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Nr. inreg: 526/03.08.2017

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.,
Subscrisa 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 faptul că:
punem la dispozitia investitorilor Document de informare a acționarilor cu privire la oferirea sau
alocarea de acțiuni în mod gratuit (întocmit conform Anexei 20 din Regulamentul nr. 1/2006).

Cu stima,
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:

03 AUGUST 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 substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) alte evenimente:

Document de informare a acționarilor cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni în mod gratuit
(întocmit conform Anexei 20 din Regulamentul nr. 1/2006)
1. Persoane responsabile
1.1. Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile
pentru informațiile incluse în documentul de informare

Societatea LIFE IS HARD S.A. are sediul social în Cluj Napoca, Strada Macului, Nr.19-21 județul Cluj.
Pentru contactarea reprezentanților societății se poate utiliza numărul de telefon 0364 – 404.454, precum și numărul
de fax 0378-107.275.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1403/2004, având
CUI RO16336490 și este reprezentată prin Dl. Erik Barna, Director general și Administrator unic al societății.
1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în
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documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea

Verificând conținutul acestui prospect, reprezentantul societății LIFE IS HARD S.A. în persoana Dlui. Erik Barna, în
calitate de Director General și Administrator unic al societății, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și
confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate
de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

2. Informații generale despre emitent
2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

Denumirea emitentului: Societatea LIFE IS HARD S.A.
Adresa emitentului: Cluj Napoca, Strada Macului, Nr.19-21 județul Cluj
Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1403/2004
Cod de identificare fiscală: 16336490
Atribut fiscal: RO
2.2. Capitalul social

Valoarea capitalului subscris și vărsat: 1.400.000 lei
Numărul de acțiuni emise: 1.400.000 actiuni
Valoarea nominală a unei acțiuni: 1 leu
3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății
3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit
acționarilor existenți

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2017.
3.2. Data de înregistrare stabilită de AGEA pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în
mod gratuit de acțiuni

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 04.08.2017.
3.3. Descrierea majorării capitalului social

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2017, s-a decis majorarea
capitalului social cu suma de 280.000 lei, prin emisiunea a 280.000 de noi acțiuni cu valoare nominală de 1
leu/acțiune.
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Majorarea capitalului social în valoare de 280.000 lei se va realiza prin încorporarea unei cote părți din profitul net
distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2016.
Majorarea capitalului social se va realiza la un raport de paritate de o acțiune nou emisă la cinci acțiuni deținute de
acționari la data de înregistrare (1:5), iar alocarea gratuită a acțiunilor se va face proporțional cu numărul de acțiuni
deținute de fiecare acționar la data de înregistrare.
Motivul majorării capitalului social prin alocare de acţiuni nou emise, cu titlu gratuit, conform informaţiilor prezentate
în acest paragraf este acela de a creşte gradul de lichiditate al emitentului pe piaţa de capital şi de a răsplăti fidelitatea
investitorilor în acţiunile emitentului.
3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod
gratuit pentru 5 acțiuni deținute

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Pentru fiecare 5 acţiuni vechi deţinute la data de
înregistrare, respectiv la data de 04.08.2017, se va aloca o nouă acțiune emisă în cadrul acțiunii de majorare a
capitalului social.
3.5. Valoarea capitalului social majorat

Valoarea capitalului social majorat este de: 1.680.000 lei
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare

Numele intermediarului: S.S.I.F. GOLDRING S.A.
3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Conform art. 15, alin(3) punctul (4) din Regulamentul nr. 1/2006 “întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt
obligatorii pentru ofertele publice ale următoarelor categorii de valori mobiliare: dividendele plătite acţionarilor
existenţi sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă, precum cele care dau drept la aceste dividende, cu condiţia să fie
disponibil un document ce va avea conţinutul minim prevăzut” în prezentul document (anexa 20 din Regulamentul
1/2006);
Emitent

LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic

