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Nr. Înreg: 339/30.04.2018

Către,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
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, referitor la:
24broker.cloud, desemnata “Soluția anului 2018” la categoria “BIG DAT, IoT or ANALYTICS” la
European IT & Software Excellence Awards
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:

30 APRILIE 2018

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:

1.680.000 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: 24broker.cloud, desemnata “Soluția anului 2018”
ANALYTICS” la European IT & Software Excellence Awards

la categoria “BIG DAT, IoT or

LIFE IS HARD S.A., prima companie românească de software listată la Bursa de Valori București, piața AeRO,
aduce comunității de business din România o nouă recunoaștere a performanțelor în domeniul IT&C: compania
a fost desemnată finalistă la 4 categorii distincte ale European IT & Software Excellence Awards - cea mai mare
competiție europeană de IT&C – iar aplicația 24broker cloud a câștigat, recent, marele premiu 2018 (Solution of
the year) la categoria Big Data, IoT or Analytics.
24broker.ro este cea mai utilizată platformă de brokeraj în asigurări din România și acoperă întreg spectrul de
gestionare al unui business în intermedierea de asigurări, de la un simplu consultant, la brokeri cu o forță
proprie de vânzări sau chiar activitatea de banc assurance. Aplicația permite gestionarea clienților, potențialilor
clienți, lead-urilor, activitatea consultanților, ofertele, contractele de mandat, polițele de asigurare, ratele,
scadentele, primele colectate, primele vărsate către societăți.
"2018 este al-5-lea an consecutiv când intrăm în finala IT-Europa Awards și de la o ediție la alta concurența a fost
din ce în ce mai acerbă”, spune Erik Barna, CEO si fondator al LIFE IS HARD S.A. “Câștigarea marelui premiu al
categoriei BIG DATA, IOT and ANALYTICS cu produsul 24broker.cloud, la cea mai importantă competiție
europeană, este o recunoaștere publică a valorii pe care această aplicație o aduce pieței”, menționează acesta.
Plarforma 24broker este folosită de peste 110 brokeri de asigurări din România, dintre care 6 se află în top 10 ca
volum de prime intermediate - ceea ce înseamnă peste 350.000 de polițe emise lunar, volumul tranzacționat
prin 24broker.ro depășind 3.000.000.000 lei pe an.
Compania LIFE IS HARD se află la a cincea participare consecutivă la cea mai mare competiție de IT din Europa și
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are în portofoliu multiple nominalizări și 1 premiu de excelență obținut în 2015, când Soluția 24Routier a fost
desemnată cel mai bun produs IT din Europa la categoria Cel mai bun ERP/CRM al anului.
Inovația și impactul semnificativ în business sunt cele două atribute principale pe care le premiază European
IT&Software Excellence Awards, una dintre cele mai prestigioase competiții pan-europene ale industriei.
La ediția 2018 a competiției au fost înscrise peste 500 proiecte și soluții de ultimă generație din toate țările
Uniunii Europene și nu numai.
Despre LIFE IS HARD:
Compania are 14 ani experientă în dezvoltarea de aplicații pentru piață B2B din România, iar activitatea echipei
este concentrată pe a dezvolta soluții de optimizare a proceselor de business, de reducere a costurilor
operaționale și optimizare a proceselor de vânzare.
Performanțele LIFE IS HARD au adus prezenţa succesivă a companiei în topurile Deloitte CE Technology Fast 50
şi în Top Deloitte FAST 500 EMEA (include Europa, Middle East si Africa) și de asemenea nominalizări și premii
obținute la competiții internaționale de top.
LIFE IS HARD este implicată activ în susținerea conceptului Brained City și furnizează soluții pentru proiectul
Alba-Iulia Smart City și Cluj-Napoca, prin intermediul Cluj IT Cluster - asociație în care compania este membră
din 2014.

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

