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Nr. Inreg.: 306/21.03.2016
Către,
SC Bursa de Valori București SA,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ- Sectorul Instrumente și
Investiții Financiare
Subscrisa 
SC LIFE IS HARD S.A
. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str.
Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistratăla Oficiul Registrului Comerțului
Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentatălegal de D-l.
Barna Erik în calitate de Director General și Administrator Unic, vă
transmite alăturat Raportul Curent, privind convocarea AGOA si AGEA
Cu stimă,
SC LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului:

22 Martie 2016

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Str Macului Nr 19-21, Cluj-Napoca

Telefon/fax:

T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

700.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adună
rii Generale Ordinare a Acționarilor Societă
ții LIFE IS HARD S.A.
pentru data de 26.04.2016, ora 13:00
Convocarea Adună
rii Generale Extraordinare a Acționarilor Societă
ții LIFE IS HARD
S.A. pentru data de 26.04.2016, ora 14:30

În conformitate cu Legea Societă
ților nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu Legea Pieței de Capital nr. 297/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu Regulamentul 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu
modificarile si completarile ulterioare si cu Regulamentul 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor
comerciale, Administratorul unic al 
LIFE IS HARD S.A. convoacăacționarii la Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea GeneralăOrdinarăa
Acționarilor (AGOA) în data de 26.04.2016 (prima convocare), la HOTEL RAMADA,
Sala Carol, CLUJ-NAPOCA, Str. Calea Turzii, nr. 43-49.
Data de Referinţ
ăpentru identificarea acţ
ionarilor care au dreptul de a participa ş
i vota
în AGEA și AGOA este 
15.04.2016
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile
acționarilor la Registratura 
LIFE IS HARD S.A
., precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii
(
www.lifeishard.ro
), începând cu data de 
25.03.2016
Convocă
rile AGEA și AGOA 
LIFE IS HARD S.A. au fost aprobate de Administratorul Unic
prin Hotararea Nr 1 din data de 16.03.2016.
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Convocatoarele AGEA și AGOA se publicăîn Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și
în cel puțin un ziar de circulație națională
.
Anexat:
● Convocatorul AGEA la data de 26.04.2016
● Convocatorul AGOA la data de 26.04.2016
Cu stimă
,
SC LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic
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CONVOCATOR

AGOA

Administratorul Unic al Societă
ţ
ii 
„LIFE IS HARD S.A.”, societate comercialăadministratăîn
sistem unitar, înfiinţ
atăş
i funcţ
ionând în conformitate cu legislaţ
ia română
, înregistratăla
Oficiul Registrului Comerţ
ului de pe lângăTribunalul Cluj Napoca sub nr. J12/1403/2004, cod
de înregistrare fiscala RO16336490, cu sediul situat în Cluj Napoca, strada Macului, nr. 19-21,,
având capitalul social subscris ş
i vă
rsat în cuantum de 
700.000 
lei (denumităîn continuare
„LIFE IS HARD S.A.” 
sau „
Societatea”
),
CONVOACĂ
Adunarea GeneralăOrdinarăa Acţ
ionarilor (AGOA) 
la data de 
26.04.2016
,
ora 13.00 
(ora
României), 
la Hotel Ramada, Sala Carol, situat în Cluj Napoca, strada Calea Turizii, nr. 43-49,
judet Cluj, cu urmă
toarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1: 
Discutarea ş
i aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic, precum si
discutarea raportului de audit financiar, aferente exerciţ
iului financiar 2015;
Punctul 2: 
Discutarea ş
i aprobarea sau modificarea situaţ
iilor financiare anuale aferente
exerciţ
iului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic ş
i
auditorul financiar;
Punctul 3:
Pronunţ
area asupra gestiunii Administratorului Unic in exerciţ
iul financiar 2015;
Punctul 4: 
Aprobarea modului de distribuire a profitului net aferent exercitiului financiar
2015, dupa cum urmeaza:
● Profitul net de repartizat, aferent perioadei de raportare incheiata la 31
decembrie 2015, va fi utilizat integral pentru majorarea capitalului social și
emiterea de noi acțiuni care vor fi distribuite gratuit acționarilor, conform
reglementă
rilor aplicabile.
Punctul 5: 
Dezbaterea ş
i aprobarea Bugetului de Venituri ş
i Cheltuieli ş
i a programului de
activitate pentru exerciţ
iul financiar 2016
.
Punctul 6: 
Aprobarea datei de 
17.05.2016 ca 
datăde înregistrare
, definităca fiind data care
servește la identificarea acționarilor care urmeazăa beneficia de dividende sau alte drepturi și
asupra că
rora se ră
sfrâng hotă
rârile adoptate de Adunarea GeneralăOrdinarăa Acționarilor și
a ex-date 16 mai 2016.
Punctul 7: 
Mandatarea Administratorului Unic pentru ducerea la îndeplinire a hotă
rârilor
adoptate de Adunarea GeneralăOrdinarăa Acționarilor.
Doar acţ
ionarii care sunt înregistraţ
i ca acţ
ionari ai 
LIFE IS HARD S.A. la data de 
15.04.2016
(„
Data de Referinţ
ă
”) în Registrul Acţ

ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul
Central S.A. au dreptul de a participa ş
i vota în cadrul AGOA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele
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de hotă
râri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 
25.03.2016,
în zilele lucră
toare la registratura de la sediul social al Societă
ţ
ii situat pe Str. Macului, Nr
19-21 („
Registratura LIFE IS HARD S.A.
”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii
(
www.lifeishard.ro
).
Registratura LIFE IS HARD S.A. 
este deschisă
, cu excepţ
ia zilelor nelucră
toare ş
i de
să
rbă
toare legală
, între orele 10:00 – 17:00 (ora României). Acţ
ionarii Societă
ţ
ii pot obţ
ine, la
cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
AGOA.
Unul sau mai mulţ
i acţ
ionari, reprezentând individual sau împreună
, cel puțin 5% din
capitalul social al Societă
ţ
ii, pot solicita printr-o cerere adresatăAdministratorului Unic al
Societă
ţ
ii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („
propuneri
privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
”) ş
i săprezinte proiecte de hotă
râre
pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („
proiecte de hotă
râre pentru punctele
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
”).
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi 
vor trebui însoţ
ite de o
justificare ş
i/sau de un proiect de hotă
râre propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau proiectele
de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a)
transmise ş
i înregistrate la 
Registratura LIFE IS HARD S.A. 
prin orice formăde
curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa
office@lifeishard.ro
, pânăla data de 
15.04.2016 ora 12:00 
(ora României). Ambele modalită
ţ
i
de transmitere trebuie săconţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”
b)
în cazul acţ
ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale
acţ
ionarilor (actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul
Acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţ
ionarilor
persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGOA. Documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal
întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizată
de un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi
ş
i/sau proiecte de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
vor fi disponibile începând cu data de 
16.04.2016. 
la registratura de la sediul social al
Societă
ţ
ii situat în Str Macului Nr 19-21 („
Registratura LIFE IS HARD S.A.
”), precum ş
i pe
pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
).
Registratura LIFE IS HARD S.A. 
este deschisă
, cu excepţ
ia zilelor nelucră
toare ş
i de
să
rbă
toare legală
, între orele 
10:00 – 17:000 (ora României). Acţ
ionarii Societă
ţ
ii pot obţ
ine,
la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi
a AGOA.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii pot adresa întrebă
ri în scris
, în limba românăsau limba engleză
,
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebă
rile în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a AGOA vor fi transmite ş
i înregistrate la Registratura 
LIFE IS HARD S.A. prin
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orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa:
office@lifeishard.ro
, cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporată conform Legii
nr.
455/2001 privind semnă
tura electronică
, până la data de 
22.04.2016 ora 17.00 
(ora
României), cu menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016”.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii vor transmite întrebă
rile în scris privind punctele de pe ordinea de zi a
AGOA, în cazul persoanelor fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale acţ
ionarilor
(actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul Acţ
ionarilor
Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de
copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu certificatul constatator, în
original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt
document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de că
tre o autoritate
competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care atestăcalitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii convocatorului
AGOA; documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbăstră
ină
,
alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizatăde un traducă
tor autorizat, în
limba românăsau în limba engleză
.
Acţ
ionarii înscriş
i la Data de Referinţ
ăîn Registrul acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA ş
i pot vota:
i)
personal – vot direct;
ii)
prin reprezentant, cu împuternicire specialăsau generală
;
iii)
prin corespondenţ
ă
.
Formularul de împuternicire specială
:
a)
poate fi obţ
inut, în limba românăş
i limba engleză
, începând cu data de 
25.03.2016
,
de la Registratura 
LIFE IS HARD S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
);
b)
va conţ
ine modalitatea de identificare a calită
ţ
ii de acţ
ionar ş
i numă
rul de acţ
iuni
deţ
inute, precum ş
i menţ
iunea de vot „pentru” sau „împotrivă
” sau „abţ
inere” a fiecă
rei
probleme supuse aprobă
rii;
c)
va fi actualizat de Societate dacăse vor adă
uga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
d)
va fi completat de acţ
ionar în trei exemplare: unul pentru acţ
ionar, unul pentru
reprezentant ş
i unul pentru Societate.
Împuternicirea generalăva putea fi acordatăde acționar, în calitate de client, doar unui
intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de
capital, sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să fie întocmită conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, semnatăde acționar și va fi însoțită
, în mod obligatoriu,
de o declarație pe proprie ră
spundere datăde reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea generală
, din care
săreiasăcă
:
a)
împuternicirea este acordatăde respectivul acționar, în calitate de client,
intermediarului sau, dupăcaz, avocatului;
b)
împuternicirea generalăeste semnatăde acționar, inclusiv prin atașare de
semnă
turăelectronicăextinsă
.
Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba românăsau limba
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engleză
, de acţ
ionar la Registratura 
LIFE IS HARD S.A., prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire nu mai târziu de 
22.04.2016, ora 17:00. 
(ora României), în plic închis,
cu menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”, împreunăcu copia actului de identitate a
acţ
ionarului (în cazul acţ
ionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupăcaz, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGOA.
În cazul în care reprezentantul este o instituţ
ie de credit care presteazăservicii de
custodie și prezintă o împuternicire specială
, aceasta trebuie săfie întocmităconform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 ş
i Dispunerea de mă
suri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012,
semnatăde acţ
ionar care va fi însoţ
ită
, în mod obligatoriu, de o declaraţ
ie pe proprie
ră
spundere datăde instituţ
ia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin
împuternicirea specială
, din care săreiasăcă
:
a)
instituţ
ia de credit presteazăservicii de custodie pentru respectivul acţ
ionar;
b)
instrucţ
iunile din împuternicirea specialăsunt identice cu instrucţ
iunile din cadrul
mesajului SWIFT primit de instituţ
ia de credit pentru a vota în numele respectivului acţ
ionar;
c)
împuternicirea specialăeste semnatăde acţ
ionar.
Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise ş
i prin e-mail la adresa:
office@lifeishard.ro 
cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporatăconform Legii nr. 455/2001
privind semnă
tura electronică
, pânăla data de 
22.04.2016, ora 17:00 
(ora României).
Accesul acţ
ionarilor îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe la AGOA este permis prin simpla probăa
identită
ţ
ii acestora dupăcum urmează
:
a)
în cazul acţ
ionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b)
în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentă
rii unei copii a certificatului constatator
sau echivalent ş
