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Nr. înreg: 717/18.10.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l.
Cătălin Chiș în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:

Decizia ASF nr. 1308/14.10.2021 de aprobare a Prospectului UE pentru creștere aferent
emisiunii unui număr de 73.114 obligațiuni convertibile, negarantate, denominate în lei, cu
valoare totală de 7.311.400 lei, emise în 2021, cu scadența în 2025

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

Dl. Chiș Cătălin

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO
Data raportului: 18 OCTOMBRIE 2021

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A.

Adresa: Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, judet Cluj

Telefon/fax: F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare: RO 16336490

Nr Reg.Com: J12/1403/2004

Capital subscris si varsat: 6.855.496 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS

Aprobarea Prospectului privind emisiunea de obligațiuni prin Decizia ASF nr. 1308/14.10.2021

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate
cu privire la eliberarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a Deciziei nr. 1308/14.10.2021 de
aprobare a Prospectului UE pentru creștere aferent emisiunii unui număr de 73.114 obligațiuni convertibile,
negarantate, denominate în lei, cu valoare totală de 7.311.400 lei, emise în 2021, cu scadența în 2025.

Având în vedere emisiunea de obligațiuni aprobată în AGEA din 24.02.2021, compania pune la dispoziția părților
interesate (acționari, investitori etc) următoarele documente:

● Prospectul UE pentru creștere aferent emisiunii unui număr de 73.114 obligațiuni convertibile,
negarantate, denominate în lei, cu valoare totală de 7.311.400 lei, emise în 2021, cu scadența în 2025;

● Decizia ASF nr. 1308/14.10.2021 de aprobare a Prospectului;
● Actul constitutiv al LIH;
● Informațiile financiare istorice anuale ale LIH pentru perioada acoperită de Prospect și Rapoartele

auditorului financiar cu privire la acestea;
● Formularul de subscriere;
● Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere.

Documentele menționate anterior pot fi consultate astfel:
● gratuit pe suport de hârtie la sediul LIFE IS HARD din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj;
● gratuit pe suport de hârtie la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, Tr. Moților, nr. 119, jud. Cluj
● în format electronic pe website-urile www.brk.ro, www.bvb.ro și www.lifeishard.ro.

Atașăm prezentului raport Decizia ASF nr. 1308/14.10.2021 și Prospectul privind emisiunea de obligațiuni.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chiș Cătălin
Director General

http://www.brk.ro
http://www.bvb.ro
http://www.lifeishard.ro
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APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE $I NICI NU REPREZINTA O 
ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, 
PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA 
OFERTE] PUBLICE OBIECT AL OECIZIEl DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI 
REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII $! ALE NORMELOR 
ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. ACEASTA OFERTA SE ADRESEAZA NUMAI ACTIONARILOR LIFE IS HARD 
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NOTA CATRE INVESTITORI 
Acest Prospect (denumit in continuare "Prospectul”) contine informatii necesare in legatura cu emisiunea 
de obligatiuni corporative convertibile, negarantate, (denumitd in continuare “Cferta”), hotarata in cadrul 
Adunérii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Life is Hard $.A (denumitain-cantinuare " Life is 
Hard" sau "Societatea" sau "Emitentul") din data de 24.02.2021. Aceasta operatiune presupune emiterea 
de catre Societate de obligatiuni corporative convertibile, negarantate, avand’ atasata ooptiune de 
rascumparare anticipata din partea Societatii (,,call option”). 

Obligatiunile vor fi oferite initial spre subscriere actionarilor inregistratila Data de inregistrare stabilita de 
AGEA (16.03.2021), conform dreptului de preferinta al acestora prevazut de art. 2161 din Legea 31/1990 
{Etapa |) $i ulterior investitorilor interesati, in conformitate cu prevederile art.1 alin.4 lit.b} din 
Regulamentul (UE) 1129/2017 (Etapa II), urmat de listarea Obligatiunilor emise de Emitent in cadrul 
Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Perioada 
de subscriere a Obligatiunilor de catre actionarii Emitentului de la Data de Inregistrare va fi stabilita prin 
prezentul Prospect. Perioada in care se pot face subscrieri in cadrul Ofertei de Obligatiuni Life is Hard S.A., 
hotdrata prin Decizia Consiliului de Administratie al Emitentului din data 18.06.2021, va fide 30 de zile, 
respectiv perioada25./0 224-23 {| 2cd/Plata Obligatiunilor subscrise se face integral la data subscrierii. 
Etapa Il nu face obiectul prezentului Prospect aprobat de ASF. 

Obligatiunile vor fi emise in RON, urmand a avea o scadentaé de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, 
cu o rata anuald a dobanzii de 8%/an, platibila trimestrial, valoarea total maxima de emisiune fiind 
echivalentul a 1.500.000 EUR (un milion cinci sute mii de euro) la cursul BNR EUR/RON de la data adoptarii 
AGEA (respectiv 24.02.2021). 

Dreptul de conversie va putea fi exercitat in trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligatiunilor, in 
conditiile stabilite prin prospectul de emisiune, pretul de conversie urmand a fi egal cu media ponderatd 
a pretului actiunilor din cadrul tranzactiilor efectuate pe piata AeRO a BVB, pe care sunt tranzactionate 
actiunile Societatii, din ultimul an anterior Datei de Stabilire a Pretului de Conversie, la care se va aplica o 
reducere de maxim 15%. 

Th masura in care, in urma exercitarii dreptului de conversie, ar trebui emise actiuni reprezentand mai 
mult de 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, Societatea va emite actiuni in limita a 
maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, acestea urmand a fi distribuite 
proportional celor care si-au exercitat dreptul de conversie (fiecdruia raportat la procentul pe care ijl 
reprezintd Obligatiunile cu privire la care si-a exercitat dreptul de conversie din totalul obligatiunilor cu 
privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmand ca in privinta obligatiunilor ramase neconvertite 
5d se aplice regulile referitoare la plata si réscumparare stabilite prin Prospectul de Emisiune. 

Societatea isi va putea exercita dreptul de rascumpdarare in trimestrul 13 calculat de la data emiterii 
obligatiunilor, in conditiile stabilite in Sectiunea 3, punctul 3.1.1 —,,Descrierea tipului si a clasei valorilor 
mobiliare oferite” din Partea a Il-a a prezentului Prospect. 

Emitentul este o societate pe actiuni, cu sediul in Floresti, str. Avram lancu, nr. 500, judetul Cluj, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J12/1403/2004, CUI RO16336490, avand un capital 
social de 6.395.740 RON, impartit in 6.395.740 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala 
de 1 leu. Majorarea capitalului social al Societatii prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile 
aprobata prin AGEA din 30.06.2021 este in curs de operare la institutiile pietei de capital. 

Informatiile continute in acest Prospect au fost furnizate de cdtre Emitent sau provin din alte surse care 
sunt indicate in Prospect. Alegerea surselor si selectarea informatiilor s-a realizat de cdtre Emitent si 
Intermediar.



  

Emitentul declaré ca a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura ca toate informatiile continute 

de prezentul Prospect sd fie reale, exacte si sa nu induca in eroare in ceea ce priveste aspectele 

semnificative. Prospectul, inclusiv informatiile financiare si anexele acestuia, au fost intocmite in 

conformitate cu reglementirile legale in vigoare, precum si cu reglementarile ASF. 

Oupaé verificarea acestui Prospect, Emitentul isi asum4 réspunderea pentru continutul séu si confirma 

realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in prospect. $.S.1.F. BRK Financial Group S.A., 

in calitate de Intermediar, a intreprins toate demersurile necesare in cadrul procedurilar de due diligence 

pentru a se asigura cd, in conformitate cu documentele si informatiile pusé-la dispozitie de Emitent, 

informatiile cuprinse in Prospect sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze 

semnificativ continutul Prospectului. 

Intermediarul actioneazd in mod exclusiv pentru Emitent si nimeni altcineva in legatura cu Oferta. 

Intermediarul nu va considera nicio alta persoanad (destinatar sau nu al acestui Prospect) drept clientul 

sau in legadtura cu Oferta si nu va fi responsabil fata de nicio persoand, cu exceptia Emitentului, de a oferi 

protectia ce le este conferita clientilor acestuia sau de a oferi consultanta cu privire la Oferta sau orice 

tranzactie sau aranjament la care se face referire in acest Prospect. Cu exceptia responsabilitatilor si a 

obligatiilor, in masura in care sunt aplicabile, ce ar putea fi impuse Intermediarului in virtutea Legii 

24/2017, Regulamentului 5/2018 sau oricdrei alte prevederi din legea romana sau in virtutea oricdrui alt 

regim de reglementare in orice jurisdictie, unde excluderea radspunderii potrivit acelui regim de 

reglementare este ilegald, nuld sau nu poate fi pusa in executare, Intermediarul sau persoanele afiliate 

acestuia nu accepta nicio responsabilitate pentru continutul acestui Prospect (cu exceptia responsabilitatii 

acceptate conform Partii 1, Sectiunea 1 din acest Prospect, respectiv ,,Persoane Responsabile, Informatii 

privind Tertii, Rapoarte ale Expertilor si Aprobarea Autoritatii Competente” — ,,Persoane Responsabile”}, 

inclusiv cu privire !a corectitudinea, caracterul complet si verificarea acestuia, sau pentru orice declaratie 

facuta sau care se considera a fi facutad de acesta, sau pe seama acestuia, in legatura cu Emitentul, Actiunile 

Oferite sau Oferta. Intermediarul si fiecare dintre persoanele afiliate acestuia nu recunoaste nicio 

raspundere, delictuala, contractuala sau de alt fel, in cel mai extins mod permis de lege (cu exceptiile 

aratate mai sus) pe care ar putea sd o aiba altfel in legaturd cu Prospectul sau orice asemenea declaratie. 

Nicio declaratie sau garantie expresd sau implicita nu este facuta de Intermediar sau oricare dintre 

persoanele afiliate acestuia in ce priveste corectitudinea, caracterul complet, verificarea sau caracterul 

suficient al informatiei din acest Prospect si nimic din acest Prospect nu va constitui temeiul unei 

promisiuni sau declaratii in acest sens, fie cu privire la trecut sau la viitor. 

Acest Prospect nu constituie si nici nu este parte a unei oferte sau invitatii de a vinde sau de a emite sau 

orice solicitare de oferta de cumpdarare, orice valori mobiliare cu exceptia valorilor mobiliare la care face 

referire sau orice oferta sau invitatie de a vinde sau de a emite sau orice propunere sau oferta de a 

cumpdra asemenea valori mobiliare de cdtre orice persoané in orice circumstante in care o asemenea 

oferta sau propunere ar fi ilegala. 

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele si evolutia viitoare ale 

Emitentului. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau 

0 opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului, sau ca o consiliere juridicd sau fiscald. Fiecare 

potential investitor trebuie sd facd o evaluare independenté prin propriile mijloace, care sé nu fie bazata 

doar pe informatiile cuprinse in acest Prospect. Emitentul si Intermediarul recomanda potentialilor 

investitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce priveste aspectele juridice, fiscale, comerciale sau 

financiare. 

Nicio persoand nu este autorizata de catre Emitent sau de catre Intermediar sa ofere alte informatii sau 

sd facd alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in acest Prospect. Difuzarea unor astfel de



  

informatii, declaratii sau aprecieri care nu sunt incluse in acest Prospect trebuie considerate ca fiind 

facute fard autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi asuma nicio raspundere in acest 

sens. De asemenea, trebuie avut in vedere faptul cd situatia Emitentului precum si datele si informatiile 

incluse in Prospect pot suferi modificdri dupa aprobarea de catre ASF a acestui Prospect. 

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, (i) gratuit pe suport hartie la 

sediul Emitentului din Floresti, str. Avram lancu, nr. 500, judetul Cluj, (ii) gratuit pe suport hartie la sediul 

Intermediarului din Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj, (iii) in format electronic pe website- 

urile www.brk.ro, www. bvb.ro, www.lifeishard.ro: 

e Prezentul Prospect; 

« Decizia ASF de aprobare a Prospectului; 

e §=Actul constitutiv al Emitentului; 

e Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si 

rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea; 

« Formularul de subscriere; 

e Formularul de retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere. 

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio réspundere pentru executarea subscrierilor primite in 

conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (cazuri de forta majora inseamnd evenimente 

neprevazute si care nu pot fi evitate sau, in orice caz, evenimente in afara controlului partilor, inclusiv dar 

fara a fi limitat la: razboaie, rebeliuni, tulburdri civile, calamitati naturale, incendii, inundatii, furturi, greve, 

schimbari legislative sau alte tulburdri de ordin general in procesul activitatii). 

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE 

Acest Prospect contine, printre altele, declaratii care reflecté asteptarile conducerii Emitentului 

referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si, in general, perspectivele Emitentului. 

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un 

anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele 

efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind 

perspectivele sd nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insd, a se limita 

la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factorii de Risc". Enumerarea factorilor de risc nu este 

exhaustiva. 

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii 

de perspectiva. Emitentul isi declind expres orice responsabilitate de a actualiza declaratiile de perspectiva 

incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor sale sau modificarile survenite 

in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.



DEFINITII 

in cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul, urmatorii termeni vor 
avea urmatoarele semnificatii aplicabile deopotriva formelor de singular si plural: 

  

Act constitutiv Actul constitutiv al Life is Hard 5.4. cu modificarile si completarile la zi 
  

Actiuni Existente Actiunile emise de Life is Hard S.A. anterior emisiunii de Obligatiuni corporative, 
conform hotararii AGEA din data de 24.02.2021 
  

  

  

  

  

AGEA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

AGOA Adunarea Generala Ordinard a Actionarilor 

ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara 

BVB Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

CAEN Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala 
  

Consiliul de Administratie Organul statutar al Emitentului, avand atributiile si responsabilitatile stabilite de 
catre Actul Constitutiv in concordanta cu legislatia in vigoare 
  

Contractul intre Parti inseamnd Contractul incheiat intre Emitent si Intermediar in vederea 
intermedierii prezentei Oferte 
  

wv Curriculum vitae 
  

Data de Conversie Reprezinta a 15-a zi lucrdtoare imediat urmatoare Datei de Stabilire a Pretului de 
Conversie 
  

Data Decontarii A doua Zi Lucratoare ulterioara Datei Tranzactiei, in care va avea loc decontarea 
Obligatiunilor prin intermediul sistemului ce compensare-decontare al 
Depozitarului Central 
  

Data de Emisiune Data la care sunt emise Obligatiunile, respectiv Data Decontarii 
  

Data de emisiune a Actiunilor Reprezintd Ziua Lucratoare in care Autoritatea de Supraveghere Financiara emite 

certificatul de inregistrare aferent majorarii de capital social al Emitentului cu 

Actiunile rezultate din convertirea Obligatiunilor 
  

Data de inchidere a Ofertel, 
Data Alocarii 

Ultima zi a perioadei de subscriere in cadrul Etapei Plasamentului Privat 

  

Data de Inregistrare Data de 16.03.2021. Actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor au 
dreptul de a subserie in cadrul Ofertei in Etapa |, cand Obligatiunile vor fi oferite 
spre subscriere exclusiv Actionarilor Emitentului inregistrati in Registrul 

Actionarilor la aceasta data 
  

Data de Plata a Dobanzii Trimestrial de la Data de tnchidere a Ofertei. Tabelul final al datelor de plata va fi 

comunicat de catre Emitent ulterior inchiderii ofertei 
  

Data de Rascumparare     Data la care Obligatiunile care nu au fost convertite vor fi rascumpdrate la 
valaarea nominala, inclusiv Data Scadentei 
   



  

  

Data de Referinta Reprezinta data cu 5 Zile Lucrdtoare inainte de Data de Plata a Dobanzii sau de 

Data Scadentei, dupa caz 
  

Data de Stabilire a Pretului de 

Conversie 
Reprezinta data care este cu 15 zile lucratoare inainte de Data de Referinta 

aferenta cuponului Trimestrului 10 
  

  

Data Scadentei Reprezinta implinirea unui numar de 4 ani de la Data de Emisiune, data la care 

Obligatiunile subscrise care nu au fost convertite in Actiuni vor fi rascumparate la 

valoarea nominala 

Data Tranzactiei Ziua Lucratoare care urmeaza Datei de inchidere a Ofertei, cand Intermediarul va 

executa tranzactia aferenta Ofertei in sistemul de tranzactionare administrat de 
BVB 
  

Depozitarul Central Depozitarul Central al valorilor mobiliare din Romania, cu sediul pe Bd. Carol, nv. 

