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Nr. inregistrare: 319/24.04.2017 
 
Catre, 
 
SC Bursa de Valori Bucuresti SA,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 
 
Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str. Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj,                  
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal             
de D-l. Barna Erik în calitate de Director General si Administrator Unic, va transmite alaturat Raportul Curent,                 
privind: 
 
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE 

IS HARD S.A. DIN DATA DE 24.04.2017. 
Cu stima, 
 
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 
 

Data raportului: 24 APRILIE 2017 

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: 1.400.000 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) alte evenimente: HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI        
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.04.2017 
 

 

HOTARAREA 

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  

24 APRILIE 2017 

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) Societăţii Life is         
Hard SA, s-a întrunit în data de 24.04.2017 ora 10:00, la INVEST CAFFE, din Cluj-Napoca, str.                
Republicii Nr. 7, ap 1, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată,              
cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței de            
capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a 10 acționari ce               
dețin un număr de 1.192.295 acțiuni, reprezentând 85.164% 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, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR         
(AGOA) a adoptat următoarele hotărâri: 
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1. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic, precum și raportul de audit              
financiar, aferente exerciţiului financiar 2016; 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

2. Se aprobă situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2016, pe baza            
rapoartelor prezentate de Administratorul Unic şi Auditorul Independent; 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exerciţiul financiar            
2016; 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

4. Se aprobă modul de distribuire a profitului net aferent exercițiului financiar 2016, după              
cum urmează:  

a) Din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare încheiată la 31           
decembrie 2016, va fi utilizată suma de 280.000 lei pentru majorarea capitalului            
social și emiterea de noi acțiuni care vor fi distribuite gratuit acționarilor, conform             
reglementărilor aplicabile.  

b) Diferența rămasă după deducerea din profitul net distribuibil, aferent perioadei de           
raportare încheiată la 31 decembrie 2016, a sumei cu care se majorează capitalul             
social potrivit punctului a) de mai sus, rămâne la dispoziția Societății sub forma             
profitului nerepartizat.  

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

5. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul              
financiar 2017; 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 
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6. Se numește Administratorul Unic al Societății dl. Barna Erik, pe o perioadă de 2 ani, în                 
favoarea căruia se stabilește drept remunerație anuală suma de 24.000 lei net. 

Se stabilesc următoarele obiective pentru Administratorul Unic: 

● cresterea profitului net la suma de 700.000 lei; 

Se aprobă un bonus de performanță în favoarea Administratorului Unic dupa cum            
urmeaza: 

● 3% din profitul net, daca profitul net este mai mic de 700.000 lei; 
● 7% din profitul net, daca profitul depaseste valoarea de 700.000 lei; 

 Bonusul se va acorda sub forma de actiuni prin conversia sumei cuvenite in lei in actiuni. 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

7. Se numește drept Auditor Independent Societatea Expert Lex SRL, pentru o durată a              
contractului de audit financiar de 2 ani și se fixează onorariului aferent activității de audit               
financiar la suma de 10.000 lei, inclusiv TVA; 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

8. Se aprobă data de 04.08.2017 ca dată de înregistrare, definită ca fiind data care servește                
la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și             
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a           
Acționarilor și a ex-date 03.08.2017. 
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
impotriva si 0 abtineri). 

9. Se împuternicește, cu posibilitate de substituire, dl. 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.  

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand          
85.164% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi                 
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impotriva si 0 abtineri). 

 

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 24.04.2017, într-un număr             
de 4 exemplare originale. 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

24 APRILIE 2017 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGEA) Societăţii LIH        
SA, s-a întrunit în data de 24.04.2017 ora 11:30, la INVEST CAFFE, din Cluj-Napoca, str.               
Republicii Nr. 7, ap 1, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu               
modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței de capital și             
cu dispozițiile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a 10 acționari ce dețin un               
număr de 1.192.295 acțiuni, reprezentând 85.164% 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, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A        
ACŢIONARILOR (AGEA) a adoptat următoarele hotărâri: 

 

1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății LIFE IS HARD - S.A, prin emisiunea a                
280.000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, alocate cu titlu gratuit în               
beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.,           
la data de înregistrare stabilită de AGEA, precum si stabilirea unui preţ in valoare de 0 (zero)                 
lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi            
rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.  

Rata de alocare a acțiunilor este de o acțiune nou emisă la cinci acțiuni deținute la data de                  
înregistrare.  

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote părți în cuantum de              
280.000 lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31             
decembrie 2016.  
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Capitalul social al companiei, dupa majorare, va fi de 1.680.000 lei. 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand 85.164%           
din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi impotriva                 
si 0 abtineri). 

2. Se aprobă prelunigirea/refinanțarea liniei de credit deschise la ALPHA BANK SA pentru o              
durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 8 decembrie 2018. Este vorba despre                
linia de credit în valoare de 450.000 lei, aprobată de instituția de credit ALPHA BANK SA în                 
baza Contractului de creditare nr 383/18.12.2015. 

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. 

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand 85.164%           
din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi impotriva                 
si 0 abtineri). 

3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectelor           
secundare de activitate cu următoarele activități, clasificate potrivit CAEN după cum           
urmează: 

- CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate 
- CAEN 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 
- CAEN 7312 Servicii de reprezentare media 
- CAEN 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand 85.164%           
din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi impotriva                 
si 0 abtineri). 

4. Se aprobă data de 04.08.2017 ca dată de înregistrare, definită ca fiind data care servește la                 
identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturile de alocare a acțiunilor nou             
emise și asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinar a             
Acționarilor, a ex-date în data de 03.08.2017 și a datei plății în data de 07.08.2017. 
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand 85.164%           
din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi impotriva                 
si 0 abtineri). 

5. Se imputernicește, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna, Administrator Unic             
al societății, 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               
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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.  

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.192.295 voturi valabile, reprezentand 85.164%           
din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.192.295 voturi pentru, 0 voturi impotriva                 
si 0 abtineri). 

 

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 24.04.2017, într-un număr de 4               
exemplare originale. 

 

Administrator Unic                                                                      Secretar/av. prezent la ședință 

Dl. Erik Barna                                                                                       Av. Borbel Andreea 

 

 

 

 