i a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupăcaz, a
documentelor care atestăcalitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care
nu participăla AGOA reprezentantul legal al acţ
ionarului instituţ
ional);
c)
în cazul participă
rii prin reprezentant convenţ
ional, documentele prevă
zute la lit. a)
sau b) la care se adaugăîmputernicirea specialăsau generală
.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeş
te prin prezentarea unui certificat constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerţ
ului (sau de că
tre altăinstituţ
ie având o autoritate
similarădin ţ
ara de rezidenţ
ăa acţ
ionarului persoanăjuridicăstră
ină
), în original sau copie
conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii
convocatorului AGOA. Documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizatăde un
traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii au posibilitatea de a vota prin corespondenţ
ă
, înainte de AGOA, prin
utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţ
ă(„Buletin de vot
prin corespondenţ
ă
”).
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Buletinul de vot prin corespondenţ
ă
:
a)
poate fi obţ
inut, în limba românăş
i limba engleză
, începând cu data de 
25.03.2016
,
de la Registratura 
LIFE IS HARD S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
);
b)
va conţ
ine modalitatea de identificare a calită
ţ
ii de acţ
ionar ş
i numă
rul de acţ
iuni
deţ
inute, precum ş
i menţ
iunea de vot „pentru” sau „împotrivă
” sau „abţ
inere” a fiecă
rei
probleme supuse aprobă
rii;
c)
va fi actualizat de Societate dacăse vor adă
uga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
Buletinele de vot prin corespondenţ
ăvor fi transmise, în original, în limba românăsau limba
engleză
, prin orice formăde curierat cu confirmare de primire la Registratura 
LIFE IS HARD
S.A., sau prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporatăconform Legii nr. 455/2001
privind semnă
tura electronicăla adresa 
office@lifeishard.ro pânăla data de 
25.04.2016, ora
12:00 
(ora României), cu menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016..”.
Buletinele de vot, completate ş
i semnate, vor fi transmise însoţ
ite de copia actului de
identitate a acţ
ionarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupăcaz, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGOA.
În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de
împuternicire specialăş
i de buletin de vot pot fi obţ
inute de la Registratura 
LIFE IS HARD
S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
), începând cu data de 
25.03.2016
.
Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura
LIFE IS HARD S.A. sau prin e-mail pânăla data de 
25.04.2016 ora 12:00 
(ora României) nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului ş
i majorită
ţ
ii în AGOA.
În cazul în care ordinea de zi va fi completată
/actualizată iar acţ
ionarii nu trimit
împuternicirile speciale ş
i/sau Buletinele de vot prin corespondenţ
ă actualizate,
împuternicirile speciale ş
i buletinele de vot prin corespondenţ
ă trimise anterior
completă
rii/actualiză
rii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din
acestea care se regă
sesc pe ordinea de zi completată
/actualizată
.
În cazul în care la data primei convocă
ri a AGOA, respectiv 
26.04.2016 
, nu se vor îndeplini
condiţ
iile de validitate a desfă
ş
ură
rii AGOA, atunci AGOA este convocatăpentru data
de 
27.04.2016, la ora 13.00 
(ora României), în acelaş
i loc ş
i cu aceeaş
i ordine de zi. În
eventualitatea unei noi convocă
ri, 
Data de Referinţ
ă
stabilită pentru identificarea
acţ
ionarilor îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe ş
i săvoteze în cadrul AGOA este aceeaş
i, respectiv
15.04.2016
.
Informaţ
ii suplimentare se pot obţ
ine de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a
Acţ
ionarilor ş
i Administratorul Unic, la numă
rul de telefon +4 0364 404 454 ş
i de pe pagina
web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
).
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ADMINISTRATOR UNIC,
BARNA ERIK
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CONVOCATOR

