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Nr. Inreg.: 647/16.08.2016 
 
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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj           
sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna          
Erik în calitate de Director General și Administrator Unic, vă transmite alăturat            
Raportul Curent, privind HOTARARILE AGOA si AGEA din data de 16.08.2016 
 
Cu stimă, 
 
SC LIFE IS HARD S.A.  
 
Dl. Barna Erik 
 
Director General & Administrator Unic 
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Raport curent potrivit Regulamentului 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: 16 august 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: 
 
 
 
a) Schimbari în controlul asupra societății – nu este cazul 
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul 
c) Procedura falimentului – nu este cazul 
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul 
e) alte evenimente 
 

HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTARORDINARE A 
ACTIONARILOR SOCIETATII LIFE IS HARD - S.A. - 16 August 2016 
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Nr. inreg: 4/16.08.2016  

HOTARÂREA 

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 

din 16 AUGUST 2016 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății LIFE IS HARD S.A., cu sediul social             
Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului            
sub nr. J12/1403/2004, cod de înregistrare fiscală RO16336490, convocată în condițiile legii            
pentru data de 16.08.2016, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a 6 acționari ce                 
dețin un număr de 601.834 acțiuni, reprezentând 85,9763% din capitalul social total, ca urmare               
a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în                  
procesul verbal de ședință, 
 

AVÂND ÎN VEDERE 
 

● Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; 
● Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;  
● Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările            
ulterioare și 
● Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale          
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale 
 

HOTARASTE 

1. Se aprobă ratificarea și aprobarea hotărârii AGOA din data de 26.04.2016 și a tuturor              
actelor juridice încheiate, adoptate și emise în executarea hotărârii Adunarii Generale Ordinare a             
Acționarilor din data de 26.04.2016, incluzând, dar nelimitându-se la punctele 1.1-1.6 de pe             
ordinea de zi. 
 
1.1. Se aprobă ratificarea și aprobarea raportului de gestiune a Administratorului unic,           
precum și raportului de audit financiar, aferente exercițiului financiar 2015, astfel cum s-a decis              
prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2016.  
 
1.2. Se aprobă ratificarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului          
financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul unic și auditorul financiar,            
astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de              
26.04.2016.  
 
1.3. Se aprobă ratificarea și aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic în            
exercitiul financiar 2015, astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a             
Acționarilor din data de 26.04.2016. 
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1.4. Se aprobă ratificarea și aprobarea modului de distribuire a profitului net aferent            
exercițiului financiar 2015, astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a             
Acționarilor din data de 26.04.2016, după cum urmează: Profitul net de repartizat, aferent             
perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2015, va fi utilizat integral pentru majorarea              
capitalului social și emiterea de noi acțiuni care vor fi distribuite gratuit acționarilor, conform              
reglementarilor aplicabile. 
 
1.5. Se aprobă ratificarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de              
activitate pentru exercițiul financiar 2016, astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale             
Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2016. 
 
1.6. Se aprobă ratificarea și aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare a hotărârii              
AGOA din data de 26.04.2016, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care               
urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng hotărârile              
adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor și a ex-date 16 mai 2016. 
 
2. Se aprobă data de 02.09.2016 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA. 
 
3. Se aprobă data de 01.09.2016 ca dată ex date a hotărârii AGOA. 
 
4. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna,           
Administrator Unic al societății, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, 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. 
 
Redactată astăzi 16.08.2016, în 3 (trei) exemplare originale. 

Nr. inreg: 6/16.08.2016 

HOTARAREA 

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

din 16 AUGUST 2016 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății LIFE IS HARD S.A., cu sediul social             
Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului            
sub nr. J12/1403/2004, cod de înregistrare fiscală RO16336490, convocată în condițiile legii            
pentru data de 16.08.2016, ora 11:30, la sediul social al Societății, în prezența a 6 acționari ce                 
dețin un număr de 601.834 acțiuni, reprezentând 85.9763% din capitalul social total, ca urmare              
a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în                  
procesul verbal de ședință, 
 

AVÂND ÎN VEDERE 
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● Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; 
● Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;  
● Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările            
ulterioare și 
● Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale          
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale 
 

HOTARASTE 

1. Se aprobă ratificarea și aprobarea hotărârii AGEA din data de 26.04.2016 și a tuturor              
actelor juridice încheiate, adoptate și emise în executarea hotărârii Adunării Generale           
Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2016, incluzând, dar nelimitându-se la punctele            
1.1-1.4 de pe ordinea de zi. 
 