34-36, Bucuresti, Romania 
  

Detinatorul de Obligatiuni Reprezinta persoana pe al carui nume sunt inregistrate Obligatiunile la, Data de 

Referinta in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni 
  

Dobanda Reprezintd o rata a dobanzii de 8% brut/an ] 
  

Emitentul, Societatea, Life is 

Hard 

Life is Hard S.A., persoana juridica romana, organizata ca si societate pe actiuni, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, Cod Unic 

de inregistrare RO16336490, cu sediul in Floresti, str. Avram lancu, nr. 500, 

judeful Cluj, reprezentata de Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de 

Administratie, Director General si Actionar al Life is Hard 
  

Etapa Plasamentului Privat Reprezinta Oferta de Obligatiuni ramase nesubscrise in Etapei |, adresata 

Investitorilor in conformitate cu prevederile art.1 alin.4 lit.b) din Regulamentul 

(UE) 1129/2017, care nu face obiectul prezentului Prospect aprobat de cdtre ASF 
  

Formular de Subscriere Formularul completat de investitorii Emitentului in vederea subserierii, al cdrui 

model este anexat prezentului Prospect 
  

Formular de  retragere a 

acceptului de achizitionare sau 

subscriere 

Formularul completat de investitorii Emitentului in vederea retragerii subscrierii, 

al cérui model este anexat prezentului Prospect 

  

Intermediarul 5.5.1.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoana juridica romana, inregistrata la 

Oficiu! Registrului Comertului Cluj sub mr. J12/3038/1994, Cod Unic de 

inregistrare 6738423, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, reprezentata 

legal de dl. Razvan Rat, Director General Adjunct, inregistrata in Registrul 

C.N.V.M. {ASF) cu numarul PJROISSIF/120072 
  

Investitorii Investitorii inregistrati in registrul actionarilor ta Data de Inregistrare aferenta 

emisiunii de obligatiuni corporative (Etapa 1}, precum si un numar mai mic de 150 

de persoane fizice si juridice, altele decat investitori calificati (Etapa I!) 
    Legea nr. 24/2017   Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare $i operatiuni de 

piata, publicaté in Monitorul Oficial al Romdaniei nr. 213/29.03.2017,cu 

modificarile si completarile ulterioare 
   



  
— 

Obligatiuni Noi, Obligatiunile Un numar de obligatiuni nou emise de Life is Hard $.A., conform hotararii AGEA 
| Ofertei, Obligatiunile Oferite din data de 24.02.2021 
  

| Regulamentul nr. 5/2018 Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare     

Legea nr. 31/1990 sau Legea | Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata, republicata in 

  

  

Societatilor Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066/17.11.2004, cu modificdrile si completarile 
ulterioare 

Lei sau RON | Reprezinta moneda nationala a Romaniei 

| 

| Notificarea de solicitare a | Reprezinta notificarea scrisd transmisa de cdtre Detindtorul de Obligatiuni cétre 
conversiei Emitent in termen de 15 zile lucrdtoare de la Data de Stabilire a Pretului de 

Conversie in forma anexata prezentului Prospect 
  f 

Oferta Oferirea spre subscriere a Obligatiunilor emise de Life is Hard S.A. in cadrul Etapei 
| si Etapei Il 
    Oferta adresaté actionarilor | Reprezinta Oferta de Obligatiuni aferentaé Etapei |,adresat3 Actionarilor 
Emitentului de la Data de Emitentului inregistrati la Data de Inregistrare de 16.03,2021 
Tnregistrare 

  

Obligatiuni Obligatiuni convertibile, negarantate, denominate in lei, cu o valoare nominala 
individuala de 100 lei si o valoare totala de 7.311.400 lei, emise in 2021 cu 

scadenta in anul 2025, emise in baza prezentului Prospect 
  | | 

Participanti, Ceilalti | Participanti la sistemul Depozitarului Central, inclusiv custozi 

  

intermediari 
L | 
| 

Pretul de Conversie | Reprezinta pretul pe actiune la care se va face conversia Obligatiunilor in actiuni 
  

| Prospectul, Prospectul de | Prezentul prospect de oferta realizat in conformitate cu prevederile din 
Emisiune | Regulamentul delegat (UE) nmr. 1129/2017, Regulamentul delegat (UE) nr. 

979/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129/2017 si Regulamentul 

delegat (UE) nr. 980/2019 de completare a Regulamentului {UE} 1129/2017 
  

Persoand inseamna orice persoana fizicd , societate, corporatie, firma, parteneriat, 
| asociere in participatiune, asociatie, organizatie, stat sau agentie a unui stat sau 
| alta entitate, indiferent daca are sau nu personalitate juridica distinct 

| Registrul Detinatorilor de | Reprezinta evidenta Detinatorilor de Obligatiuni pastrata in format electronic de | 
| Obligatiuni catre Depozitarul Central in baza contractulut incheiat de Emitent cu Depozitarul 

Central. 

Registrul administrat si gestionat de cdtre Depozitarul Central in care detinatorii 
| de obligatiuni sunt inregistrati ca proprietari 

| Regulamentul delegat (UE) | Regulamentul delegat (UE) nr. 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 
980/2019 4129/2017 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste 

formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat 

in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare 

| la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) 
| ar. 809/2004 al Comisiei, cu modificarile $i completarile ulterioare | 

  
 



  

979/2019 

Regulamentul delegat (UE) | Regulamentul delegat (UE) nr. 9739/2019 de completare a Regulamentului (UE) 
1129/2017 al Parlamentului European gi al Consiliului in ceea ce priveste 

standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare 

esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectetor, 

comunicarile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele [a 

prospect $i portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 

nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 301/2016 al Comisiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
  

| Regulamentul delegat (UE) Regulamentul delegat (UE) nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat 
1129/2017 in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare 

la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
  

| Sectiunea | 

Sectiunea II 

Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare 3|-.registru a 

Depozitarului Central, rezervata conturilor individuale in care actiunile.de la Data 
de inregistrare sunt evidentiate direct in numele si pe seama proprietarului 
acestora j 

Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a 

Depozitarului Central, rezervata conturilor individuale si globale deschise in 

sistemul Depozitarului Central de catre Participanti, in care actiunile de Ja Data 

de Inregistrare sunt inregistrate de cdtre Participanti in numele si pe seama 
| clientilor acestora 
  

| Sectiunea Ili Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a 
Depozitarului Central, rezervata conturilor individuale in care sunt inregistrate 

instrumentele financiare detinute in numele $i pe seama Participantilor 
  

| UE 

Zi Lucratoare 

Uniunea Europeané 

Orice zi in care atat piata romaneasca interbancard, cat si sistemele de 

tranzactionare ale BVB si sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului 

| Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii 
1 

INFORMATII INCLUSE PRIN TRIMITERI 

Acest Prospect contine trimiteri catre situatiile financiare anuale pentru anii 2018, 2019 si 2020 si catre rapoartele 
de audit aferente, situatiile financiare interimare neauditate aferente semestrului | 2020 si semestrului | 2021, 
rapoartele administratorilor pentru anii 2018, 2019 si 2020 si catre Actul Constitutiv al Emitentului. 
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https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20190430175630_00-A-RAPORT-ANUAL-2018.pdf
https://www.lifeishard.ro/wp-content/uploads/2020/04/LIH_20200429143811_00-LIH-RAPORT-ANUAL-2019-BVB.pdf
https://www.lifeishard.ro/wp-content/uploads/2021/04/LIH_20210428170742_0-LIH-RAPORTUL-ANUAL-2020.pdf


REZUMATFUL PROSPECTULUI 

Acest rezumat contine toate informatiile necesare a fi incluse intr-un rezumat pentru acest tip de valori mobiliare si 
pentru acest tip de emitent. Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect. Orice decizie de a subscrie 
Obligatiunile Oferite ar trebui sd se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului ca intreg. Rezumatele sunt 
intocmite din cerintele de prezentare cunoscute drept Elemente”. Aceste Elemente sunt numerotate in Sectiunile 
A-D. Desi ar putea fi necesar ca un Element sa fie inclus in rezumat din cauza tipului de valori mobiliare sia tipului 
de emitent, este posibil si nu se poata furniza informatii relevante privind acel Element. in’acest caz: oscurta 
descriere a Elementului este inclusa in rezumat cu mentiunea ,,nu este aplicabil”, 

  

Sectiunea A - Introducere si atentionari 
  

Al Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect. 

Orice decizie de a subscrie Obligatiunife Oferite, trebuie sa se bazeze pe o examinare a intregului 
Prospect de catre investitor. : 

Date find caracteristicile obligatiunilor ca valori mobiliare, o investitie in obligatiuni, indiferent de 

emitent, implica riscul pierderii intregului capital investit in situatia falimentului sau insolventei 

societatii, respectiv a unei parti din acesta in conditiile unei evolutii negative a pretului 

Obligatiunilor Oferite pe piata de capital din cauze interne sau externe Emitentului. in cazul in care 

se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in Prospect, se poate ca 

investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern, s& trebuiased s4 suporte cheltuielile de 

traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare. 

Raspunderea civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a 

acestuia, dar doar atunci cand acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte 

parti ale prezentului Prospect, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale 
prezentului Prospect, informajiile esentiale pentru a ajuta investitorii sd decida dacd sa investeascd 
in astfel de valori mobiliare. 
  

A.2 Denumirea  valorilor 

mobiliare si numarul 

international de identificare 

a valorilor mobiliare (ISIN) 

Obligatiunile oferite in cadrul Ofertei sunt obligatiuni convertibile, negarantate, denominate in lei, 
cu valoare total de 7.311.400 lei, emise in forma dematerializata. La data elaborarii prezentului 
prospect, codul ISIN nu a fost inca emis de catre Depozitarul Central SA. 

  

A.3 Identitatea si datele de 

contact ale emitentului, 

inclusiv identificatorul 

entitatii juridice (,,LEI") 

Emitentul este o societate pe actiuni, cu sediul in Floresti, Str. Avram lancu, Nr. 500, jud. Cluj, 

Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J12/1403/2004, CUI 16336490 si care 

functioneaza dupa legislatia romana, Codul LEI al Emitentului este: 25490078 Wk2Z5VQBIYV39 
Website-ul Emitentului este www. lifeishard.ro. 
  

A.4 Identitatea si datele de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (“ASF”), cu sediul in Splaiul Independentei nr. 

  

contact ale autoritatii | 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, Romania. 

competente care aproba | Fax: 021.659.60.51 

prospectul Telefon: 021.659.64.36 

A.5 Data aprobarii /A.10. 2021 
Prospectului   
  

Sectiunea B - Emitent 
  

Cine este emitentul valorilor mobiliare? 
  

B.1 Sediul social si forma sa 

juridica, codul LEI, dreptul fn 

temeiu! cdreia isi desfasoara 

activitatea 

Emitentul este o societate pe actiuni, cu sediul in Floresti, Str. Avram lancu, Nr. 500, jud. Cluj, 
Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub num4rui J12/1403/2004, CUI 16336490 si care 

functioneaza dupa legislatia romana. Codul LEl al Emitentului este: 25490078WKZSVOQBIYV39. 

    B.2 Activitatile sale 

principale   Societatea oferd solutii IT performante (aplicatii din portofoliul propriu, dar $i solutii personalizate) 

clientilor, in vederea facilitarii derularii proceselor de business si a efictentizarii controlului afacerii. 

Activitatea preponderenta este reprezentata de ,,Activitati de realizare a software-ului la comanda 

(software orientat pe client)”, cu codul CAEN 6201. 
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Liniile de business principale au ramas in continuare oferirea de produse software proprii 

si solutii IT&C personalizate pentru urmatoarele industrii: 

e §=Solutii pentru Industria Asigurarilor (24Broker.ro, dezvoltari la cheie, 

mentenan{a software si audit IT) 
e Business Software Solutions - are in vedere mai multe verticale: Sanatate 

(MedxXline.ro}, Transporturi Rutiere de Persoane (24Routier), Transporturi 

Feraviare de Persoane, etc. 

e — Solutii pentru IMM-uri prin platforma Okey.ro 
  

B.3 Actionarii sai majoritari, 

inclusiv daca emitentul este 

detinut sau controlat, direct 

sau indirect, si de cdtre cine 

  

  

  

  

  

  

  

Actionari Actiuni detinute 

(Numar} (%) 

CHIS IGAN-CATALIN 2.237.911 34,99% 

ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL loc. FLORESTI jud. CLUJ 2.137.365 33,42% 

SBIRNEA FLORENTINA 702.379 10,98% 

Persoane Fizice 1.169.739 18,29% 

Persoane Juridice 148.346 2,32% 

Total 6.395.740 100%     
  

B.4 Identitatea 

administratorilor sai 

principali 

Administrarea Societatii este realizataé de cdtre un Consiliu de Administratie format din 5 membri 

{alesi in AGOA din 29.04.2020 si 14.10.2020), al caror mandat este de 2 ani, dupa cum urmeaza: 

e DI. Chis loan Catalin, presedinte 

DI. Vilceanu Ovidiu, membru 

DI. Zahan Virgil Adrian, membru 

DI, Tomoiagd Bogdan, membru 

DI. Barna Erik, membru 

  

B.5 identitatea auditorilor 

sai statutari   Auditorul statutar (extern) al Societatii a fost in anul 2020 AMNIS AUDITEVAL S.R.L., societate de 

audit autorizata ASPAS prin autorizafia nr. 1334/2016, avand sediul in Valea Viilor, jud. Sibiu, numar 

de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J32/1038/2016, Cod Unic de Inregistrare Fiscald 

36395912, reprezentata legal prin dl. Nistor M. Aurel, in calitate de auditor financiar al Societatii, 

numit pe o perioadd de 2 ani. Conform Hotardarii Adunarii Generale Ordinare 5i Extraordinare a 

Actionarilor Life is Hard S.A. din data de 29.04.2020, auditorul extern AMNIS AUDITEVAL S.R.L., a 

fost reales pentru o perioada de 2 ani. 
  

Care sunt informatiile financiare esentiale referitoare fa Emitent? 
  

8.6 informatii financiare selectate 
  

  
Performanta financiara 

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) 

  

  

  

  

  

INDICATORI 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 30.06.2020 

Cifra de afaceri neta 5.375.343 7.196.206 10.269.225 2.696.922 

Rezultat din exploatare 1.719.220 1.310.813 480.408 514.194 

Rezultat financiar 38.447 49.258 -26.751 -20.594 

Venituri totale 6.076.929 7.841.328 11.391.006 2.840.137 

Cheltuieli totale 4.396.156 6.579.773 10.937.350 2.346.537 

Rezultat brut 1.680.773 1.261.555, 453.657 493.600 

Impozitul pe profit 259.951 174.473 86.494 64.147 

Rezultat net 1.420.822 1.087.082 367.163 429.453 
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Sursa: Situafiile financiore anuole auditate $i raportdrile semestriale simplificate neauditate Life is Hard SA 

Pozitia financiard 

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) 

  

  

  

INDICATORI 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Total active 8.144.790 9.754.049 39.519.160 

Total datorii 1.499.588 2.537.094 17.333.773 

Total capitaluri proprii 4.254.199 5.059.986 22.185.387 
  

Sursa: Situafiile financlare anuale auditate si raportarite semestriale simplificate neauditate ale Life is Hard SA 

Situatia fluxurilor de trezorerie 

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) 

  

  

  

  

INDICATORI 31.12.2019 31.12.2020 

Trezorerie neta din activitati de exploatare 1.537.050 1,012,855 

Trezorerie neta din activitati de investitii -3.051.501 -2.042.781 

Trezorerie neta din activitati de finantare 1.995.824 1.107.920 

Cresterea/Descresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie 481.373 77,994 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 22.816 504.189 

Trazorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 504.189 582.183 
  

Sursa: Situatille financiare anuale auditote ale Life is Hard SA 

Auditorul financiar a intocmit Raportul de audit asupra Situatiilor Financiare Anuale, in care prezinta opinia sa, din care rezulta cd 
Situatiile Financiare Anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii 
referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 
Auditorul statutar (extern) al Societatii a fost in perioada 2018-2020 AMNIS AUDITEVAL S.R.L., societate de audit autorizatS ASPAS 
prin autorizatia nr. 1334/2016, avand sediul in Valea Viilor, jud. Sibiu, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 
132/1038/2016, Cod Unic de inregistrare Fiscalé 36395912, reprezentat3 legal prin dl. Nistor M. Aurel, in calitate de auditor 
financiar al Societatii, numit pe o perioada de 2 ani. Conform Hotararii Adundrii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor 
Life is Hard 5.A. din data de 29.04.2020, auditorul extern AMNIS AUDITEVAL S.R.L., a fost reales pentru o perioada de 2 ani. 
Potrivit raportului auditorului independent prezentat, Situatiile Financiare Anuale individuale ale Societatii ofera o imagine fidel3 
@ pozitiei financiare a societatii atat la data de 31.12.2018, cat si la 31.12.2019 si 31.12.2020, precum si a performantei sale 
financiare si a fiuxurilor de trezorerie pentru exercitiile financiare incheiate la aceastd aceste date, in conformitate cu 
reglementérile contabile aplicate, si anume O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 
  

B.7 Core sunt principalele riscuri specifice Emitentului? 
    Life is Hard, prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara, este supusa unor diverse riscuri, respectiv: 

® Riscul de lichiditate - este asociat detinerii de active imobilizate sau financiare si de transformare a acestora in active lichide. 
® Riscul valutar - este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar s3 fluctueze din 

cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. 

e Riscul de dobanda - Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor 
din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. 

e Riscul de credit- este riscul ca o contrapartida sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform 
unui contract cu clientii, ducand astfel la o pierdere financiara. 

* Riscul de pret - reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa oscileze in asa masur3 
incat sd faca nerentabile contractele existente. 

* Riscul de cash-flow - reprezinta riscul ca societatea s nu isi poata onora obligatiile de plata la scadenta. Riscul este destul de 
scazut, dat fiind ca societatea are venituri recurente din serviciile prestate, 
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Riscul asociat cu persoanele cheie - Succesul companiei depinde in mare masura de calitatea profesionala a angajatilor, de 

capacitatea companiei de a atrage si motiva angajatii, de capacitatea de a crea un mediu propice dezvoltarii profesionale a 
angajatilor. 

Riscul asociat clientilor semnificativi - Structura portofoliului de clienti este una diversa, balansatd, neexistand riscul de 

concentrare a veniturilor doar in prestarile cétre un anumit client. 

Riscul asociat cu drepturile asupra unor marci inregistrate - in acest moment, compania detine urmatoarele marci 

inregistrate: 24Broker.ro, eOKEY, Life is Hard, 24Routier.ro. Pentru a reduce riscurile inregistrarii unor marci similare sau a 

pierderii dreptului de marci, aceste marci sunt atent monitorizare prin intermediul unor colaboratori externi, pentru a putea 

depune opozabilitate atunci cand este cazul. 

Riscul economic si financiar - Activitatea, situatia financiara si perspectivele Societatii depind de nivelul de dezvoltare al 

economiei si al pietei de capital din Romania si implicit de volumul si valoarea tranzactiilor de pe piata 

® Aiscurile operationale - insumeazi toate riscurile pe care compania si le asuma in demersul de 2 ye 
industrie. 

   
           

ft = 

* Riscuri legate de strategia de dezvaltare a Emitentului - Orice dezvoltare implica riscuri, legate Bt 5 LSE om pra ctelor 
cat 5i de obtinerea surselor de finantare. 

  

8 APROBAT = 
  

    Sectiunea C — Valori mobillare = 
  

Core sunt principalele caracteristici ale valoriior mobiliare? = Argan 
  

C.1 Tipul lor, clasa si codul 

ISIN 

Obligatiunile oferite in cadrul Ofertei sunt obligatiuni convertibile, negarantate. La data elaborarii 

prezentului prospect, codul ISIN nu a fost inca emis de catre Depozitarul Central SA. 
  

C.2 Moneda lor, valoarea 

nominala unitaré a acestora, 

numarul de valori mobiliare 

emise si scadenta 

Obligatiunile sunt denominate in lei, cu o valoare nominala individuala de 100 lei si o valoare totala 

de 7.311.400 lei, emise in 2021 cu scadenta in anul 2025, emise in baza prezentului Prospect, 

    C3 Drepturile aferente 

valorilor mobiliare 

  
Drepturile aferente Obligatiunilor sunt prezentate in cadrul prezentului Prospect si includ, printre 

altele: dreptul fa dobanda, drepturile aferente adunarilor detinadtorilor de obligatiuni si dreptul de 
conversie. 

Ca urmare a exercitarii dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu 

aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor/Consiliului de Administratie, dupa caz. In 

masura in care in urma exercitarii dreptului de conversie ar trebui emise actiuni reprezentand mai 

mult de 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, Societatea va emite actiuni in 

limita a maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, acestea urmand a fi 

distribuite proportional celor care si-au exercitat dreptul de conversie (fiecdruia raportat la 

procentul pe care fl reprezinta Obligatiunile cu privire la care si-a exercitat dreptul de conversie din 

| totalul obligatiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmand ca in privinta 

obligatiunilor ramase neconvertite sa se aplice regulile referitoare la plata si rascumparare stabilite 
prin Prospectul de Emisiune. 

Obligatiunile Emitentului emise in baza prezentului Prospect nu beneficiazé de rating. 

  

  
C.4 Rangul relativ al valorilor 

mobiliare in — structura 

capitalului emitentuluiin caz 

de insolventa, inclusiv 

  

Obligatiunile vor constitui obligatii negarantate si subordonate ale Emitentului. In caz de insolventa | 

sau lichidare a Emitentului, toate creantele cu privire la astfel de Obligatiuni vor avea un rang 

inferior creantelor tuturor creditorilor (i) nesubordonati ai Emitentului; (ii) subordonati, insa altii | 

decat cei ale carer creante reprezinta, prin lege, sau care, prin conditiile acestora, sunt exprimate 

ca fiind de acelasi rang (pari passu), cu creantele detinatorilor instrumentelor de fonduri proprii de 

nivel 2 {cum sunt Obligatarii}) sau inferioare acestora (prin lege sau prin contract} (,,Creditorii 

Seniori"). Daca, in caz de insolventa sau lichidare a Emitentului, activele Emitentului nu sunt 

suficiente pentru a permite Emitentului s3 ramburseze integral creantele Creditorilor Seniori, 

Obligatarii isi vor pierde intreaga investitie in Obligatiuni. Daca existd suficiente active care sa 

permita Emitentului sd plateasca in intregime creanfele Creditorilor Seniori, dar insuficiente pentru 

a-i permite sa plateasca creantele pentru obligatiile ce fi revin in legatura cu Obligatiunile si toate 

celelalte creante care au acelasi rang cu Obligatiunile, Obligatarii vor pierde o parte (care poate fi 

cvasitotalitatea) din investitia lor in Obligajiuni. Remediile in baza Obiligatiunilor sunt mai limitate 

decat cele de care dispun in med obisnuit creditorii nesubordonati ai Emitentului. 
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CS €ventuale — restrictii 

impuse asupra  liberei 

transferabilitati a valorilor 

mobiliare 

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a Obligatiunilor. Obligatiunile vor fi liber 

transferabile, in conformitate cu legislatia si reglementarile din Romania aplicabile valorilor 

mobiliare si schimburilor. 

  

C6 Politica —_ privind 

| dividendele sau distribuirea 
Consiliul de Administratie al Sccietatii nu a adoptat o Politica de dividend formal, insd in 

fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat in cursul unui exercitiu 

acestora financiar, acesta va avea in vedere o distribuire echilibrata a profitului net, intre partea cuvenita 

actionarilor sub forma de dividende si partea retinuta la dispozitia Societatii pentru investitii, in 

acord cu principiile unei administrari prudente si in scopul asigurarit unei dezvoltari durabile a 

Societatii, pe termen mediu si lung. 

  

Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare? 
  

C.7 Daca valorile mobiliare | Ulterior Datei Decontarii, Emitentul va depune o cerere la Bursa de Valori Bucuresti pentru listarea 

fac sau vor face obiectul | Obligatiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti si pentru admiterea la tranzacti 

unei cereri de admitere la | Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Buc Ei, i 

tranzactionare $i identitatea | 90 zile lucratoare de la Data de Inchidere a Ofertei as 

   

     

    

  
  

  

be 

pietelor pe care urmeaza sa 3 

fie tranzactionate So APROBAT ©! 
Existd vreo garantie aferentd valoriler mobiliare? - Nu este cazul. Ks we 
C.8 Care sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare? ae ROvsagn 
  

| Potentialii investitori ar trebui si ia in considerare faptul cd Emitentul este supus $i anumitor riscuri specifice valorilor mobiliare, 

| fara a se limita, insa, la cele enumerate mai jos: 

© Riscul de regim fiscal - Potentialii cumparatori si vanzatori de Obligatiuni ar trebui s& aiba in vedere ca li se poate cere 54 

plateasca impozite sau alte taxe documentate sau comisioane in conformitate cu legile si practicile din Romania. 

¢ Riscul de modificare tegislativa - Conditiile Obligatiunilor {inclusiv orice obligatii necontractuale care rezulta din acestea sau 

in legatura cu acestea) se bazeaza pe legile relevante in vigoare la data acestui Prospect. 

¢ Valoarea de platd a Obligatiunilor - Valoarea Obligatiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ 

evenimente economice, financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza 

piejele de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneaza Obligatiunile. 

® Imposibilitatea listarii Obligatiunilor la BVB - Admiterea Obligatiunilor la tranzactionare presupune aprobarea acestui 

Prospect de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este autoritatea competenta din Romania in temeiul Directivei 

privind Prospectul, si ca Bursa de Valori Bucuresti sa aprobe listarea si tranzactionarea acestora. 

e Suspendarea de [a tranzactionare a Obligatiunilor - BVB are dreptul de a suspenda de la tranzactionare Obligatiunile listate | 

daca Emitentul nu se conformeazd reglementarilor bursei de valori (cum ar fi, de exemplu, cerintelor specifice privind 

diseminarea informatiilor) sau daca aceasta suspendare este necesara in vederea protejarii intereselor participantilor la piata, 

ori in eventualitatea in care functionarea corespunzatoare a pietei este periclitata temporar. 

* Sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piata reglementata - In sensul Directivelor Europene sia legislatiei romanesti 

privind piata de capital, sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piata reglementatd, insd este reglementata prin regulile 
si cerintele stabilite de BVB. 

® Riscul de rascumparare anticipata - Emisiunea de Obligatiuni corporative convertibile si negarantate are atasata o optiune 
de rascumparare anticipata din partea Societatii (,,call option”). 

© Obligatiunile sunt subordonate majoritatii cbligatiilor Emitentului - Obligatiunile vor constitu: obligatii negarantate si 

subordonate ale Emitentului. in caz de insolventa sau lichidare a Emitentului, toate creantele cu privire la astfel de Obligatiuni 

vor avea un rang inferior creantelor tuturor creditorilor (i) nesubordonati ai Emitentului; (ii) subordonati, insa altii decat cei 

ale cdror creante reprezinta, prin lege, sau care, prin conditiile acestora, sunt exprimate ca fiind de acelasi rang (pari passu), 

cu creantele detinatorilor instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 (cur sunt Obligatarii) sau inferioare acestora. 

¢ Riscuri specifice actiunilor - intrucdt Obligatiunile ce vor fi emise in baza prezentului Prospect sunt convertibile in actiuni, 

aceste riscuri se aplica. 

  
  

Sectiunea D — Oferta 5i admiterea la tranzactionare 
  

Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasté valoare mobiliard? 
  

O descriere a conditilior ofertei 

Oferta este structurata in doud Etape:       
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Etapa ! - Oferta adresatd actionarilor Emitentului de la Data de Inregistrare 

in cadrul Etapei |, Obligatiunile vor fi oferite Actionarilor Emitentului inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de inregistrare, 
respectiv 16.03.2021. Astfel, Actionarii respectivi vor avea dreptul sa subscrie un numar de Obligatiuni proportional cu numarul 
total de Actiuni detinut ce catre respectivul actionar. Data ,,ex-date” este data de 15.03.2021. 

Perioada in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei | este de 30 de zile calendaristice, respectiv in perioada 

2510.02) .23,/1.2024 (inclusiv), prima zi de subscriere fiind a cincea zi lucratoare de la data publicarii Prospectului. Pretul de 
subscriere a unei Obligatiuni in cadrul Etapei | este de 100 Lei/Obligatiune. 
Investitorii care detineau la Data de Inregistrare actiuni ale Emitentului evidentiate in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului 
Central, intr-un cont al unui Participant cu care au un contract de servicii de investitii financiare valabil (inclusiv 5.5.1.F. BRK 

Financial Group S.A.}, pot subscrie in oferta prin respectivul Participant autorizat de cdtre ASF. 

Daca investitorul nu are incheiat un contract valid cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF care 

va prelua ordinul de cumpérarein conformitate cu prevederile prezentului Prospect, atunci, Intermediarul sau Participantul Eligibil 

prin intermediul céruia se face subscrierea va verifica formularele de subscriere primite la sediu si documentatia aferenta, si le va 

valida in conformitate cu termenii si conditiile prezentului Prospect. Obligatiunile subscrise astfel, vor tr 

data subscrierii, iar plata Obligatiunilor subscrise se va face in contul de clienti al Intermediarului sau P 

care se face subscrierea, decontarea sumelor platite, ca urmare a procesarii tranzactiilor aferente Ofe 

direct intre Intermediar $i Participantul Eligibil, conform reglementarilor Depozitarului Central. 

Etapa Il - Etapa Plasamentului Privat F 

in cadrul Etapei Il, Obligatiunile ramase nesubscrise dupa incheierea Etapei | se adreseaz4 unui numar mai Mic de 150 de persoane 
fizice si juridice si vor fi oferite doar investitorilor agreati de cdtre Emitent si comunicati Intermediarului. Aceast#’etap nu face 
obiectul prezentului Prospect aprobat de ASF si se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1, alin. (4), lit. b) din Regulamentul 

VE 1129/2017. Obligatiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei Il vor fi anulate, 

Perioada in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei Il este de 10 zile lucrdtoare, aceasta fiind stabilita de catre 

Emitent si Intermediar. Emitentul poate decide inchiderea anticipatd a Etapei Il in cazul in care Obligatiunile oferite in cadrul 

acestei Etape vor fi subscrise integral. in acest sens, Emitentul, in consultare cu Intermediarul, va indica inchiderea anticipata a 

perioadei de derulare a Etapei iI printr-un anunj ce va fi publicat de website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro}. 

Pretul de subscriere a unei Obligatiuni in cadrul Etapei Il este de 100 Lei/Obligatiune. Subscrierile in cadrul Etapei Plasamentului 

Privat se realizeaza la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, in fiecare Zi Lucratoare, intre orele 9:00 si 17:00, 

ora Roméaniei, respectiv intre orele 9:00 si 12:00 (ora Romaniei) in ultima zi de derulare a Etapei It. 

Oferta va fi considerata incheiata cu succes daca, la inchiderea Ofertei, cel putin 80% din Valorile Mobiliare Oferite au fost subscrise 
in mod valabil. 

    

      
    

Toate subscrierile in cadrul Ofertel vor face abiectul unui ordin de cumparare plasat in piata BVB dedicatd Ofertei. in cazul 

incheierii cu succes a Ofertei, la data de inchidere a Etapei II - Etapa Plasamentului Privat, fiecare subscriere va face obiectul 

unei tranzacfii de cumparare. Data Tranzactiei pentru ambele etape ale Ofertei va fi aceeasi, respectiv ziua lucratoare 

urmatoare datel de inchidere a Etapei Il. 

  

Cine este persoana care solicitd admiterea ia tranzactionare? 
  

  

  

D.2 | Persoana care solicita admiterea la tranzactionare este Emitentul. 

De ce a fost elaborat acest prospect? 

D.3 Emitentul doreste ca in perioada 2021-2022 sd investeasca in crestere si intentioneaza sa aloce 10 

milioane de euro pentru detineri sau achizitii de companii noi, cu competente complementare in 

zona de digitalizare. Investitia va fi finantata prin mai multe mecanisme financiare, inclusiv 

emiterea de obligatiuni, astfel incat actionarii actuali s4 aiba posibilitatea de a participa in mod 

preferential /a aceste demersuri, iar beneficiile pe termen mediu si lung 5a fie o oportunitate pentru 

toti actionarii. 

Fondurile nete obtinute in urma emisiunii Obligatiunilor, dupa plata comisioanelor, onorariilor sia 

altor cheltuieli generate de emisiunea de Obligatiuni, vor fi utilizate de catre Emitent in scopul 

finantarii proiectelor de dezvoltare ale Emitentului. 

Valoarea maxima a Ofertei este de 7.311.400 lei, in cazul in care toate Obligatiunile Ofertei sunt 

subscrise de catre investitori. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei si care vor fi suportate in 

totalitate de cdtre Emitent sunt urmatoarele:         
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  * Comisionul Intermediarul: conform Contractului intre Parti; 

¢ Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise in mod valid in Oferta; 
| * Taxa ASF de eliberare a Certificatului de inregistrare a Instrumentelor Financiare pentru 
Obligatiuni: 500 Lei; 

| * Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: aproximativ 2.000 Lei; 
* Taxa de inregistrare a valorilor mobiliare la Depozitarul Central (depinde d 

investitorilor care subseriu}: aproximativ 450 Lei; 

  

* Alte cheltuieli legate de autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 AS ras 
Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. = awe 
Emitentul nu va percepe de la subscriitori alte taxe in afara pretului de emisiune, AssABR GAT 

cheltuieli bancare. 5 Rony gee” 

   
   

  

urma trebuie sa aiba in vedere ca pretul de emisiune trebuie platit net de orice eeisioane sau -|- 

H
o
n
e
a
 

  D.4 Utilizarea si cuantumul 

net estimat al veniturilor 
Prin vanzarea Obligatiunilor Oferite in conformitate cu Oferta, se preconizeaza ca Emitentul va 
incasa, in total, o valoare neta de aproximativ 7.311.400 milioane RON (presupunand ca gradul de 
subscriere este de 100%). Pentru atingerea principalelor obiective ale Life is Hard S.A. la nivelul 
anului 2021, planul de investitii care se vizeaza a fi realizat pe parcursul anului 2021-2022, se 
prezinta astfel: 

  

  

  

  

TIPUL INVESTITIE] BUGETUL ALOCAT (EURO) 

Achizitii de companii 2021-2022 10.000.000 

investitie in platforma 24BROKER nou 2021-2022 500.000 

Investifie in platforma DOXTAR 2021 150.006 

Echipamente iT 2021 50.000   
Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financiore Anuaie ai Life is Hord SA 
  D.5 [nterese avand un 

impact asupra Ofertei 
La data acestui Prospect, Emitentul nu are cunostinta de niciun interes, inclusiv conflict de interese 
care sa fie relevant in cadrul Ofertei.     
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PARTEA |. DOCUMENT DE INREGISTRARE PRIVIND OBLIGATIUNILE 

SECTIUNEA 1 - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR $1 

APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 

1.1 PERSGANE RESPONSABILE 

Informatiile utilizate in redactarea prezentului Prospect, referitoare la Emitent si la activitatea acestuia, 

au fost furnizate de catre Life is Hard S.A., persoand juridica romana, organizata ca si societate pe actiuni, 

inregistrat& la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, Cod Unic de Tnregistrare 

16336496, cu sediul in Floresti, str. Avram lancu, nr. 500, judetul Cluj, reprezentata de Catalin Chis, 

Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si Actionar al Life is Hard, are calitatea de 

Emitent al Obligatiunilor Ofertei. 

Prezentul Prospect a fost intocmit, pe baza informatiilor si documentelor transmise de catre Emitent, de 

5.S.1.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoana juridica romand, inregistratd la Oficiul Registrului Comersului 

ti sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de inregistrare 6738423, cu sediul i in Cluj-Napoca, str. 

    1.2 DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 

Tn urma verificdrii informatiilor prezentate in cadrul prezentului Prospect, Life is Hard S. . feprezentata 

de Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si Actionar al Life is Hard, 

accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si declaré ca, dupa luarea tuturor masurilor 

rezonabile in acest sens, informatiile furnizate despre Emitent sunt in conformitate cu realitatea si cd nu 

contin omisiuni sau declaratii neadevarate de naturd sé afecteze semnificativ continutul acestuia. 

De asemenea, 5.5.1.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., reprezentata legal de dl. Razvan Rat, Director General 

Adjunct, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si declara ca, dup4 luarea tuturor masurilor 

rezonabile in acest sens, informatiile furnizate despre Oferta sunt in conformitate cu realitatea si ci nu 

contin omisiuni sau declaratii neadevdrate de natura sd afecteze semnificativ continutul acestuia. 