AGEA

Administratorul Unic al Societă
ţ
ii 
LIFE IS HARD S.A., societate comercialăadministratăîn
sistem unitar, înfiinţ
atăş
i funcţ
ionând în conformitate cu legislaţ
ia română
, înregistratăla
Oficiul Registrului Comerţ
ului de pe lângăTribunalul 
Cluj Napoca sub nr. J12/1403/2004, cod
de înregistrare fiscala RO16336490, cu sediul situat în Cluj Napoca, strada Macului, nr. 19-21,
judet Cluj., având capitalul social subscris ş
i vă
rsat în cuantum de 700.000 
lei (denumităîn
continuare 
LIFE IS HARD S.A. 
sau „
Societatea”
),
CONVOACĂ
Adunarea GeneralăExtraordinarăa Acţ
ionarilor (AGEA) 
la data de 
26.04.2016
,
ora 14:30
(ora României), 
la Hotel Ramada
, sala Carol, situat în Cluj Napoca, Strada Calea Turzii, nr.
43-39, cu urmă
toarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1: 
Majorarea capitalului social cu suma de 700.000 lei prin emisiunea a 700.000 de
noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin
utilizarea urmatoarelor surse:

●
încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în sumăde

700.000 
lei, prin emiterea unui numă
r de 
700.000 
acțiuni, cu valoarea nominal de 1
leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de
Depozitarul Central la data de înregistrare stabilităde AGEA.
Majorarea capitalului social se va face la un raport de paritate de o acțiune nou emisăpentru
fiecare acțiune deținutăde acționari la data de înregistrare (1:1) iar alocarea gratuităa
acțiunilor se va face proporțional cu numă
rul de acțiuni deținute de fiecare acționar la data de
înregistrare.
Punctul 2: 
Cedarea contractelor de Leasing nr. 51075/22.09.2014 si nr 48845/14.02.2014 catre
o terta firma. 
Necesitatea transferului rezulta din reorganizarea la nivel de management al
organigramei societatii astfel incat in acest moment nu mai este oportuna mentinerea acestor
leasing-uri, reprezentand o presiune financiara nejustificata pentru societate. Ca urmare a
transferului, preconizam o scadere lunara a costurilor operationale in valoare de aprox.
9.000 lei si a costurilor financiare in valoare de aprox. 800 lei.
Punctul 3: 
Aprobarea prelunigirii / refinantarii liniei de credit deschise la ALPHA BANK SA
Produsul constăîntr-o linie de credit în valoare de 450.000 lei, aprobatăde instituția de
credit ALPHA BANK SA.
Garanțiile constituite pentru contractarea produsului sunt:

●
Garanție generală asupra sumelor din conturile Companiei deschise la
instituția de credit ALPHA BANK SA
●
Contract de fidejusiune (garanție personală
) din partea Directorului General si
Administratorului Unic al Companiei – dl. Barna Erik și a acționarului majoritar al
Companiei – dl. Că
tă
lin Chiș.
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●
Bilet la ordin emis de Companie ş
i avalizat de Directorul General &
Administratorul Unic al Companiei – dl. Barna Erik și acționarul majoritar al Companiei
– dl. Că
tă
lin Chiș.
●
Linia de creditare este scadentăla data de 7 decembrie 2016, dacănu va fi
reînnoităcu acordul Companiei și instituției de credit finanțatoare ALPHA BANK SA.
Se doreste prelungirea liniei cu inca 12 luni. In cazul in care nu se ajunge la un acord cu banca,
Societatea prin Administratorul unic va putea contracata o noua linie de credit de la o alta
institutie bancara in limita a maxim 100.000 Euro sau contravaloarea in lei.
Punctul 4: 
Aprobarea datei de 
17.05.2016 ca 
datăde înregistrare
, definităca fiind data care
servește la identificarea acționarilor care urmeazăa beneficia de dividende sau alte drepturi și
asupra că
rora se ră
sfrâng hotă
rârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor și a ex-date 16 mai 2016.

Doar acţ
ionarii care sunt înregistraţ
i ca acţ
ionari ai 
LIFE IS HARD S.A. la data de 
15.04.2016
(„
Data de Referinţ
ă
”) în Registrul Acţ

ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul
Central S.A. au dreptul de a participa ş
i vota în cadrul AGEA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele
de hotă
râri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de 
25.03.2016,
în zilele lucră
toare la registratura de la sediul social al Societă
ţ
ii situat în Str. Macului, Nr
19-21, Cluj-Napoca („
Registratura LIFE IS HARD S.A.
”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii
(
www.lifeishard.ro
). 
Registratura LIFE IS HARD S.A. 
este deschisă
, cu excepţ
ia zilelor
nelucră
toare ş
i de să
rbă
toare legală
, între orele 10:00 – 17:00 (ora României). Acţ
ionarii
Societă
ţ
ii pot obţ
ine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele
incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Unul sau mai mulţ
i acţ
ionari, reprezentând individual sau împreună
, cel puțin 5% din
capitalul social al Societă
ţ
ii, pot solicita printr-o cerere adresatăAdministratorului Unic al
Societă
ţ
ii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („
propuneri privind
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
”) ş
i săprezinte proiecte de hotă
râre pentru
punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („
proiecte de hotă
râre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
”).
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi 
vor trebui însoţ
ite de o
justificare ş
i/sau de un proiect de hotă
râre propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau proiectele
de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
vor fi:

a)
transmise ş
i înregistrate la 
Registratura LIFE IS HARD S.A. 
prin orice formăde
curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa
office@lifeishard.ro 
pânăla data de 
15.04.2016 ora 17 
(ora României). Ambele modalită
ţ
i de
transmitere trebuie săconţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂEXTRAORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”
b)
în cazul acţ
ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale
acţ
ionarilor (actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul
Acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţ
ionarilor
persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu
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certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGEA; documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal
întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizată
de un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi
ş
i/sau proiecte de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
vor fi disponibile începând cu data d
e 
16.04.2016 
la registratura de la sediul social al
Societă
ţ
ii situat pe Str. Macului, Nr 19-21, Cluj-Napoca. („
Registratura LIFE IS HARD S.A.
”),
precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
). 
Registratura LIFE IS HARD S.A.
este deschisă
, cu excepţ
ia zilelor nelucră
toare ş
i de să
rbă
toare legală
, între orele 10:00 –
17.00 (ora României). Acţ
ionarii Societă
ţ
ii pot obţ
ine, la cerere, copii ale documentelor
informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii pot adresa 
întrebă
ri în scris
, în limba românăsau limba engleză
, privind
punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebă
rile în scris privind punctele de pe ordinea de zi a
AGEA vor fi transmite ş
i înregistrate la Registratura 
LIFE IS HARD S.A. prin orice formăde
curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@lifeishard.ro
, 
cu
semnă
tură electronică extinsă încorporată conform Legii
nr.
455/2001
privind
semnă
tura electronică
, până la data de 
22.04.2016 ora 17.00. 
(ora României), cu
menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂEXTRAORDINARĂA
ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016”.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii vor transmite întrebă
rile în scris privind punctele de pe ordinea de zi a
AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale acţ
ionarilor
(actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul Acţ
ionarilor
Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de
copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu certificatul constatator, în
original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt
document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de că
tre o autoritate
competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care atestăcalitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii convocatorului
AGEA; documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbăstră
ină
,
alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizatăde un traducă
tor autorizat, în
limba românăsau în limba engleză
.
Acţ
ionarii înscriş
i la Data de Referinţ
ăîn Registrul acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA ş
i pot vota:
i)
personal – vot direct;
ii)
prin reprezentant, cu împuternicire specialăsau generală
;
iii)
prin corespondenţ
ă
.
Formularul de împuternicire speciala:
a)
poate fi obţ
inut, în limba românăş
i limba engleză
, începând cu data de 
25.03.2016
,
de la Registratura 
LIFE IS HARD S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
);
b)
va conţ
ine modalitatea de identificare a calită
ţ
ii de acţ
ionar ş
i numă
rul de acţ
iuni
deţ
inute, precum ş
i menţ
iunea de vot „pentru” sau „împotrivă
” sau „abţ
inere” a fiecă
rei

pagina 13 din 15

probleme supuse aprobă
rii;
c)
va fi actualizat de Societate dacăse vor adă
uga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
d)
va fi completat de acţ
ionar în trei exemplare: unul pentru acţ
ionar, unul pentru
reprezentant ş
i unul pentru Societate.
Împuternicirea generalăva putea fi acordatăde acționar, în calitate de client, doar unui
intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de
capital, sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să fie întocmită conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, semnatăde acționar și va fi însoțită
, în mod obligatoriu,
de o declarație pe proprie ră
spundere datăde reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea generală
, din care
săreiasăcă
:
a)
împuternicirea este acordatăde respectivul acționar, în calitate de client,
intermediarului sau, dupăcaz, avocatului;
b)
împuternicirea generalăeste semnatăde acționar, inclusiv prin atașare de
semnă
turăelectronicăextinsă
.
Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba românăsau limba
engleză
, de acţ
ionar la Registratura 
LIFE IS HARD S.A.
, prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire nu mai târziu de 
22.04.2016., ora 17:00. 
(ora României), în plic închis,
cu menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂEXTRAORDINARĂ
A ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”, împreunăcu copia actului de identitate a
acţ
ionarului (în cazul acţ
ionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupăcaz, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGEA.
În cazul în care reprezentantul este o instituţ
ie de credit care presteazăservicii de
custodie și prezintă o împuternicire specială
, aceasta trebuie săfie întocmităconform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 ş
i Dispunerea de mă
suri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012,
semnatăde acţ
ionar care va fi însoţ
ită
, în mod obligatoriu, de o declaraţ
ie pe proprie
ră
spundere datăde instituţ
ia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin
împuternicirea specială
, din care săreiasăcă
:
a)
instituţ
ia de credit presteazăservicii de custodie pentru respectivul acţ
ionar;
b)
instrucţ
iunile din împuternicirea specialăsunt identice cu instrucţ
iunile din cadrul
mesajului SWIFT primit de instituţ
ia de credit pentru a vota în numele respectivului acţ
ionar;
c)
împuternicirea specialăeste semnatăde acţ
ionar.
Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise ş
i prin e-mail la adresa:
office@lifeishard.ro 
cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporatăconform Legii nr. 455/2001
privind semnă
tura electronică
, pânăla data de 
22.04.2016., ora 17:00 
(ora României).
Accesul acţ
ionarilor îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe la AGEA este permis prin simpla probăa
identită
ţ
ii acestora dupăcum urmează
:
a)