1.1. Se aprobă ratificarea majorării capitalului social cu suma de 700.000 lei, prin emisiunea              
a 700.000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor              
înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită             
de AGEA. Majorarea capitalului social se va realiza prin:  
- încorporarea altor rezerve constituite din profitul net de repartizat aferent anului 2015,            
după majorarea rezervei legale conform dispozițiilor aplicabile; și  
- încorporarea rezultatului reportat, reprezentând profit nerepartizat din anii precedenți,         
în limita diferenței neacoperite de profitul net de repartizat aferent anului 2015. 
Majorarea capitalului social se va face la un raport de paritate de o acțiune nou emisă pentru                 
fiecare acțiune deținută de acționari la data de înregistrare (1:1), iar alocarea gratuită a acțiunilor               
se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar la data de înregistrare. 
Capitalul social al societatii, dupa majorare, va fi de 1.400.000 RON. 
 
1.2. Se aprobă ratificarea și aprobarea cedării contractelor de Leasing nr. 51075/22.09.2014            
și nr. 48845/14.022014 către o terță firmă astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale               
Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2016, precum și a contractului de Leasing nr.              
47454/02.10.2013 către o terță firmă. Necesitatea transferului rezultă din reorganizarea la nivel            
de management al organigramei societății astfel încât în acest moment nu mai este oportună              
menținerea acestor leasing-uri, reprezentând o presiune financiară nejustificată pentru         
societate.  
Ca urmare a transferului, preconizăm o scădere lunară a costurilor operaționale în valoare de              
aprox. 9.000 lei și a costurilor financiare în valoare de aprox. 800. 
 
1.3. Se aprobă ratificarea și aprobarea prelungirii/refinanțării liniei de credit deschise la           
ALPHA BANK - S.A. Produsul constă într-o linie de credit în valoare de 450.000 lei, aprobată de                 
instituția de credit ALPHA BANK- S.A. astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale              
Extraordinarea Acționarilor din data de 26.04.2016. 
Garanțiile constituite pentru contractarea produsului sunt:  
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Garanție generală asupra sumelor din conturile Companiei deschise la instituția de credit ALPHA             
BANK -S.A.  
Contract de fidejusiune (garanție personală) din partea Directorului General și Administratorului           
unic al Companiei – dl. Barna Erik și a acționarului majoritar al Companiei – dl. Cătalin Chis.  
Bilet la ordin emis de Companie și avalizat de Directorul General și Administratorul unic al               
Companiei –dl. Barna Erik și acționarul majoritar al Companiei, dl. Cătalin Chis.  
Linia de creditare este scadentă la data de 07.12.2016, dacă nu va fi reînnoită cu acordul                
Companiei și instituției de credit finanțatoare ALPHA BANK - S.A. 
Se dorește prelungirea liniei cu încă 12 luni. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu banca,                    
Societatea prin Administratorul unic va putea contracta o noua linie de credit de la o altă                
instituție bancară în limita a maxim 100.000 Euro sau contravaloarea în lei. 
 
1.4. Se aprobă ratificarea și aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare a              
hotărârii AGEA din data de 26.04.2016, definită ca fiind data care servește la identificarea              
acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng               
hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei ex-date de             
16.05.2016, astfel cum s-a decis prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor            
din data de 26.04.2016. 
 
2. Se aprobă data de 02.09.2016 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA. 
 
3. Se aprobă data de 01.09.2016 ca dată ex date a hotărârii AGEA. 
 
4. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna,           
Administrator Unic al societății, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor 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. 

 
Redactată astăzi 16.08.2016, în 3 (trei) exemplare originale. 

AVOCAT:                                                                            PRESEDINTE: 

Borbel Andreea Mihaela                                                Barna Erik 

 

 

LIFE IS HARD S.A.  

Prin Administrator Unic 

Erik Barna 

 

 

 


