, vor fi utilizate de către companie în scopul
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finanțării proiectelor de dezvoltare. Alte surse de finanțare ale acestor proiecte vor fi reprezentate de
profituri nerepartizate, rezerve legale constituite, precum și alte operațiuni corporative legate de piața
de capital.

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