în cazul acţ
ionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
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b)
în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentă
rii unei copii a certificatului constatator
sau echivalent ş
i a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a
documentelor care atestăcalitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care
nu participăla AGEA reprezentantul legal al acţ
ionarului instituţ
ional);
c)
în cazul participă
rii prin reprezentant convenţ
ional, documentele prevă
zute la lit. a)
sau b) la care se adaugăîmputernicirea specialăsau generală
.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeş
te prin prezentarea unui certificat constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerţ
ului (sau de că
tre altăinstituţ
ie având o autoritate
similarădin ţ
ara de rezidenţ
ăa acţ
ionarului persoanăjuridicăstră
ină
), în original sau copie
conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii
convocatorului AGEA. Documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere, realizatăde un
traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
Acţ
ionarii Societă
ţ
ii au posibilitatea de a vota prin corespondenţ
ă
, înainte de AGEA, prin
utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţ
ă(„Buletin de vot
prin corespondenţ
ă
”).
Buletinul de vot prin corespondenţ
ă
:
a)
poate fi obţ
inut, în limba românăş
i limba engleză
, începând cu data de 
25.03.2016
,
de la Registratura 
LIFE IS HARD S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
);
b)
va conţ
ine modalitatea de identificare a calită
ţ
ii de acţ
ionar ş
i numă
rul de acţ
iuni
deţ
inute, precum ş
i menţ
iunea de vot „pentru” sau „împotrivă
” sau „abţ
inere” a fiecă
rei
probleme supuse aprobă
rii;
c)
va fi actualizat de Societate dacăse vor adă
uga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
Buletinele de vot prin corespondenţ
ăvor fi transmise, în original, în limba românăsau limba
engleză
, prin orice formăde curierat cu confirmare de primire la Registratura LIFE IS HARD
S.A., sau prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporatăconform Legii nr. 455/2001
privind semnă
tura electronicăla adresa 
office@lifeishard.ro
, pânăla data de 
25.04.2016, ora
12:00 
(ora României), cu menţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂEXTRAORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016”.
Buletinele de vot, completate ş
i semnate, vor fi transmise însoţ
ite de copia actului de
identitate a acţ
ionarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupăcaz, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGEA.
În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de
împuternicire specialăş
i de buletin de vot pot fi obţ
inute de la Registratura 
LIFE IS HARD
S.A.
ş
i de pe pagina web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
), începând cu data de 
25.03.2016
Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura
LIFE IS HARD S.A. sau prin e-mail pânăla data de 
25.04.2016, ora 12.00. 
(ora României) nu
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vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului ş
i majorită
ţ
ii în AGEA.
În cazul în care ordinea de zi va fi completată
/actualizată iar acţ
ionarii nu trimit
împuternicirile speciale ş
i/sau Buletinele de vot prin corespondenţ
ă actualizate,
împuternicirile speciale ş
i buletinele de vot prin corespondenţ
ă trimise anterior
completă
rii/actualiză
rii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din
acestea care se regă
sesc pe ordinea de zi completată
/actualizată
.
În cazul în care la data primei convocă
ri a AGEA, respectiv 
26.04.2016.
, nu se vor îndeplini
condiţ
iile de validitate a desfă
ş
ură
rii AGEA, atunci AGEA este convocatăpentru data
de 
27.04.2016, la ora 14:00 
(ora României), în acelaş
i loc ş
i cu aceeaş
i ordine de zi. În
eventualitatea unei noi convocă
ri, 
Data de Referinţ
ă
stabilită pentru identificarea
acţ
ionarilor îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe ş
i săvoteze în cadrul AGEA este aceeaş
i, respectiv
15.04.2016
Informaţ
ii suplimentare se pot obţ
ine de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a
Acţ
ionarilor ş
i Administratorul Unic, la numă
rul de telefon +4 0364 404 454 ş
i de pe pagina
web a Societă
ţ
ii (
www.lifeishard.ro
).

ADMINISTRATOR UNIC,
BARNA ERIK