1.3 IN CAZUL IN CARE DOCUMENTUL DE INREGISTRARE CONTINE O DECLARATIE SAU UN RAPORT 

ATRIBUITE UNEI PERSOANE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE EXPERT 

A se vedea Sectiunea 5 Pct. 5.3.1 din Partea | a prezentului Prospect, referitoare la auditorul financiar 

extern al Societatii. Acesta sau reprezentantii sai nu detin valori mobiliare emise de Societate sau optiuni 

de achizitie sau de subscriere a unor valori mobiliare emise de Societate, nu au ocupat un loc de munca 

anterior in cadrul Emitentului si nu au primit orice alta forma de compensatie anterior de la Emitent, cu 

exceptia contravalorii serviciilor profesionale de audit prestate. De asemenea, auditorul financiar sau 

reprezentantii sai nu fac si nu au facut parte anterior din organismele de conducere ale Emitentului si nu 

au avut niciun fel de conexiuni cu Intermediarul Ofertei. 

1.4 IN CAZUL IN CARE INFORMATJHLE PROVIN DE LA O TERTA PARTE 

Nu este cazul. 
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4.5 DECLARATJIE PRIVIND APROBAREA PROSPECTULUI 

(a) Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiar3, in calitate de autoritate 
competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129; 

(b) Autoritatea de Supraveghere Financiard aproba acest Prospect doar din punct de vedere al 
indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de 
Regulamentul (UE) 2017/1129; 

(c) 0 astfel de aprobare nu ar trebui s8 fie considerat& drept o aprobare a emitentului care face 
obiectul acestui Prospect, iar investitorii ar trebui sd evalueze ei insisi in ce masura investitia in 
valorile mobiliare este adecvata; 

(d — 

SECTIUNEA 2 - STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI 

Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 
15 din Regulamentul (UE) 2017/1129, 

  

  

iz Q 2 5 
= a Bl 2-1 INFORMA TH DESPRE EMITENT iS APROBAT £] 

| Nume emitent: Life is Hard S.A. Ne ea J   
  

Locul de inregistrare a emitentului: 

= 

' Oficiul Registrului Comertului Cluj 
  

  

  

  

| Numar de inregistrare la Oficiul Registrului | J12/1403/2004 
Comertului Cluj: | 

| Cod Unic de Inregistrare: | RO16336490 

| Identificatorul entitatii juridice (LEI): | 25490078WKZ5VQBIYV39 

Data de constituire: 15.04.2004 
  

| Sediul social: | Sediul societatii este in Floresti, Str. Avram lancu Nr S00, Jud. Cluj. 
  

L 

- ‘ 
Forma juridica: 

| 

| Legislatia in temeiul careia isi desfSsoara 
| activitatea emitentul: 

' Jara de inregistrare: 

F 

| Societatea Life is Hard este persoana juridicd romana, avand 
| forma juridica de societate pe acfiuni. 

Fiind o societate deschisa, sub incidenta reglementarilor 

privind Sistemul Alternativ de Tranzactionare, administrat de 
Bursa de Valori Bucuresti S.A. in calitate de operator de sistem. 
Activitatea Life is Hard S.A. este guvernata de legile romanesti, 
curn ar fi: 

e  Legea nr. 31/1991 - Legea Societatilor 

e Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare 
si operatiuni de piata 

« Orice legislatie aplicabilai domeniului de activitate al 
Societatii. 

  

  

  

Romania 
  

, Adresa: 

| Telefon: 
L 

| Str. Avram lancu, Nr. 500, 407280 Floresti Jud. Cluj, Romania 

+40 735 311 564 
| 
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Fax: +40 378 107 275 

E-mail: investors @lifeishard.ro 

Website: httos://www lifeishard.ro         

Informatiile de pe site-urile web la care se face referire in prezentul Prospect nu fac parte din prospect si 

nu au fost nici verificate, nici aprobate de cdtre autoritatea competenta. Informatiile de pe site-urile web 

mentionate nu fac parte din Prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin 

trimitere, in Prospect. 

Evenimentele anului 2020 

FEBRUARIE: 

e Life is Hard a semnat contractul strategic cu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Bulgaria. 

e = Life is Hard a semnat un parteneriat strategic cu MOBALY (PTY} LTD din Pret SACs 

  

   

  

   ud)     
9 

pentru distribuirea solutiei CITY HEALTH pe continentul African. sy mons “a 
fA S e — ES 

APRILIE: \% nprowat 8) 
ae wy 

e Potrivit AGOA din 29 aprilie 2020, la nivelul societatii s-a constituit un nou Consiliu format din 3 

membri cu un mandat de 2 ani fiecare. Arora” 

e incadrul AGOA din 29 aprilie 2020 s-a decis acordarea de dividende catre actionari. Potrivit AGEA 

din 29 aprilie 2020, Life is Hard a demarat majorarea capitalului social, prin emiterea de noi actiuni 

si distribuirea gratuita actionarilor, cu suma de 600,000 lei. Suma care sta la baza majorarii 

capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare incheiata ia 

31 decembrie 2019. 

IUNIE: 

« Consiliul de Administratie a aprobat distribuirea, cu titlu de bonificatie cdtre salariatii societatii, a 

celor 4.005 actiuni proprii, dobandite ca urmare a derularii programului de réscumpdrare aprobat 

in AGEA din 30.04.2019. 

* Consiliul de Administratie a aprobat conditiile de derulare a programului de rascumparare 

aprobat in AGEA din 29 aprilie 2020 si a numit Intermediarul responsabil cu derularea Programului 

- Goldring S.A.. 

IULIE: 

e Life is Hard, ca subcontractant impreund cu Telekom, a castigat Licitatia lansata de Primaria Cluj- 

Napoca la finalul lunii februarie pentru achizitia unui sistem de identificare a locurilor libere de 

parcare din zona 1 a orasului. 

e =Consiliul de Administratie a aprobat participarea Life is Hard ca societate beneficiara in cadrul 

divizarii societatilor Active Power Solutions si Tree Comm Services. 

e Life is Hard a semnat contractul pentru intrarea in actionariatul Performia Finance. 

AUGUST: 

e = Life is Hard a initiat programul de rdscumparare de actiuni aprobat de AGEA din 29.04.2020. 

e = Distribuirea unui numar de 3.005 actiuni cu titlul gratuit catre angajatii Life is Hard, actiuni 
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rdscumparate in cadrul programului de rascumpérare aprobat in AGEA din 30.04.2019. 
e — Life is Hard a intrat in actionariatul Performia Finance. 

SEPTEMBRIE: 

e Life is Hard a semnat cu BCR Contractul de tip linie de credit in valoare de 1 milion lei, in cadrul 
programului IMM invest. 

e —Potrivit AGEA din 29 aprilie 2020, Life is Hard a derulat si finalizat majorarea capitalului social, prin 
emiterea de noi actiuni si distribuirea gratuita actionarilor, cu suma de 600.000 lei. Suma care sta 
la baza majorarii capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de 
raportare incheiata la 31 decembrie 2019. Capitalul social dupé majorare este de 3.000.000 lei. 

¢ Finalizarea distribuirii de actiuni cu titlul gratuit cdtre angajati, actiuni rascumpdarate in cadrul 
programului de rascumparare aprobat in AGEA din 30.04,2019. 

e Asocierea Life is Hard, Cloud Soft, Nordlogic Software $i EfectRO a semnat cu Consiliul Judetean 
Cluj contractul pentru digitalizarea institutiei in cadrul proiectului european ,,Smart Territory”. 

e Life is Hard a organizat intalnirea cu investitorii si analistii avand ca subiect de dezbatere rezultate 
companiei din primul semestru si prioritatile de pe agenda LIH pana la finalul anului 2020. 

« Potrivit AGOA din 29 aprilie 2020, Life is Hard a platit actionarilor sai dividende 
236.782,98 lei. 

    
de 
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e Potrivit AGOA din 14 Octombrie 2020, in Consiliul de Administratie intra doi mémbri, Barna‘ Erik 
& Tomoiaga Bogdan. OS Aber = 

e In AGEA din 14 Octombrie 2020 a fost aprobaté participarea Life is Hard ca societate beneficiara 
in cadrul divizdrii societatilor Active Power Solutions si Tree Comm Services. 

  

Aw 

= 
x 
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NOIEMBRIE: 

¢ Life is Hard a inceput demersurile legale de inregistrare la ONRC a divizarii societatilor Active 
Power Solutions si Tree Comm Services. 

DECEMBRIE: 

e Life is Hard a finalizat procesul din perspectiva legald in ceea ce priveste preluarea fondului de 
comert al Active Power Solutions. 

Evenimente ulterioare (2021) 

IANUARIE: 

¢ Life is Hard a inceput procesul de integrare operationald a Active Power Solutions. 
* Life is Hard a anuntat intentia de achizitie a 100% din actiunile Innobyte. 

FEBRUARIE: 

e Active Power Solutions a intrat in actionariatul Life is Hard. 

¢ incadrul AGEA din 24 februarie 2021 s-a decis dobandirea de catre Life is Hard a tuturor partilor 
sociale (100%) ale societatii Innobyte. 
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MARTIE: 

Consiliul de Administratie al Life is Hard a convocat AGOA pentru a aproba Rezultatele aferente 
anului 2020, Planul de investitii si bugetul pentru urmatorii doi ani, respectiv modalitatea de 
repartizare a profitului obtinut la finalul anului 2020. 

Pentru a gestiona procesul de integrare a Active Power Solutions, Tree Comm Services si Life is 
Hard, Consiliul de Administratie l-a numit pe Dl. Catalin Chis in rolul de Director General, acesta 
fiind atat presedinte al Consiliului de Administratie Life is Hard cat si actionar majoritar. 

APRILIE: 

MAI: 

IUNIE: 

IULIE: 

Life is Hard, a anuntat extinderea parteneriatului cu Safety Broker - valoare estimata: 2,78 mil lei. 
in cadrul AGOA din 28 aprilie 2021 s-au aprobat Rezultatele aferente anului 2020, Planul de 
investitii si bugetul pentru urmatorii doi ani, respectiv modalitatea de repartizare a profitului 
obtinut la finatul anului 2020. 

Life is Hard a organizat intalnirea cu investitorii si analistii, avand ca subiect de dezbatere rezultate 
companiei din primul trimestru gi prioritatile de pe agenda Societatii pana la finalul anului in curs. 
Life is Hard a anuntat semnarea contractului pentru achizitia a 100% din Innobyte Solutions S.R.L.. 
Life is Hard a finalizat procesul din perspectiva legala in ceea ce priveste preluarea fondului de 
comert al Tree Comm Services. 

Life is Hard a majorat linia de credit overdraft detinuta la Raiffeisen Bank de la k 00 Fay: 2 mil 
LEl.    
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Life is Hard a inceput procesul de integrare operationald a Tree Comm Services, 
Life is Hard a inchis liniile de credit detinute la Alpha Bank si Vista Bank, respectiv' a tnchis linia de 
credit cu ALPHA BANK in valoare de 445.000 lei; a inchis linia de credit de la VISTA BANK in suma 
de 70.000 EURO, transferata ca efect al preludrii Fondului de Comert al Active Power Solutions; a 
inchis creditul de investitii VISTA BANK in suma de 6.723,26 EURO, transferat ca efect al preludrii 
Fondului de Comert al Active Power Solutions. 

in cadrul AGEA din 30 iunie 2021 s-a aprobat mecanismul efectiv de achizitie a Innobyte Solutions 
S.R.L.. 

Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 1.000.000 lei, prin emiterea unui 
numar de 1.000,000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune si a majorarii capitalului 
social al Societatii prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile in cuantum total de 
4.566.000 RON, prin AGEA de la data de 30.06.2021. Capitalul social dupa aceast4 majorare va fi 
de 6.855.496 lei. 

Life is Hard a prelungit parteneriatului cu Transilvania Broker in ceea ce priveste utilizarea 
platformei 24broker.ro si extinderea colaborarii pentru solutii de digitalizare. 

SEPTEMBRIE: 

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 13 din data de 19.08.2021, s-a decis ca cele 18.034 
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actiuni achizitionate in cadrul programului de rascumparare, sa fie oferite cu titlu gratuit catre 

angajatii si conducerea societatii LIFE |S HARD S.A. 

e Initierea programului de rascumparare de actiuni proprii aprobat in AGEA din 30.06.2021. 

¢ Aprobarea operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de 

divizare 2:1, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,5 RON/actiune. 

Divizarea (splitarea) urmeazd a fi adus& la indeplinire ulterior operatiunilor de majorare a 

capitalului social aprobate in AGEA din 30.06.2021. 

OCTOMBRIE 

*  Consiliul de Administratie al Life is Hard a aprobat creditarea Innobyte Solutions S.R.L. cu suma de 

1.5 mil lei in schimbul unei dobanzi de 1,25%/an. 
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Managementul companiei a anuntat inca de !a inceputul lui 2020 ca se vor lua 9 serie de initiative care sa 

permita cresterea accelerata a business-ului, in speta achizitii de companii / fond de comer} din piata. 

Printre aceste actiuni, la nivelul anului 2020 identificam achizitia a 40% din Performia Finance si respectiv 

anuntul in ceea ce priveste preluarea fondului de comert a Active Power Solutions si Tree Comm Services. 

In august 2020, Life is Hard a intrat oficial in actionariatul Performia Finance, detinand o participatie in 

valoare de 300.000 lei. 

Pe 14 octombrie 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Life is Hard S.A. a aprobat preluarea fondul de 

comert a Active Power Solutions si Tree Comm Services. Astfel, la 31.12.2020 s-a finalizat inregistrarea la 

Registrul Comertului (ONRC) a divizdrii Active Power Solutions, respectiv a participérii Life is Hard ca 

societate beneficiara in cadrul procesului de divizare, iar de la 1 ianuarie 2021 a inceput procesul de 

preluare a fondului de comert al Active Power Solutions de catre Life is Hard. 

Astfel, Societatea a intrat pe o piatd noua - telecomunicatii - care se afl de asemenea in crestere - si 

intentioneaza sa isi consolideze statutul de partener Telekom, dobandit prin preluarea fondului de comer} 

TreeComm, un jucator activ in aceeasi industrie, care a inregistrat in 2020 evolutii financiare pozitive. 

jn aceeasi directie de constructie, Life is Hard a finalizat demersurile legale de inregistrare la Registrul 

Comertului (ONRC) a divizdrii Tree Comm Services (TREE), respectiv a participarii Life is Hard ca societate 

beneficiara in cadrul procesului de divizare. Astfel, de la 1 iunie 2021 a inceput procesul de preluare a 

fondului de comert al companiei TREE (Tree Comm Services) de catre Life is Hard SA. 

Initiativele care s4 permita o crestere accelerata a business-ului, in speta achizitii de companii / fond de 

comert din piata, pentru a mari fundamentul Life is Hard, continua si la nivelul anului 2021. 

in acest sens, in ianuarie 2021, Life is Hard a anuntat intentia de a achizitiona 100% din actiunile Innobyte, 

iar in mai 2021 Societatea a anuntat investitorii cu privire la semnarea contractului pentru achizitia a 100% 

din Innobyte Solutions $.R.L., drept de proprietate dobandit efectiv la 30.06.2021. 
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Achizitia a fost aprobata in AGEA din 24.02.2021, iar in mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de parti 
sociale pentru achizitionarea unui numar de 1.000 parti sociale (100% din capitalul social al Innobyte 
Solutions), in valoare estimatad de 9.132.000 lei. Pretul a fost estimat in baza EBITDA obtinut la nivelul 
anilor 2018-2020 si 2021 estimat. Conform acordului, pretul final al partilor sociale va fi determinat in anul 
2022, in baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021. 

in ceea ce priveste plata pretului partilor sociale achizitionate, aceasta se va realiza in doua transe, 
respectiv: 

      
   

  

BRONEEE. 
< * e transa 1, reprezentand 50% din pretul estimat al partilor sociale, scadenta la 26.05. : “A 

BE fi \sern ta SZ 
°  transa 2, reprezentand diferenta dintre pretul final si transa 1, scadenta la 30.04.2022; b\coe z 

\6 APROBAT Fy 
a Stingerea obligatiei Life is Hard de plata a ambelor transe din pretul p&rtilor sociale se var face prin . 

conversia creantei detinute de cdtre Cedenti (asociatii actuali ai Innobyte Solutions) cu titlu de‘pret in 
actiuni emise de Life is Hard. Astfel, Life is Hard isi va majora capitalul social prin conversia creantei. in 
acest sens, Consiliul de Administratie al Life is Hard a solicitat AGEA aprobarea efectiva a mecanismului in 
ceea ce priveste plata pretulut partilor sociale. Astfel, in AGEA din 30 iunie 2021 s-a aprobat mecanismul 
efectiv de dobandire a Innobyte Solutions S.R.L. 

Dupé realizarea tranzactiei, actualii asociati ai INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. urmeaz’ sa detina actiuni in 
cadrul Life is Hard, tar echipa de management va ram4ne in continuare implicatd in dezvoltarea afacerii 
ecommerce, in rol operational. in acest moment, compania INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este condusa de 
catre Catalin Somfalean si Catalin Bordei, ambii fiind asociati si detinand functia de Managing Partners. 

Aceastd noua detinere va insemna o extindere importanta a competentelor Life is Hard, prin dobandirea 
de expertizd pe zona de ecommerce - care inregistreaza cresteri accelerate inc’ din 2020, in contextul 
pandemiei si a nevoii tuturor jucdtorilor din piata de business de a-si dezvolta in cel mai bun mod prezenta 
digitala si apropierea de consumatori in mediul online. 

INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este © companie romaneascad de dezvoltare software specializata in 
eCommerce, care vizeaz4 maximizarea potentialului de business al partenerilor sai prin dezvoltarea unor 
platforme de eCommerce sigure, scalabile si inovative. Pe langa serviciile de dezvoltare si de mentenanta 
eCommerce oferite, Innobyte asigurd si servicii de securitate, analiza si imbunatatirea performantei, audit 
si consultanté de business pentru magazine online din intreaga lume. Compania a incheiat primul 
trimestru din anul 2021 cu o cifra de afaceri de 483.500 euro (+40% vs 2020) si o EBITDA de 46.000 euro 
(+24% vs. 2020), fiind un business 100% romanesc, fondat in 2006 de catre antreprenorul Catlin 
Somialean. La nivelul anului 2021, reprezentantii companiei estimeaza cd Innobyte Solutions S.R.L. va 
depdsi pragul de 2 milioane de euro cifra de afaceri, iar EBITDA va ajunge la 460.000 de euro. 

Strategia de dezvoltare Life is Hard in urmatorii ani se bazeaza pe directiile de mai jos, dar fara a pierde 
din vedere flexibilitatea si capacitatea companiei de a se adapta la realitatile pietei: 

1. Achizitii de companii: Cresterea pull-ului de parteneri tehnologici, in special companii de 
dezvoltare software. 

2. Consolidarea parteneriatelor existente si dezvoltarea de noi parteneriate. 

3. Consolidarea echipei de vanzare: Dezvoltarea unor echipe de vanzari capabile sd vanda 
consultativ solutii de digitalizare complexe. 
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4, Intensificarea proceselor de ofertare 5i vanzare. 

Ca demers de sustinere a strategiei trasate, Life is Hard prelungeste parteneriatul cu Safety Broker in ceea 

ce priveste utilizarea platformei 24broker.ro si extinde colaborarea pentru dezvoltarea de solutii de 

digitalizare. 

Parteneriatul este valabil pana in iunie 2022, cu optiune de prelungire, si este estimat la o valoare totala 

de 2,78 milioane lei. Acordul pentru utilizarea platformei 24broker.ro este evaluat la aproximativ 1,8 

milioane lei, valoarea fiind influentatd de numarul de politie ce se vor tranzactiona in perioada iunie 2021 

cdror buget alocat se ridica la suma de 980.000 lei. 

ORGANIZARE INTERNA 

  

Ca efect al preluarii fondului de comert al Active Power Solutions, structura organizationald. aLife is Hard 

a suferit mici modificari. Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii a adoptat noua structura de 

management a companiei. Astfel, pentru a gestiona procesul de integrare a celor 3 companii, rolul de 

Director General a fost preluat de catre Catalin Chis, presedinte al Consiliului de Administratie Life is Hard 

si actionar majoritar. Dezvoitarea portofoliului de clienti al companiei si consolidarea pozitiei Life is Hard 

pe cele doud zone principale de business — solutii software pentru industria de asigurari, respectiv 

telecomunicatiile —va fi asigurata de cate un director de divizie de business, aflat in reiatie directa cu CEO- 

ul si avand echipe dedicate in subordine. 

Activitatea echipei de top management este sustinuta de catre o echipa suport formata din specialisti in 

Financiar, PR & Marketing, HR & Administrativ. 

Daca in 2020 Life is Hard a incheiat anul cu un numar de 35 de angajati, in aprilie 2021 echipa actuala se 

compune din 118 angajati, iar Societatea estimeaza ca la finele anului 2021, numérul angajatilor se va 

apropia de 200 de specialisti. 

CULTURA ORGANIZATIONALA 

Pentru a stimula performanta echipei interne, Life is Hard deruleaza in 2021 programe de bonusare a 

performantelor, brand engagement & recognition si, sustinut, programe de formare continua a 

personalului. 

Bazandu-se pe modelul testat in 2020, cand munca de la distanta nu a scadzut performanta echipei interne, 

in 2021, modul de lucru este unul hibrid, cu prezenta limitatad la birou din punct de vedere al numarului 

colegilor prezenti simultan, respectiv din perspectiva conditiilor de siguranta sanitara. 

IMPLICAREA iN COMUNITATE 

Demersurile Societatii de crestere a relevantei actiunilor sale se extind si in zona de sustinere a 

comunitatilor. Life is Hard este una dintre companiile de tehnologie cele mai implicate in dezvoltarea 

comunitatii locale, cu accent pe comunitatea din Cluj-Napoca. Astfel, in 2021 Life is Hard a devenit unul 

dintre sponsorii principali ai Academiei CFR Cluj, parteneriat menit sa sustind dezvoltarea fotbalului juvenil 

din Cluj-Napoca. 
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Aplicatia Wheeley Go, dezvoltata de LIFE IS HARD pentru Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR 
Nord-Vest), in cadrul proiectului european TRAM. a fost lansata in luna iunie, incurajand comunitatea 
locald si adopte un stil de viata sdnatos, fiind invitati sd participe la challenge-uri in care au sansa de a 
castiga premii. 

Astfel, LIFE IS HARD si ADR Nord-Vest incurajeaza participarea activa a locuitorilor la reducerea amprentei 
de carbon si cresterea calitatii vietii lansand primele concursuri in cadrul campaniei locale “The Way We: 
THINK, LIVE, MOVE”. Provocarile lansate de LIH au condus la o reducere cu 146k grame CO2. 

Noua sponsorizare face parte dintr-o serie ampla de proiecte de dezvoltare comunitara, precum Biletul 
de Sanatate (stajii de autobuz sportive) sau proiectul Peditel 1791, in care compania a avut rol de partener 
tehnologic. RAVE 

   
Obligatiunile Emitentului emise in baza prezentului Prospect nu beneficiazd de rating de 

2.1.1 informatii privind modificdrile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare! ‘ 
9 

Preluarea fondului de comert al Active Power Solutions si Tree Comm Services a afectat-siAdatoriile 
companiei. Astfel, datoriile fata de personal au marcat o majorare cu 729,005 lei, Evolutia datoriilor 
bancaré se datoreaza majorarii la 2 mil. lei a liniei de credit overdraft la Raiffeisen Bank. in ceea ce priveste 
liniile de credit detinute la Alpha Bank si Vista Bank, acestea au fost inchise in cursul semestrului 1. 

01 lanuari: Pondere in datorii 30 lunie Pondere in datorii Variatie 
Denumire indicator 

  

  

2021 curente (%) 2021 curente (%)} (+/-} (%) 

Datorii comerciale 343.003 24,77 1.512.905 10,75 341,1 

Seen nae oSnaoeL 293.364 21,19 1.022.369 7,26 248,5 asimilate 

Datorii fiscale 582.594 42,08 448,540 3,19 -23,0 

Credite bancare pe termenscurt 112.377 8,12 1.919.396 13,63 1.608,0 

Alte datorii 53.226 3,84 9.175.184 65,17 17.138,2 

DATORII CURENTE 1.334.564 100 14.078.394 100 916,81 
Sursa: Raportarile semestriale simplificate neauditate ale Life is Hard SA 

Datoriile comerciale - datoriile fata de furnizori - au marcat o crestere de 341,08% ca efect a achizitiilor 
de echipamente si servicii efectuate de companie in vederea derularii activitatii, respectiv pentru 
implementarea proiectelor derulate [a nivelul companiei cu referire la projectul de digitalizare a institutiei 
Consiliului Judetean Cluj in cadrul proiectului european ,Smart Territory”, precum si ca efect al preluarii 

fondului de comert al Active Power Solutions $i Tree Comm Services. 

Ollanuarie Pondereindatorii 30lunie Pondereindatorii  Variatie Denumire indicator 

  

  

2021 curente (%) 2021 curente (%) (+/-) (96) 

Datorii curente 1.384.564 29,5 14.078.394 $1,22 916,38 

lun pe termen mediu s 4 452.530 24,55 1.217.066 7,02 5,6 

Venituri in avans 2.156.969 45,95 2.038.313 11,76 5,5 

Total Datorii 4.694.063 100 17.333.773 100 269,3 
Sursa: Raportérile semestriale simplificate neauditate ale Life is Hard SA 
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Datoriile pe termen lung au marcat o crestere de 5,60% ca urmare a preluarii leasingului financiar in suma 

de 21.275,77 lei in procesul de preluare a fondului de comert al Active Power Solutions. De asemenea, 

majorarea datoriilor pe termen lung se datoreazé si achizitiei unei masini in leasing in sumd de 101.435,58 

lei.Datoriile totale au crescut cu 269,27% pana la finalul primului semestru din 2021, fata de finalul anului 

2020, avand un impact usor nefavorabil asupra solvabilitatii companiei. Cu toate acestea, solvabilitatea 

financiara, care reflecta proportia in care datoriile totale pot fi acoperite de activele societatii, prezinta o 

2.1.2 Descrierea medalitétilor de finantare preconizate ale activitdtilor emitentului 

  

es 

Life is Hard a inceput un proces activ de consolidare a fundamentului sdu de crestere pentru‘anii urmatori, 
astfel incat sd devind un partener cu relevantdé majora pe zona de digitalizare pentru companiile si 

comunitatile din Romania. In 2021 si 2022, conducerea isi mentine focusul pe cresterea valorii Societatii 

si anunta intentia de a ajunge la o capitalizare bursiera de 100 milioane RON pana in 2022, prin achizitia 

de noi business-uri. Pentru sustinerea acestor investitii se vor aloca 10 milioane EURO, bani care vor fi 

atrasi prin mecanismele oferite de piata de capital (emisiune obligatiuni/actiuni). 

in aceeasi directie de crestere, compania vizeaza investitii de 500 mii euro in realizarea unei noi versiuni 

a platformei 24broker.ro, respectiv 150 mii euro pentru platforma DOXTAR. Pentru a sustine investitiile 

preconizate in perioadele urmatoare, Consiliul de Administratie al Societatii a propus AGEA din 

24.02.2021, care a $i aprobat, contractarea/prelungirea unei noi linii de credit in limita a maxim 2 mil LEI, 

e Pentru a mentine sub control gradul de indatorare, conform politicii de indatorare practicata, 

Societatea: a inchis linia de credit cu ALPHA BANK in valoare de 445.000 lei; 

ea inchis linia de credit de la VISTA BANK in suma de 70.000 EURO, transferatd ca efect al preludrii 

Fondului de Comert al Active Power Solutions; 

e ainchis creditul de investitii VISTA BANK in suma de 6.723,26 EURO, transferat ca efect al preludarii 

Fondului de Comert al Active Power Solutions. 

La finalizarea demersurilor de inchidere a liniilor de credit enuntate anterior, Societatea are doua linii de 

credit in valoare totald de 3 milicane lei, respectiv: linia de credit de investitii de la BCR, in suma de 1 

milion lei si linia de credit majorata de la Raiffeisen Bank, in suma de 2 mil lei. 

Conform ultimelor situatii financiare auditate publicate, nivelul gradului de indatorare al Life is Hard indica 

faptul cd societatea este stabila din punct de vedere financiar si aplicd o politica corecta in privinta 

contractarii de credite necesare derularii activitatii. Astfel, Life is Hard avea un nivel redus de expunere la 

risc la data de 31.12.2020, datoriile societatii reprezentand 48% din activele societatii. 

2.2 PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATILOR 

2.2.1 Activitdtile principale 

Denumirea de Life Is Hard - Work Soft provine de la conceptul “If Life is Hard, then WORK SOFT”, 

sintetizand ideea de eficientizare a activitatii prin utilizarea de solutii informatice care sé duca la un 

management si un control mai bun al proceselor de business. 
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inca de la infiintare, scopul definit al Societatii a fost oferirea de solutii IT performante (aplicatii din 
portofoliul propriu, dar si solutii personalizate) clientilor, in vederea facilitarii derularii proceselor de 
business si a eficientizarii controlului afacerii. Activitatea preponderenta este reprezentata de , Activitati 
de realizare a software-ului la comanda (software orientat pe client)”, cu codul CAEN 620 oe 

ba 
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s
 

a SOD Pon Societatea se ghideazd dupa urmatoarele principii: aol 

i
a
 

a
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> VIZIUNE: One stop shop pentru IMM-urile din Romania pentru solutii si servicii de transfortare 
digitala a afacerilor. SAR. y

b
 NM 

+ 

> MISIUNE: Societatea si-a propus ca prin solutiile si produsele pe care le livreazd si faca viata mai 
usoara clientilor sai, 

Awa 
> STRATEGIE: Pand in 2019, cresterea a fost organicd, prin diversificarea portofoliului de produse. 

Din 2020 Societatea isi doreste o cregtere acceleratd prin achizitia de noi companii sau de 

participatii semnificative in cele care o aduc mai aproape de obiectivele si viziunea sa. 

=> ECHIPA: Cultura organizationala orientaté cdtre dezvoltare continua si agilitate in sustinerea 
nevoilor clientului. 

Descrierea principalelor produse realizate: 

1. 24BROKER (https://www.24broker.ro/): platformd care isi propune sé automatizeze comunicarea 
dintre firmele de asigurari, brokeri si beneficiarii politelor de asigurare, oferindu-le tuturor cel mai eficient 
cadru de colaborare; 

2. 24Routier (http://www.24routier.ro/): aplicatie pentru managementul general al transportului rutier 
de persoane, structuratd pe module, ce poate fi personalizata in functie de nevoile clientului; 

3. Suita de produse Smart City sau CITY APPS (https://cityapps.ro/): 

» City Alert: aplicatie mobil& care notificd cetatenii si vizitatorii orasului despre evenimentele si 
lucrarile ce au toc in oras, respectiv care afecteazé traficul si alte activitati curente ale orasului; 

e City Health: aplicatie mobil’ care permite cetatenilor si raporteze, in mod activ, problemele 
identificate in oras, respectiv platform prin care autoritatile pot gestiona eficient aceste sesizari; 

e City Parking: aplicatie mobila care indica, in timp real, disponibilitatea unui loc de parcare si 
ghideazd soferul pentru a ajunge la acesta in cel mai scurt timp posibil. 

4, eOKEY.ro (httos://www.eokey.ra/): platforma pentru firme noi, mici i mijlocii din Romania, in cadrul 
careia se regasesc uneltele software de care au nevoie in activitatea lor: facturator, managementul 
vanzarilor, agenda calendar/task management etc; 

5. 24Auction (https://24auction.ro/): platforma care faciliteazd lichidarea stocurilor de marfa intr-o 
manierd rapida si eficientd, respectiv o platforma de tranzactionare 628 care pune in legatura cererea cu 
oferta; 

6. DOXTAR (https://www.doxtar.ro/): platforma care ofera pacientilor acces rapid la servicii de-a doua 
opinie medicala, eliminand riscurile expunerii sociale pentru cazurile non-critice. Platforma isi propune sa 
imbundtateasca prin intermediul tehnotogiei accesul tuturor cetatenilor la servicii medicale, contribuind 
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la cresterea calitatii vietii, dar sila pastrarea sAnatatii oamenilor printr-o mai buna si solid’ fundamentare 
a deciziilor medicale importante. 

La nivelut anului 2020, Life is Hard s-a concentrat pe dezvoltarea produselor software strategice: 

e dezvoltarea de module si functionalitati noi in 24broker; 

e continuarea dezvoltdrii suitei de produse Smart City; 

e dezvoltarea de module $i functionalitati noi in DOXTAR; 

e dezvoltarea de module si functionalitati noi in OKEY.ro, ca urmare a derularii proie ia cu 
finantare nerambursabild “Cresterea competitivitatii companiei Life is Hard 5. égtin chit    

Profil clienti: 

  

  

  

  

  

Procent Cifra de afaceri 

5% dintre clienti sunt companii cu o cifra de afaceri <5 milioane Euro 

50% dintre clienti sunt companii cu 0 cifra de afaceri > 5 milioane Euro 

30% dintre clienti sunt companii cu o cifra de afaceri > 10 milioane Euro 

15% dintre clienti sunt companii cu 9 cifra de afaceri > 50 milioane Euro         

Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financiare Anuole ai Life is Hard SA 

2.2.2 Pietele principale 

Liniile de business principale au ramas in continuare oferirea de produse software proprii si solutii IT&C 
personalizate pentru urmatoarele industrii: 

¢ Solutii pentru Industria Asigurarilor (24Broker.ro, dezvoltdrii la cheie, mentenantd software si 
audit IT) 

« Business Software Solutions - are in vedere mai multe verticale: Sdndtate (MedXline.ro), 
Transporturi Rutiere de Persoane (24Routier), Transporturi Feroviare de Persoane, etc. 

*  Solutii pentru IMM-uri prin platforma eOkey.ro 

  

  

  

Produs Life is Hard Cota de plata Piata tintd Competitori din 

piata 

24Broker.ro 3.028.593.519 lei PBS prin 24broker | Piata din Romania | Calculasigurari.ro 
echivalentul a 39,08% din disponibil Broker.net 

pentru brokeri Asig.ro 

XAsig Carisma 

Cota de piata ca si numar de brokeri in 

portofoliu: 37,45%             
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L 

Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financiare Anuale ol Life is Hard SA 

24Routier.ro <5% Piata din Romania | <7 

CITY APPS <5% World Wide N/A 

eOKEY.ro <5% Lansat in | Piata din Romania | Smart-bill 

februarie 2016 Factureaza.ro 

Fgo.ro —_ Briobill.ro 

Facturis.ro 

| 24Auction - World Wide WSN 

| AI 

doxtar Lansat in ianuarie 2019 World Wide Pie oa re 3) { 
a 

At 5] 

24Broker.ro a incheiat anul 2020 cu 107 brokeri in portofoliu, ceea ce inseamna o scdditte cu 4% mat de 

anul anterior (2019}, cand numarul acestora era de 111. Platformele competitoare au rimas’ in mare parte 

aceleasi, fara o modificare notabila a cotelor de piata. Referitor la produsul MedXline, acesta a incheiat 

anul 2020 cu un numar de 11 clienti, din care 4 activi, OKEY.ro a incheiat anul cu un numar 92 clienti 

recurenti. De asemenea, in 2020 s-a finalizat contractul de finantare Europeans nerambursabila aferent 

software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”. 

