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Nr. inreg:379/18.05.2017 
 
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, cu privire la:   
 
DEZICIE ADMINISTRATOR RASCUMPARARE ACTIUNI 
 
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:  18 MAI 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: DECIZIE ADMINISTRATOR UNIC - RASCUMPARARE ACTIUNI 
 
 
 

DECIZIE ADMINISTRATOR UNIC 
 

În baza competentelor care îi revin, in calitate de Administrator Unic si Director General al societatii LIFE                 

IS HARD S.A., subsemnatul Barna Erik, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 105, ap. 50, act                

de identitate: CI, seria: KX, nr. 554254, eliberat de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 21.06.2007,                

CNP:1760930205021,  

1. Având în vedere programul de rascumparare aprobat prin Hotarârea AGEA din data de             

15.02.2017 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 664 din 28 februarie 2017 prin care               

se vizează răscumpărarea acțiunilor având drept scop alocarea de acțiuni catre angajatii si             

conducerea societății cu titlu de bonificație, ce permite achiziționarea unui număr maxim de             

28.000 acțiuni (echivalentul a 2% din capitalul social al societății), in valoare maxima de              

252.000 lei, acțiuni tranzacționate la categoria AeRO Premium a Bursei de Valori București,             

segment ATS, sub simbolul LIH, la un preț cuprins între 1 leu/acțiune (preț minim) și 9                

lei/acțiune (preț maxim), programul de răscumpărare urmând să se desfășoare în perioada            

22.05.2017-27.02.2018 (numită “durata programului”), se aprobă numirea S.S.I.F. Goldring         
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S.A. în calitate de Intermediar, autorizat prin Decizia CNVM 2734/08.08.2003, înscris în            

Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF / 260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul              

în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Poștal 540014, telefon 0265 269 195 /                 

0365 801 839, fax 0265 269 195, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de               

înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuarii procedurilor ce se           

impun în pentru realizarea programului de răscumpărare. 

2. S.S.I.F. Goldring S.A. în calitate de Intermediar autorizat de A.S.F., își va îndeplini obligațiile              

privitoare la derularea programului de rascumpărare în baza prevederilor contractului încheiat           

între părți. 

 

 
 
 

Cu stima, 
 
SC LIFE IS HARD S.A.  
 
Dl. Barna Erik 
 
Director General & Administrator Unic 

 

 


