
Procură specială
pentru acţionari persoane fizice

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)
LIFE IS HARD S.A.

din data de 28 APRILIE 2022

Subsemnatul, [________________________________],
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], eliberat de
[________________________], la data de [______________], CNP [________________________], având
domiciliul în [_____________________________________________________________],

deţinător al unui număr de [__________________] acţiuni, reprezentând [___] % dintr-un total de
[___________________] acţiuni emise de LIFE IS HARD S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J12/1403/2004, cod unic de înregistrare RO 16336490, cu sediul social în Floresti, Str. Avram Iancu Nr. 500,
România (Societatea),

care îmi conferă un număr de [__________________] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul
social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc prin prezenta pe:

[________________________________],
(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această
procură)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], eliberat de
[________________________], la data de [______________], CNP [________________________], având
domiciliul în [_____________________________________________________________].

SAU

[________________________________________]
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [__________________________________________], înmatriculată la Registrul
Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_______________________],
cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[______________________],

reprezentată legal prin [____________________________]
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], eliberat de
[________________________], la data de [______________], CNP [________________________], având
domiciliul în [_____________________________________________________________],

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 28.04.2022, ora 11:00, să exercite
dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum
urmează:

1



1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea dobândirii de către Societate a unei
alte societăți la o valoare estimată de 2,8 mil EURO. În acest sens se autorizează și
împuternicește Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să
stabilească mecanismul concret pentru dobândirea de către Societate a părților sociale
menționate anterior, inclusiv să negocieze și să stabilească, în numele și pe seama Societății,
contraprestația, modalitatea și termenele de plată, precum și orice alte clauze și condiții, în
vederea dobândirii părților sociale menționate anterior.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificării actului constitutiv al
Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor cu referire la:

a) având în vedere punctele 8 și 11 a convocării AGOA, se vor modifica art. 17.1, art. 17.2
și art. 21.4 din actul constitutiv al societății.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea, având în vedere Hotărârea AGEA din
30.06.2021 de aprobare a programului de răscumpărare, a modificării limitei maxime în ceea ce
privește numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate la 1% din capitalul social al
Societății. Restul condițiilor de derulare a programului de răscumpărare rămân nemodificate.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea programului de răscumpărare a
propriilor acțiuni emise de Societate, după cum urmează:

● Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a
maxim 5% din capitalul social al Societății;

● Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor Societății (1
leu/acțiune), iar prețul maxim va fi de 15 lei/acțiune;

● Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

● Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către angajații LIH și a
Societăților în care LIH are dețineri, cu titlu de bonificație;

● Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu
excepția rezervelor legale.

● Distribuirea acțiunilor se va aproba de către Consiliul de Administrație conform KPI
stabiliti a fi atinși.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea unui plan de incentivare a
persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 10%
din totalul acțiunilor Societății la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), în forma
prezentată adunării generale.
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https://docs.google.com/document/d/1XULdxLdcw9aS0HAptR7voKecIAJMSpY97lhgNAy4-0c/edit?usp=sharing


 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea prelungirii/refinanțării liniilor de
credit deschise de către Societate la:

● Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de
30.11.2023. Discuția se poartă asupra liniei de credit în valoare de 2 mil lei, aprobată
de instituția de credit Raiffeisen Bank în baza Contractului de creditare nr 57061/2017.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea autorizării și împuternicirii
Consiliului de Administrație al LIFE IS HARD, cu putere și autoritate deplină, să decidă și respectiv
să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților companiilor în cadrul cărora LIFE IS HARD S.A.
are dețineri.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea unei facilități de împrumut a
salariaților LIFE IS HARD S.A. în limita a maxim 300.000 lei. Facilitatea de împrumut vizează o
perioadă maximă de 12 luni, cu o rată a dobânzi de 1,6%/an (media dobanzilor de referință BNR
din ultimele 12 luni diminuata cu 20% - calculata la data elaborării prezenței Politici). Scopul
facilității de împrumut vizează implementarea unui sistem de susținere a salariaților LIH, ca parte
integrantă a programului de fidelizare a acestora și care să asigure respectarea principiului
performanței pe termen lung. În acest sens se autorizează și împuternicește Consiliului de
Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească mecanismul concret de
derulare a facilității de împrumut, inclusiv orice alte clauze și condiții necesare derulării facilității
de împrumut.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de
substituire, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director
General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile acţionarilor,
precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi
formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv
formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă
instituţie publică.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea datei de 25.05.2022 ca „dată de
înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE
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11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea datei de 24.05.2022 ca „ex-date”,
conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”,
„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează
nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să
voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea
anulării votului de către secretarii şedinţei AGEA;

2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 26.04.2022, ora 10:00;
3. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar

se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
4. Se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se

semnează de toţi acţionarii colectivi;
5. Va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. Conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr.

24/2017 şi cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul
acționarilor LIFE IS HARD S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA şi copia actului de
identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru
cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al
împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al
acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____________________]
(În situația în care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera
că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume şi prenume: [______________________________]
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:
(În cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii)
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