Pe 14 octombrie 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Life is Hard a aprobat preluarea fondul de 

comer} a Active Power Solutions si Tree Comm Services. Astfel, la 31.12.2020 s-a finalizat inregistrarea la 

Registrul Comertului (ONRC) a divizarii Active Power Solutions, respectiv a participarii Life is Hard ca 

societate beneficiara in cadrul procesului de divizare, iar de la 1 ianuarie 2021 a inceput procesul de 

preluare a fondului de comert al Active Power Solutions de catre Life is Hard. Astfel, Societatea a intrat pe 

© piataé noua - telecomunicatii - care se afl de asernenea in crestere - si intentioneaza sa isi consolideze 

statutul de partener Telekom, dobandit prin preluarea fondului de comert TreeComm, un jucator activin 

aceeasi industrie, care a inregistrat in 2020 evolutii financiare pozitive. in aceeasi directie de constructie, 

Life is Hard a finalizat demersurile legale de inregistrare la Registrul Comertului (ONRC) a divizarii Tree 

Comm Services (TREE), respectiv a participarii Life is Hard ca societate beneficiara in cadrul procesului de 

divizare. Astfel, de la 1 iunie 2021 a inceput procesul de preluare a fondului de comert al companiei TREE 

(Tree Comm Services) de catre Life is Hard SA. 
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2.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA 

2.3.1 Organigramd (Sursa: Emitentul) 
GAGANIGAAMA LIFE IS HARD 

Fireneled Coruraiion 
orvE Releter A 
ted     

  

  

  
                  
    

  

      

  

  

Dt Insurance & Die qemu) (TE A Fete Dir. On. Bie. Dir. —— - — — =n be — -— le = — be a a 
Oigital Grup be oe) Digital Performia | PRE Marketing | Finenciar -| HR & Admin 

Conall de Admniniétatie: alcatu® din mambd non exocuthl, deep eon de a ud outa, ) ed ches pe arruple; 
Bord of Smita faa rol enacastid, adicuiatts le ni valores 

Eseciiv Insurances & Bigital Grupt tol axedutly In cadrul oases 748. BSS al ear Pertormin 
Director Exsoutty mart & ITC Grup: Fol @xecUtY in cacrul prolectetor Gen fepersyer telcomancie, SMAAT (amat city, aman parking, amart agi} & [TC 

Digital 2 OF in cat fienach Pes 
Director HRAAGMIN: - va da HR a co Leger UE, MAA, (7 Supest, Aucia 

2.3.2 Daca emitentul este dependent de alte entitéti din cadrul grupului, se indicé explicit acest lucru si 

se descrie legdtura de dependenta    

  

Secietatea nu este dependenta de niciuna dintre companiile afiliate sau control 

mai jos. Emitentul prezintd situatii financiare individuale. 

  

  

  

  

  

os 

Lista societdtilor controlate de Life is Hard S.A.: a i 

Denumirea societatii Participatia detiriuta - . 

Performia Finance SRL (RO) 40% 

Mobile Technologies SRL (RO}* 100% 

Barandi Solutions SRL (RO}* 56,86%       
  

Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financiare Anuaile al Life is Hard SA 

* In AGEA din 30.04.2019 & AGEA din 29.04.2020 s-a aprobat dizolvarec si lichidarea celor 2 societél, decizii in curs de operationalizare. 

Lista societatilor afiliate Life is Hard S.A.: 
  

Denumire entitate Tipul de relatie 

  

Active Power Solutions S.R.L. Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si 

Actionar al Life is Hard, define 95% (190 lei) din capitalul social al Active Power 

Solutions $.R.L.       
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Life is Hard detine 56,86% (271,177.13 lei) din capitalul social a Brandi | 
Solutions S.R.L., iar Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, 

Barandi Solutions S.R.L. Director General si Actionar al Life is Hard, detine 43,14% din capitalul social 
  

Life is Hard Define 100% (400 lei) din capitalul social al Mobile Technologies 
Mobile Technologies S.R.L. 5.R.L. 
  

Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si 
Actionar al Life is Hard, detine 75% (150 lei) din capitalul social al RT Solutions 

RT Solutions S.R.L. S.R.L. 

  

Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si 
Actionar al Life is Hard, detine 51% din capitalul social a Graffiti Public Relations 

Graffiti Public Relations $.R.L. S.R.L. 
  

Barna Erik, Director si Actionar al Life is Hard, define 12,5% din capitalul social, 
iar Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si 

Noah Watches S.R.L. Actionar al Life is Hard, detine 12,5% din capitalul social al Noah Watches S.R.L. 
  

Catalin Chis, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General si 
Actionar al Life is Hard, detine 100% (200 lei) din capitalul social al companiei 

Suma Pozitiva S.R.L. Suma Pozitiva 5.R.L. 
  

Suma Pozitiva S.R.L, in care Catalin Chis - Presedinte al Consiliului de 
Administratie, Director General si Actionar al Life is Hard - detine 100% din 

Mocapp Digital §.R.L. capitalul social, detine 40% din capitalul social al Mocapp Digital S.R.L. 
  

Vilceanu Ovidiu, administrator al Life is Hard S.R.L., detine 50% din capitalul 
Active Lead S.R.L. social al sociatatii Active Lead $.R.L. 
  

Vilceanu Ovidiu, administrator al Life is Hard S.R.L., detine 50% din capitalul 

    
    Total Involve S.R.L. social al societatii Total Involve S.R.L. 

Life is Hard Detine 40% (300.000LE1) din capitalul social al Performia Finance 
Performia Finance S.R.L. S.R.L. iN 

Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financiare Anuale al Life is Hard SA [F £\ & ps *\ 

ms e 

2.4 INFORMATI! PRIVIND TENDINTELE 5 PROB Ay J 
2b, 

2.4.1 Orice deteriorare semnificativd a perspectivelor emitentului sau a performantelor financiare ale 
grupului de la data ultimelor sale situatii financiare auditate si publicate pana la data documentului de 
inregistrare 

Perspectivele emitentului nu au suferit nicio deteriorare semnificativa de la data ultimelor sale situatii 
financiare auditate si publicate. De asemenea, performantele financiare ale emitentului nu au suferit 
nicio modificare semnificativa de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate 
informatii financiare pana la data publicarii prezentului Prospect. 

2.5 PREVIZIUN! SAU ESTIMAR! PRIVIND PROFITUL 

Nu este cazul. Emitentul nu a realizat previziuni legate de profit. 
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SECTIUNEA 3 - FACTORI DE RISC 

3.1 RISCURI SEIVINIFICATIVE SPECIFICE EMITENTULU! 

Life is Hard, prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara, este supusa unor diverse riscuri, respectiv: 

Riscul de lichiditate 

Sacietatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent 
de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planificd si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentrua 
preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere. 

Riscul de lichiditate este asociat detinerii de active imobilizate sau financiare si de transformare a acestora 
in active lichide. Activele societatii (echipamente tehnologice} sunt folosite in activitatea curenta (prestari 
de servicii si dezvoltare de software). 

Pentru a diminua si respectiv tine sub control acest risc, la nivelul companiei se urmaresc in permanenta 
indicatorii de lichiditate. Acestia reflecta capacitatea societatii de a-si onora obliga ii (Wetgrmen scurt 
prin transformarea activelor curente (stocuri, creante, investitii pe termen scurt) }é;Aumerar, Beir a-si    sas wae p 
onora platile curente exigibile. A CoS pee 

Ade wire zl 
my E/ Riscul valutar “FROBar 8} 

sé fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. Societatea urmareste sa fie neutra in 
ceea ce priveste riscul de fluctuatie a cursului valutar prin implementarea urmatoarelor practici: 

e intoate ofertele preturile sunt exprimate in valuta, cu facturare in lei la cursul de schimb din ziua 
platii; 

e Societatea nu lucreazd cu oferte de tip cross currency/multivaluta. 

Avand in vedere ca activitatea Life is Hard vizeaza piata din Romania, riscul valutar la care este supusa 
compania este minim. 

Riscul de dobanda 

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor 
din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. Societatea are imprumuturi care sunt purt3toare de 
dobanzi la o rata variabild, expundnd societatea riscului fluxului de lichiditati. 

Riscul de credit 

Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sd nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument 
financiar sau conform unui contract cu clientii, ducand astfel la o pierdere financiar3. Societatea este 
expusd riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creante comerciale) si din 
activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar 
si alte instrumente financiare. 

Compania este expusa riscului de credit, ca urmare: 

e a produsului de credit overdraft contractat de la RAIFFEISEN BANK in limita a 2.000.000 lei; 
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« a produsului de credit contractat de la Banca Comerciala Romana in limita a 1.000.000 lei. 

Pentru minimizarea riscului, compania analizeazd si monitorizeaza permanent clientii prin site-uri 

speciatizate de analiza a bonitatiilor si implementeazé o politica stricta privind livrarea de bunuri si servicii 

catre clienti. 

Riscul de pret 

Riscul de pret reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa 

oscileze in asa masura incat si facé nerentabile contractele existente. Pentru a limita acest risc, Compania 

aplicd urmatoarele proceduri: 

e Se limiteaza contractele de tip “fix price” pe perioade lungi de timp; 

e Compania nu opereaza cu stocuri, astfel incat fiecare comanda plasatd la furnizor are in prealabil 

confirmarea comenzii de la client; 

e incazul variatiei costului fortei de munca, variatia se transpune in pre ‘aap. aplicate 

clientilor, cu o anumitd latentd impusa de contractele pe rol, latenta car ecae efectir inti prime 

fazi asumarea unor posibile pierderi. EASE 

AP RCBAT 8 
5oy S
O
R
T
A
 

ye
 Riscul de cash-flow 

Mi Ati no! 
Reprezinta riscul ca societatea sé nu isi poatd onora obligatiile de plata la scadenta. Riscul este destul de 

scazut, dat fiind cd societatea are venituri recurente din serviciile prestate. Totusi, existd un astfel de risc. 

Pentru a limita riscul, societatea aplicd urmatoarele principii: 

e Principiul sincronizarii scadentelor: termenul de incasare de la client sa fie mai mic decat 

termenul de incasare de {a furnizori; 

» Indrumarea clientilor care achizitioneazd solutii complexe catre solutii de finantare alternative 

(leasing). 

Riscul asociat cu persoanele cheie 

Succesul companiei depinde in mare masura de calitatea profesionala a angajatilor, de capacitatea 

companiei de a atrage si motiva angajatii, de capacitatea de a crea un mediu propice dezvoltarii 

profesionale a angajatilor. 

Aceasta este una dintre cele mai mari provocari ale companiilor din IT. Fluctuatia de personal este 

generata in spetd de intrarea multinationalelor pe piata din Romania, dar si prin deschiderea pietei de 

munca din sectorul IT in Europa de Vest. 

Life is Hard s-a confruntat si se confruntd cu acest risc, dar pentru a diminua riscul, compania 

implementeaza o serie de practici si programe menite s4 motiveze si sa atraga angajatii, cum ar fi: 

e Acordarea de bonusuri de proiect; 

e Acordarea celui de a-13-lea salariu; 

e Acordarea de facilitati si reduceri pentru activitati recreative; 

« <Acordarea de beneficii angajatilor sub forma de actiuni; 
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e Acordarea unor pachete de beneficii cum ar fi: analize medicale gratuite, decontul 

abonamentului de transport in comun; 

« Crearea unui mediu de lucru placut, prietenos, in acord cu tendintele din industrie. 

Activand intr-o piataé dinamica, societatea este nevoita sd apeleze la tehnici de recrutare continua si la 

subcontractori independenti. Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a crescut nivelul de incredere al 

actualilor si potentialilor noi angajati in companie. Faptul ca Life is Hard este printre putinele Gory anii 

romanesti cu produse software proprii in portofoliu reprezinté de asemenea un avant jsompetitiva 

atragerea de noi colegi. LA Coa “al 
ASE Fa 

  

Riscul asociat clientilor semnificativi 

pO
TO

Rl
 

ta
g,
 

ov, 

Structura portofoliului de clienti este una diversd, balansatd, neexistand riscul de concentrare a 

veniturilor doar in prestarile cdtre un anumit client. Din acest punct de vedere, un top al veniturilor 

generate de primi 5 clienti ca si pondere in cifra de afaceri se regaseste in tabelul urmator: 

  

  

  

  

  

  

  

Client Sold la Valori facturate Pondere in Cifra | Sume incasate Soldla 

01.01.2020 (lei) de Afacari {%) in 2020 (lei) 31.12.2020 

(lei) (lei) 
31.12.2020 31.12.2020 

CLIENT 1 0 894.697,01 10,411% 0 894.697,01 

CLIENT 2 28.374,86 740.888,88 8,622% 767.988,12 1.275,62 

CLIENT 3 46,48 444,619,37 5,174% 444.619,39 46,46 

CLIENT 4 16.194,60 375.358,71 4,368% 389.931,09 1,622,22 

CLIENT 5 0 355.485,06 4,137% 355.485,06 0               
  

Sursa: Raportul anual privind Rezultatele Financlare Anuate al Life Is Hard SA 

Notd: Ca urmore a clauzelor de confidentialitate din contractele incheiate cu clienfii menfionafi s-a procedat la nedivuigarea 

identitati! acestora. Pentru informofii suplimentare acestea pot fi consultate fa sediul societagil. 

Riscul asociat cu drepturile asupra unor marci inregistrate 

jn acest moment, compania detine urmatoarele marci inregistrate: 

e® 24Broker.ro 

e eOKEY 

e = Life is Hard 

e 24Routier.ro 

Pentru a reduce riscurile inregistrarii unor marci similare sau a pierderii dreptului de marca, aceste marci 

sunt atent monitorizare prin intermediul unor colaboratori externi, pentru a putea depune opozabilitate 

atunci cand este cazul.



  

Riscul economic si financiar 

Activitatea, situatia financiara si perspectivele Societatii depind de nivelul de dezvoltare al economiei si 
al pietei de capital din Romania si implicit de volumul si valoarea tranzactiilor de pe piata de capital. 
Situatia politica internationalad care afecteazd economiile si pietele de capital mondiale ar putea avea 
efecte negative si dificil de estimat asupra economiei romanesti, monedei nationale si pietelor pe care isi 
desfasoara activitatea Societatea, concretizate in scdderea volumului si valorii tranzactiilor, scdderea 
prefului instrumentelor financiare tranzactionate, etc. Efectele negative asupra economiei romanesti ar 
putea duce fa diminuarea puterii de cumparare a resurselor financiare ale companiilor si persoanelor din 
Romania, incluzandu-le pe cele ale investitorilor care realizeazd tranzactit pe piata unde este cotata 
Societatea. 

Lichiditatea si evolutia preturilor pe pietele reglementate de capital din Romania sunt afectate i in mod 
direct sau indirect de evolutia pietelor de capital internationale. Riscul unei instabilitatii le pe 
fondul conflictelor armate poate cauza de asemenea pierderi financiare substantiale, 
anticipat la data elaborarii prezentului Prospect. BVO sey BY 

      

Economia romaneasca prezinté caracteristicile specifice unei economii emergentel gi ‘exist’ -un, era 
semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic si social in viitor. 
Perspectivele economice sunt in prezent amenintate de consecintele negative asociate: pandemiei 
COVID-15, care pot afecta semnificativ inclusiv sectoare de activitate din aval sau amonte in raport cu 
pozitia comerciald a Societatii. Conducerea Societatii nu poate previziona toate efectele crizei care vor 
avea impact asupra sectorului financiar din Romania si nici potentialul impact al acestora asupra situatiilor 
financiare ale Emitentului. 

La nivelul Societatii existé implementat un sistem de management al riscurilor care vizeaza derularea cu 
suficienta regularitate a unor activitati de identificare, evaluare si gestionare a riscurilor astfel incat s nu 
afecteze desfasurarea activitatii curente a companiei. In acest sens, exista implementate proceduri de 
identificare, evaluare si apreciere a riscurilor pentru asigurarea unui control global al riscurilor la nivelul 
Life is Hard S.A., care sd permita mentinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc. 

Riscul operational 

insumeaza toate riscurile pe care compania si le asuma in demersul de a opera intr-un domeniu sau 
industrie. Este riscul ramas dupa eliminarea celui financiar sia celor sistemice. El tine cont de posibilitatea 
esecului privind procedurile interne, personalul si sistemul intern. Este un risc generat de gradul inerent 
de eroare umana implicit oricdrui tip de activitate. 

Riscul accidentelor de munca - Acesta reprezinta pentru Emitent un risc limitat, deoarece, conform 
obligatiilor angajatorului stipulate in Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdndtatea in munca, 
Societatea desfasoara instructaje periodice cu angajatii sai, asiguré mijloacele necesare si cadrul 
organizatoric adecvat desfasurarii activitatilor profesionale, asigura echipamente de protectie 
angajatilor, acolo unde specificul locului de munca impune aceasta masurd si evalueazd permanent 
riscurile profesionale. 

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului 

Orice dezvoltare implica riscuri, legate atat de eficienta proiectelor cat $i de obtinerea surselor de 
finantare. Emitentul va analiza in detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare si va incerca, de fiecare 
data, sd-si stabileascé un raport optim intre sursele proprii, cele atrase si cele imprumutate.



  

Riscul litigiilor Societatii 

qn prezent, societatea nu este implicata in niciun litigiu. 

3.2 RISCURI SEMNIFICATIVE SPECIFICE VALORILOR MOBILIARE 

Orice investitie in obligatiuni implicé anumite riscuri specifice. Incinte de a decide achizitionarea de 

Obligatiuni, potentialii investitori trebuie sG analizeze cu atentie informatiile cu privire fa aceste riscuri, 

impreuné cu celelalte informatiile relevante cuprinse in cadrul Prospectului. 

Emitentul consideré cé urmétorii factori ar putea afecta abilitatea sa de a-si indeplini obligatiile aferente 

Obligatiunilor. In pius, mai jos sunt descrisi si factori care pot fi relevanti in scopul evaludrii riscurifor de 

piaté asociate Obligatiunilor. 

Potentialii investitori ar trebui s& retind cé riscurile descrise mai jos nu sunt singurele riscuri cu care se 

confrunté Emitentul. Emitentul a descris doar acele riscuri legate de activitatea, operatiunile, situatia 

financiaré sau perspectivele sale pe care le considera semnificative si de care are cunostintd in prezent. 

Pot existe si riscuri suplimentare pe core Emitentul nu le considerd a fi semnificative sau de care nu are 

cunostinté in prezent. Potentialii investitori ar trebui sé citeascd acesti factori impreupcookejp, formatii 

detaliate cuprinse in corpul acestui Prospect si sG-si formeze propria opinie inain de a lua detizia de 

investitie. TS ASE a 

  

- R4 GH 
Potentialii investitori sunt sfatuiti sd depund toate eforturile pentru a-si efectua propria eval uaré cuprivire 

Ia investitia in Obligatiuni. Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sé stabileascd, in baza propriei 

analize independente si a recomandarilor profesionale pe care le consideré adecvate in conditiile date, cd 

achizitia Obligatiunifor este in concordanté depliné cu necesitétile financiare, obiectivele si situatia 

financiaré ale acestuia, cd se conformeazé in totalitate tuturor politicitor, principiilor si restrictiilor de 

investitii care fi sunt aplicabile si ca ochizitia respectivd constituie o investitie adecvatd, corespunzdtoare 

si oportuné pentru investitorul in cauzd, independent de riscurile clare si majore pe care le presupune 

investitia in Obligatiuni sau definerea acestora. Un potential investitor nu se poate baza pe Emitent sau 

pe intermediar pentru a determina legalitatea achizitiei sale de Obligatiuni sau celelalte aspecte la care se 

face referire mai sus. 

Evaluarea Oportunitatii Investitiei 

Fiecare potential investitor in Obligatiuni trebuie sd stabileascé oportunitatea investitiei respective in 

considerarea propriilor circumstante. Fiecare potential investitor ar trebui, in special: 

a) s@ dispund de cunostinte suficiente si de experientd pentru a realiza o evaluare semnificativa a 

Obligatiunilor, a avantajelor si riscurilor pe care le presupune investitia in Obligatiuni si a informatiifor 

continute in Prospect sau in orice supliment fa Prospect aplicabil; 

b) sé aib&@ acces ia si sé deting informatiile necesare cu privire la metodele si instrumentele analitice 

adecvate pentru a evalua, in contextul situatiei sale financiare specifice, o investitie in Obligatiuni si 

impactul Obligatiunilor asupra portofoliului sdu general de investitii; 

c) sé dispundé de suficiente resurse financiare si de lichiditati pentru a suporta toate riscurile unei investitii 

in Obligatiuni: 
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d) sé inteleaga pe deplin termenii Obligatiunilor si sé fie familiarizat cu modul in core evolueazd orice indici 
si piete financiare relevante; si 

e) sd pootd sé evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind 
factorii economici, rata dobGnzii si alti factori care pot afecta investitia, precum si capacitatea sé de a 
suporta riscurile aferente. 

Descriere succint@ a anumitor riscuri de ordin general care pot afecta Obligatiunile 

Regim fiscal 

Potentialii cumpardtori si vanzatori de Obligatiuni ar trebui si aibd in vedere cd li se poate cere sa 
plateasca impozite sau alte taxe documentate sau comisioane in conformitate cu legile si practicile din 
Romania. Potentialilor investitori li se recomanda sé nu se bazeze doar pe informatiile de natura fiscald 
continute in prezentul Prospect, ci si apeleze la proprii consultanti in legdtura cu obligatiile lor fiscale 
specifice aplicabile achizitiei, detinerii, vanzarii si rascumparrii de Obligatiuni. Doar acesti consultanti 
sunt in mdsura s& aprecieze in mod corect situatia particulara a fiecdrui potential investitor. Aceasti 
analiza cu privire la investitie se impune a fi coroborata cu sectiunile privind regimul fiscal din acest 
Prospect. Informatia din Prospect nu reprezinta consultanta juridicd si fiscald. Fiecare potential investitor 
ar trebui sé-si consulte proprii consultanti cu privire la aspectele juridice, fiscale si de altS natura in 
legatura cu investitiile in Obligatiuni. Randamentul efectiv al Obligatiunilor unui Detinator de Obligatiuni 
se poate diminua prin impozitarea respectivului Detinator de Obligatiuni in legdtura cu ingestHille sale in 
Obligatiuni. Randamentul efectiv al Obligatiunilor unui Detinator de Obligatiuni poset sub valdarea 
precizata a randamentului in urma aplicarii costurilor de tranzactionare. 

€ 

se
pe
rt
i 

= 3 be
 

  

Modificare legislativa 

Conditiile Obligatiunilor (inclusiv orice obligatii necontractuale care rezulta din acestea ‘sau in legaturd cu 
acestea) se bazeazd pe legile relevante fn vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurari in ceea 
ce priveste impactul oricdrei posibile hotdrari judecdtoresti sau modificdri legislative sau aplicari ori 
interpretari oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului Prospect. 

Obligatiunile pot sa nu fie tranzactionate in mod activ la data emiterii acestora, este posibil ca Obligatiunile 
sd nu aiba o piatd de tranzactionare definita si, de asemenea, este posibil cd o asemenea piatd si nu se 
dezvolte niciodata. Daca totusi se va dezvolta o piata de tranzactionare, este posibil ca aceasta $4 nu fie 
foarte lichida. Prin urmare, este posibil ca investitorii s4 nu reuseasca sa isi vanda Obligatiunile cu usurinta 
sau la preturi care sa le asigure un randament comparabil cu cel obtinut in cazul unor investitii similare 
care au dezvoltat o piaté secundara. 

Piafa romaneascé a obligatiunilor este relativ redusa in comparatie cu alte piete din tarile europene, iar 
numérul emisiunilor de obligatiuni corporative ale bancilor romanesti este limitat. Nu existd nicio garantie 
cd Obligatiunile, chiar si in cazul in care se asteapta sa fie listate pe piata la vedere a BVB, vor fi 
tranzactionate in mod activ si in caz contrar, o astfel de situatie ar fide natura sd determine o crestere a 
volatilitatii pretului si/sau sa aibé un impact nefavorabil asupra pretului Obligatiunilor. 

Valoarea de piata a Obligatiunilor 

Valoarea Obligatiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ evenimente economice, 
financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza pietele



  

de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneazd Obligatiunile. Pretul la care un 
Detinator de Obligatiuni va putea sd vanda Obligatiunile inainte de scadent4 poate contine o reducere din 
pretul de emisiune sau pretul de cumpérare platit de respectivul cumparator care ar putea fi substantiala. 

Riscul de pret este specific obligatiunilor listate si consta in posibilitatea ca unele titluri si intre in declin 
in viitor. Pretul de piata al obligatiunilor poate fi volatil s+ poate inregistra scdderi semnificative si bruste, 
in consecinta, investitiile pot fi afectate in mod negativ. Scdderile de pret pot fi determinate de o 
multitudine de factori cum ar fi: diferenta dintre rezultatele anuntate de Emitent si estimarile analistilor, 
parteneriate strategice, contracte importante, precum si ca urmare a volatilitatii generale care poate 
caracteriza Bursa de Valori Bucuresti la un moment dat. 

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostintd de cauza cu privire la faptul 
cd un sistem alternativ de tranzactionare este o piata gandita in principal pentru companii de mai mici 
dimensiuni si start-up-uri, pentru care exista tendinta si se ataseze un risc investitional mai ridicat decat 
pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata. 

Imposibilitatea listarii Obligatiunilor la BVB 

Admiterea Obligatiunilor la tranzactionare presupune aprobarea acestui Prospect de catre Autoritatea de 
Supraveghere Financiard, care este autoritatea competenta din Romania in temeiul Directivei privind 
Prospectul, $i ca Bursa de Valori Bucuresti sé aprobe listarea si tranzactionarea acestora. Admiterea la 
tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti este supusd anumitor cerinte. Emitentul intentioneaza sa ia 
toate mdsurile care se impun pentru a se asigura ca Obligatiunile sunt admise la tranzactionare la BVB cat 
mai repede posibil in urma emisiunii Obligatiunilor. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca, in 
eventualitatea in care intervin modificdri in ceea ce priveste conditiile de admitere, se vor indeplini toate 
cerintele de listare. 

Pe cale de consecinta, in cazul in care se modificd conditiile de admitere la tranzaction plicebije, nu 
existé nicio certitudine ci Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare la BVB Ja data e ata sau la Gtice 
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Suspendarea de la tranzactionare a Obligatiunilor yy
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BVB are dreptul de a suspenda de la tranzactionare Obligatiunile listate daca Emitentul nu se conformeaza 
reglementarilor bursei de valori (cum ar fi, de exemplu, cerintelor specifice privind diseminarea 
informatiilor) sau daca aceasta suspendare este necesara in vederea protejarii intereselor participantilor 
la piata, ori in eventualitatea in care functionarea corespunzatoare a pietei este periclitat’ temporar. Nu 
exista siguranta cd tranzactionarea Obligatiunilor nu va fi suspendata. Orice suspendare a sesiunilor de 
tranzactionare ar putea avea un impact negativ asupra pretului de tranzactionare al Obligatiunilor. Mai 
mult decat atat, dacd Emitentul nu indeplineste anumite cerinte sau obligatii in baza legilor si 
reglementdrilor aplicabile, relevante pentru societatile ale cdror valori mobiliare sunt listate la BVB sau 
daca sunt periclitate tranzactionarea corespunzdtoare pe bursa de valori, siguranta operatiunilor 
desfasurate pe aceasta bursa sau interesele investitorilor, Obligatiunile pot fi excluse de la tranzactionare 
pe BVB. Nu exista sigurantd ci o asemenea situatie nu se va produce in legatura cu Obligatiunile. 

Sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piatd reglementata 

in sensul Directivelor Europene si a legislatiei romanesti privind piata de capital, sisternul alternativ de 
tranzactionare nu este o piata reglementata, insd este reglementata prin regulile si cerintele stabilite de 
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BVB. Sistemul alternativ a fost infiintat de BVB cu scopul de a oferi o piata cu mai putine cerinte de 
raportare din partea emitentilor, dar in acelasi timp cu un nivel suficient de transparenté pentru 
investitori, pentru a-i motiva s& tranzactioneze. Cerintele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt 
mai putin stricte fata de Piata Reglementata. 

BVB are caracteristici specifice in ceea ce priveste lichiditatea si volatilitatea pietei si a valorii titlurilor 
cotate. Acesti factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de tranzactionare al Obligatiunilor. 

Riscul de rascump&rare anticipata 

Emisiunea de Obligatiuni corporative convertibile si negarantate are atasata o optiune de rascumparare 
anticipata din partea Societatii (,,call option”). In cazul in care Emitentul isi exercité aceasta optiune, exista 
riscul ca Detinatorii de Cbligatiuni si nu poata reinvesti veniturile din Obligatiuni astfel incat s& obtinad 
aceeasi ratd a rentabilitatii. Detinatorii de Obligatiuni sunt supusi riscului ca dobanda obtinuta dintr-o 
investitie in Obligatiuni, in cazul unei réscumparari anticipate a oricdror Obligatiuni, si nu poata fi 
reinvestita astfel incat sd obtina aceeasi raté a rentabilitatii cd cea a Obligatiunilor raéscumparate. Avand 
in vedere conditiile prezentului Prospect, exista riscul ca un Detinator de Obligatiuni s4 nu isi poata 
exercita optiunea de conversie a Obligatiunilor in Actiunile Emitentului. 

Drepturile Detindtorilor de Obligatiuni 

Termeni si Conditiile Obligatiunilor contin prevederi care reglementeaza convocarea de adunari ale 
Detinatorilor de Obligatiuni pentru a dezbate aspecte care afecteazi interesele de ordin general ale 
acestora. Hotérdrile adunarilor generale ale Detinatorilor de Obligatiuni pot fi luate cu majoritati diferite 
de majoritétile necesare pentru adoptarea unor hotarari echivalente in alte state membre UE. De 
asemenea, majoritatile stabilite pot angaja raspunderea tuturor Detinatorilor de Obligatiuni, inclusiv a 
celor care nu au participat si nu au votat in cadrul respectivei adundri, precum si a acel efingtori de 
Obligatiuni care au votat contrar votului exprimat de majoritatea Participantilor. oe “BS 

je fo FS Ma Obligatiunile sunt subordonate majoritatii obligatiilor Emitentului | 
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Obligatiunile vor constitui obligatit negarantate si subordonate ale Emitentului. in caz de insolvent’ sau 
lichidare a Emitentului, toate creantele cu privire la astfel de Obligatiuni vor avea un rang inferior 
creantelor tuturor creditorilor (i) nesubordonati ai Emitentutui; (ii} subordonati, ins altii decat cei ale 
caror creante reprezinta, prin lege, sau care, prin conditiile acestora, sunt exprimate ca fiind de acelasi 
rang (pari passu), cu creantele detinatorilor instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 (curn sunt 
Obligatarii) sau inferioare acestora (prin lege sau prin contract) (,Creditorii Seniori"). Daca, in caz de 
insoiventa sau lichidare a Emitentului, activele Emitentului nu sunt suficiente pentru a permite 
Emitentuiui sé ramburseze integral creantele Creditorilor Seniori, Obligatarii isi vor pierde intreaga 
investitie in Obligatiuni. Daca exista suficiente active care si permitd Emitentului sd plateascd in intregime 
creantele Creditorilor Seniori, dar insuficiente pentru a-i permite sd plateascd creantele pentru obligatiile 
ce ji revin in legdturd cu Obligatiunile si toate celelalte creante care au acelasi rang cu Obligatiunile, 
Obligatarii vor pierde o parte {care poate fi cvasitotalitatea) din investitia jor in Obligatiuni. Remediile in 
baza Obligatiunilor sunt mai limitate decat cele de care dispun in mod obisnuit creditorii nesubordonati 
ai Emitentului. 

AS) 
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Riscuri privind insolventa Emitentului 

in ipoteza in care Emitentul va fi supus procedurilor de insolventa, detinatorii de obligatiuni vor avea 

pozitia unui creditor chirografar in cadrul procedurii, ceea ce le va asigura un rang de prioritate la plata 

superior numai actionarilor Emitentului si creditorilor care au creante subordonate fata de Emitent. Desi 

O parte dintre creantele impotriva Emitentului au fost subordonate contractual emisiunii de obligatiuni, 

tratamentul acestei subordonari in cazul insolventei Emitentului poate comporta anumite riscuri generate 

de incadrarea tuturor creditorilor respectivi in aceeasi clasd de creditori (chirografari) avand un tratament 

nediferentiat din partea organelor care aplicd procedura insolventei. 

Tn cazul deschiderii procedurii insolventei fata de Emitent, plata oricdror creante detinute impotriva 

Emitentului (inclusiv creanta de plata a cuponului sau de rascumparare a Obligatiunilor} va fi suspendatd 

automat. Orice plati fata de creditori (inclusiv faté de detinatorii de Obligatiuni) se vor efectua doar 

conform instructiunilor administratorului/lichidatorului judiciar, Conform statisticilor generale, durata 

medie a unei proceduri de insolventa in Romania este de 3,3 ani, iar procentul de recuperare este de 

34,4% (conform statisticii realizate de catre Banca Mondiald in mai 2019, disponibild la adresa 

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency). 

Riscuri specifice actiunilor 

Intrucat Obligatiunile ce vor fi emise in baza prezentului Prospect sunt convertibile in actiuni, in continuare 

sunt prezentate pe scurt riscurile aferente acestora. 

Pretul de piata 

Piata pe care se tranzactioneazd actiunile emise de Emitent este sistemul alternativ de tranzactionare 

(SMT), care nu este o piata reglementat, insa este reglementata prin regulile si cerintele stabilite de BVB. 

  

   
Acest lucru face ca aceste actiuni sa fie mai putin lichide decat cele de pe Piata Reglementat au cele pe 

marile piete internationale. Pretul de piata al actiunilor este volatil si poate fi influentat deg@numiti fattori, 

ceea ce poate duce la scdderi bruste si semnificative. fs A re sy 
RS 1 - 4 

Suspendarea de la tranzactionare Shite Bar S 
ae 
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Actiunile pot fi suspendate de la tranzactionare la initiativa Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei 

de Valori Bucuresti sau chiar la initiativa Emitentului, ca urmare a unor circumstante speciale (ex. ca 

urmare a masurilor Juate impotriva manipularii pietei si tranzactiilor derulate de cétre persoane initiate), 

in situatia in care nu se mai poate mentine o piata ordonata pentru respectivele actiuni sau, in mod 

exceptional, la solicitarea emitentului si exclusiv in scopul prevenirii folosirii unor informatii inainte ca 

acestea sé devina publice. 

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor poate afecta negativ pretul obligatiunilor. 

SECTIUNEA 4 - GUVERNANTA CORPORATIVA 

4.1 ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE Si SUPRAVEGHERE S$! CONDUCEREA SUPERIOARA 

4.1.1 Numele, adresa de ia focul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor 

persoane si principalele activitati desfdsurate de acestea in afara societétii existente, dacd activitatile 

in cauzd sunt semnificative pentru societatea emitenta 

Al



  

Societatea este administrataé de un Consiliului de Administratie al Societatii, ales de Adunarea general 

Ordinara a Actionarilor. Consiliul de Administratie este format dintr-un numar de 5 administrator alesi 

pentru un mandat de 2 ani fiecare. Presedintele Consiliului de Administratie este ales pentru un mandat 

de 2 ani. Consiliul de Administratie indeplineste atributiile prevazute in legea 31/1990, republicata. 

Membrii Consiliului de Administratie tsi desfasoara activitatea la sediul social al Emitentului din Floresti, 

Str. Avram lancu Nr 500, Jud. Cluj. 

Administrarea Societatii este realizataé de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri (alesi in 

AGOA din 29.04.2020 si 14.10.2020), al cdror mandat este de 2 ani, dupa cum urmeaza: 

e DI. Chis loan Catalin, presedinte ai 
. wy eZ SUPRAV ES. e DI. Vileeanu Ovidiu, membru is? Me, 

AN ‘ 
e 

e 
Pe DI. Zahan Virgil Adrian, membru js £\torz ‘a 

DI. Tomoiagd Bogdan, membru 5 / oe 5] 

DI. Barna Erik, membru 4 BAT § 
3 . 4 

: 7 we . An 7 ts . oe 
Membrii Consiliului de Administratie al Life is Hard dispun de experienta profesionala relevanta pentru a 

asigura eficacitatea proceselor de guvernanta, dupa cum urmeaza: 

1. DI. Chis loan Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie: este absolvent al Facultatii de Inginerie 

Automatica si Informatica din cadrul Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Are 20 de ani de 

experienta in industria IT&C si mai mult de 10 ani de sustinere activa a antreprenoriatului in Romania. 

Succesul relevant in infiintarea si dezvoltarea de companii in domeniul telecomunicatiilor, software, 

instruire si servicii pentru clienti. Fondator al Active Power Solutions, cel mai mare distribuitor B2B din 

industria telecom din Romania. Angajament ridicat fata de oameni si comunitate prin Fundatia Parinti din 

Romania (ONG, Parintii Romaniei). 

2. DI. Vilceanu Ovidiu, Membru al Consiliului de Administratie: este absolvent al Facultatii de Stiinte 

Economice din cadrul Universitatii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Pregatirea profesionald este 

demonstrata prin pozitia de Coordonator proiect (1999-2000) si Consultant economic (2000-2001) 

detinute in cadrul Sales Consulting SRL, respectiv prin functia de Director executiv detinutad in prezent in 

cadrul Know! & Sales Consulting SRL. 

3. DI. Zahan Virgil Adrian, Membru al Consiliului de Administratie: este absolvent al Facultatii de Stiinte 

Economice - Finante, Banci si Contabilitate din cadrul Universitatii “Dimitrie Canterir” din Targu Mures. 

Pregatirea profesionald este demonstrata de anii de experienta dobandita ca urmare a pozitiilor detinute: 

Trader BVB si RASDAQ Goldring S.A. SSIF (2000-2002), Director Tranzactionare Goldring S.A. SSIF (2002- 

2003), Director Executiv si Asociat IFC Investitii $.A (2003-2005), Director Sucursald Tg.Mures - Agentiile 

Bistrita si Odorheiul Secuiesc Carpatica Invest S.A. SSIF (2005-2009), Asociat Capidava Prodcom SRL (2011- 

prezent}, Administrator si asociat GMC Capital SRL (2006-prezent), CEO Goldring S.A. SSIF (2009-prezent). 

4. DI. Tomoiaga Bogdan, Membru al Consiliului de Administratie: este absolvent al Facultatii de 

Jurnalism si Stiinte ale comunicarii din cacdrul Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu. Pregatirea profesionala 

este demonstratd de anii de experienta dobandita in cei 15 ani de activitate in industria de comunicare si 

7 ani de management de business, in rol de Director Executiv al Graffiti PR (2014-prezent), companie de 

top din marcomm din perspectiva reputatiei si a performantelor de business.. 

42



  

5. DI. Barna Erik, Membru al Consiliului de Administratie: este absolvent al Facultatii de Stiinte 

Economice Juridice si Administrative din cadrul Universitatii din Petrosani. Pregatirea profesionald este 

demonstrata de anii de experienta dobandita ca urmare a pozitiilor detinute: Fondator si CEO - Life is Hard 

SA (2004-2021), Founding Board Member Fintechguardian (2018 - prezent), Membru in consiliul director 

al Cluj-{T (2016-Prezent), Membru in consiliul de administratie al Noah Watch SRL (2016-prezent), 

Membru in consiliul de administratie al Barandi Solutions (2014-prezent), Technical Manager la ACSE Cluj- 

Napoca (2005-2008), Web Developer la ACSE Cluj-Napoca (2003-2005), Web Developer la Nivis Cluj- 

Napoca (2002-2003), Web Developer la FianSystems Cluj-Napoca (2000-2002), Web Developer la General 

ComTrust, Petrosani (1999-2000). 

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie care indeplineste toate actele necesare si 

utile pentru realizarea obiectului de activitate in baza regulilor si principiilor sistemutui unitar, cu exceptia 

celor care sunt prevazute de lege in competenta Adundarii Generale a Actionarilor. 

Administrarea societatii este realizaté de catre un Consiliu de Administratie al cdrui membri sunt 
desemnati de Adunarea Generala Ordinard a Actionarilor, care le stabileste si remuneratia. 

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare $i utile pentru realizarea 

obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Ad naree:Generala a 
Actionarilor. ee “ep 

   
   

  

Potrivit dispozitiilor Legii Societatilor, Consiliul de Administratie are urmatoarel 

care nu pot fi delegate directorilor: 

o 
Sommers da. , paza, 

gat § O
F
T
,
 

2, 
e = stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 

Aa 

e  stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control tinanciar, precum si aprobarea planificarii 
Financiare; 

e numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; 

® supravegherea activitatii directorilor; 

e pregatirea raportului anual, organizarea adundarii generale a actionarilor si implementarea 
hotdrdarilor acesteia; 

¢ introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 

privind procedura insolventei. 

e De asemenea, in acord cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie este solidar 
raspunzator fata de societate pentru: 

e _Realitatea varsdmintelor efectuate de actionari; 

e _ Existenta reala a dividendelor platite; 

e  Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; 

e —_ Exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale; 

e  Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun. 

Consiliul de Administratie indeplineste orice atributii care sunt incredintate de Adunarea Generala a 
Actionarilor, in baza legii sau a actului constitutiv. 
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Atributiile Consiliului de Administratie primite din partea Adunérii Generale a Actionarilor nu pot fi 

delegate directorilor. 

La data emiterii prezentului Prospect, Societatea nu are cunostintd de existenta unor acorduri, intelegeri 

sau legaturi de familie intre membrii Consiliului de Administratie $i alte persoane datorita cdrora acestia 

sa fi fost numiti administratori. 

Totodatd, Societatea nu are cunostinta de existenta unor litigii sau proceduri administrative impotriva 

membrilor Consiliului de Administratie, in legatura cu activitatea acestora in cadrul societatii sau care 

privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul societatii. 

Potrivit AGOA din 29.04.2020 si respectiv AGOA din 14.10.2020, remuneratia anuald pentru fiecare 

administrator se prezinta dupa cum urmeaza: 

e in primul an de mandat echivalentul in actiuni a 18.000 RON, iar in al doilea an de mandat 

echivalentul in actiuni a 23.000 RON. 

La data prezentului Prospect, membrii Consiliului de Administratie, functiile aces ave tadrul 
A, 

  

  

Emitentului $i activitatile lor externe principale sunt urmatoarele: om" e 
TAGE a 
E hme a =] 

Nume si prenume | Functia Functii detinute in afara Emitentului lB AT aI 

| . 
Chis loan-Catalin | Presedinte al | 2017 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al Graffiti PR 

Consiliului de | 2016 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al NOAH 

Administratie, WATCHES 

Director General si | 2014 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al Barandi 

Actionar Solutions 

2009 - Prezent: Co-Fondator si Fundatiei al Fundatia Parinti din 

Romania 

2007 - Prezent: Co-Fondator AT Solutions Romania Member 

2000 - Prezent: Fondator $i CEO al Active Power Solutions 
  

Barna Erik Membru al Consillului | 2021 - Prezent - Membru al Consiliului de Administratie al 

de Administratie/ | TRANSILVANIA BROKER 

Director Insurance & | 2018 - Prezent: Fondator si Membru al Consiliului de Administratie al 

Digital Group — $i.“ Fintech Guardian, Sofia   actionar 2016 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al CLUJ IT 

Cluster 

2016 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al Noah 

| Watches SRL 

| 2014 - Prezent: Membru al Consiliului de Administratie al Barandi 

Solutions 

2004- aprilie 2021 Fondator si CEO Life Is Hard 
  

Vilceanu Ovidiu Membru al Consiliului | 2001 - Prezent: Director executiv al Know! & Sales Consulting 

de Administratie 

£ 
  

' 
Tomoiaga Bogdan | Membru al Consiliului | 2014 - Prezent: Director Executiv al Graffiti PR 

de Administratie |       
  

44



  

Zahan Virgil | Membru al Consiliului | 2011 - Prezent: Asociat Capidava Prodcom SRL 

Adrian de Administratie 2009 - Prezent: CEO Goldring S.A. SSIF 

2006 - Prezent: Administrator si asociat GMC Capital SRL         
  

Sursa: CV-urile membrilor Consiliuiui de Administratie 

  

4.1.2 Asociatit comanditati, in cazul unei societéti in comandita pe acfiuni GIP AERR, 
% 3 

Nu este cazul. ora es 
ff & Oe 
ee LAT 

4.2 POLITICA DE DIVIDEND onan! 
fe * 

Consiliul de Administratie al Societatii nu a adoptat o Politica de dividend formala, insa in fundamentaréa 

propunerii privind distribuirea profitului net realizat in cursul unui exercitiu financiar, acesta va avea in 

vedere o distribuire echilibrat a profitului net, intre partea cuvenita actionarilor sub forma de dividende 

si partea retinuta ta dispozitia Societatii pentru investifii, in acord cu principiile unei administrari prudente 

siin scopul asigurarii unei dezvoltari durabile a Societatii, pe termen mediu si lung. 

in acord cu principiile enuntate anterior, Societatea se obligd sd adopte o politica de dividend, ca un set 

de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declard cd o va respecta. in 

consecinta, Consiliul de Administratie al Societatii enunta urmatoarele principii relevante cu referire la 

politica de dividend: 

1, Societatea recunoaste drepturile actionarilor de a fi remunerati sub forma de dividende, ca forma 

de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum si ca expresie a remunerarii 

capitalului investit in Societate; 

2. Tn fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat in cursul unui exercitiu 

financiar, Consiliul de Administratie al Societatii va avea in vedere o distribuire echilibrata a 

profitului net, intre partea cuvenitd actionarilor sub forma de dividende si partea retinuta la 

dispozitia Societatii pentru investitii, in acord cu principiile unei administrari prudente siin scopul 

asigurarii unei dezvoltari durabile a Societatii, pe termen mediu si lung; 

3. Dividendele cuvenite actionarilor Societatii se vor distribui exclusiv din profitul net aferent unui 

exercitiu financiar, recunoscut pe baza reglementérilor contabile aplicabile $i auditat potrivit legii, 

cu respectarea altor dispozitii legale relevante in materie (Legea societatilor nr. 31/1990). 

4. Distribuirea dividendelor cuvenite actionarilor se poate face prin plata in numerar sau prin 

acordare de actiuni cu titlu gratuit, in urma capitalizarii profiturilor nete acumulate de Societate. 

in oricare din situatii, propunerea privind distribuirea dividendelor se va realiza de catre Consiliul 

de Administratie al Societatii prin emiterea unor comunicate financiare in acest sens catre 

investitori. HotSrarea privind aprobarea distribuirii de dividende apartine Adunarii Generale a 

Actionarilor, adoptata in conditiile legii. pagina 2 din 2 Aceasta politicd va fi revizuita de catre 

Consiliul de Administratie al Societatii, ori de cate ori intervin informatii suplimentare relevante 

privind distribuirea de dividende. Aceasta politica va fi publicata pe pagina oficiala de internet a 

Societatii (www.lifeishard.ro). 
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SECTIUNEA 5 - INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA 

5.1 INFORMATII FINANCIARE ISTORICE 

5.1.1 Informatil financiare istorice auditate pentru ultimul exercitiu financiar 

TATE. 
BILANTUL o %e 

Paws 2 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) [= bee we a 

% Bat §} 
INDICATOR 31.12.2018 34.12.2019 31.12.2020 
  

ACTIVE IMOBILIZATE 

  

  

  

  

  

Imobilizari necorporale 2.501.121 4.777.134 6.052.648 

Imobilizari corporale 319.506 367.296 381.896 

(mobilizari financiare 271.577 271.577 571.577 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3.092.204 5.416.007 7.006.121 

ACTIVE CIRCULANTE 

Stocuri 51.153 41.440 146.731 

Creante 1.078.194 2.182.404 2.007.492 

Casa si conturi la banci 22.816 504.189 582.183 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.152.163 2.728.033 2.736.406 

CHELTUIEL! IN AVANS 2.230 750 11.522 

DATORII 

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 982.700 1.301.247 1.384.564 

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 57.004 198.341 1.152.530 

Venituri in avans 350.390 2.391.003 2.156.969 

TOTAL DATORII 1.390.094 3.890.591 4.694.063 
  

CAPITAL $1 REZERVE 

Capital 2.100.000 2.400.000 3.000.000 

Rezerve 128.615 212.837 275.915 

Actiuni proprii 1.476 23.997 67.503 

Profitul reportat 307.456 328.576 827.570 

Profitul exercitiului financiar 348.615 1.420.822 1.087.082 
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Repartizarea profitului 26.707 84.039 63.078 
  

TOTAL CAPITALURI PROPRII 2.856.503 4,254,199 5.059.986 
  

Sursa: Situatille financiare onuale auditate ale Life is Hard SA 

CONTUL DE PROFIT 3! PIERDERE 

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) 

  

  

  

  

  

  

INDICATORE 31.12.2018 31.12.2019 31.12,2020 

Cifra de afaceri neta 4.924.861 5.375.343 7.196.206 

Productia vanduta 3.833.801 §.319.974 6.490.064 

Venituri din vanzarea marfurilor 1,094,094 55.369 710.710 

Reduceri comerciale acordate 3.034 0 4,568 

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 781.222 185.556 391.855 

Venituri din subventii de exploatare 533,398 228.581 - 

Alte venituri din exploatare 82.526 276.149 248.294 

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL 6.322.007 6.065.629 7.836.355 

Chettuieli cu materiile prime si materialele consumabile 25,849 18.279 10.048 

Alte cheltuieli materiale 91.814 25.244 32.793 

Alte cheltuielt externe 5.568 68.186 43.214 

Cheltuieli privind marfurile 1.018.972 44.729 717.510 

Reduceri comerciale primite 11.029 522 2,181 

Cheltuieli cu personalul 1.486.250 1.587.106 2.315.395 

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 394.058 553.611 764.807 

Ajustari de valoare privind activele circulante : 39.516 - 

Alte cheltuieli de exploatare 2.853.518 2.010.260 2.643.956 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 5.865.000 4.346.409 6.525.542 

PROFIT DIN EXPLOATARE: 457.007 1.719.220 1.310.813 

Venituri din dobanzi 0 9 52 

Alte venituri financiare 1,966 11.291 4.921 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL 1.966 11.300 4.973 
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Cheltuieli privind dobanzile 32.819 43.776 31.822 

  

  

Alte cheltuieli financiare 12.589 5.971 22.409 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 45.408 49.747 54.231 

PIERDEREA FINANCIARA: 43.442 38.447 49.258 

VENITURI TOTALE 6.323.973 6.076.929 7,841,328 

CHELTUIEL! TOTALE 5.910.408 4.396.156 6.579.773 

Profit inainte de impozitare 413.565 1.680.773 & Pen 

Impozitul pe profit 64.950 259.951 (S (74473 iN 

Profit net 348.615 1.420.822 "1.087.082. Z| 

Sursa: indicator! calculati pe baza situefiilor financiare anuale auditate ale Life is Hard SA + “y 

in 2020, cifra de afaceri neta a societatii a crescut cu 33,87% fata de anul 2019, de la 5.375.343 lei la 

7.196.206 lei. Majorarea cifrei de afaceri se datoreaza in principal cresterii veniturilor rezultate din 

activitatea de baza (productia vanduta). Astfel, la nivelul veniturilor din activitatea de bazd s-a inregistrat 

o crestere in marime absoluta in suma de 1.170.090 lei, respectiv de 21,99% in marime relativa. 

Evolutia veniturilor operationale totale (+29,19%)} a fost influentatd atat de majorarea cifrei de afaceri 

{+33,87%), cat si de scdderea altor venituri din exploatare (-7,26%). Evolutia inregistrata la nivelul altor 

venituri din exploatare se datoreaza influentei exercitate de veniturile generate din cele doua proiecte UE 

derulate la nivelul societatii. Astfel, in anul 2019 veniturile operationale au fost influentate de veniturile 

generate din derularea proiectului UE “Dezvoltarea platformei B2B de licitatii pentru lichidarea rapida a 

stocurilor de marfa - 24Auction.ro”, recunoscute ca venituri din subventii $i venituri din productia de 

imobilizdri necorporale, in conditiile in care la nivelul anului 2020 veniturile generate din proiectul UE 

pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” afecteazd veniturile operationale doar pe masura 

inregistrarii amortizarii aferente modulelor dezvoltate si echipamentelor achizitionate. De asemenea, alte 

venituri din exploatare au fost influentate si de recunoasterea veniturilor generate din dezvoltarea 

aplicatiilor 24broker, eOkey, Doxtar si SmartCity. 

Trendul crescdtor inregistrat la nivelul cheltuielilor operationale (+50,14%) se datoreaza in prima faza 

cresterii costurilor cu marfurile, a costurilor cu personalul, a costurilor cu amortizarea si respectiv a altor 

cheltuieli. 

Majorarea cheltuielilor cu marfurile (+1.518,14%) a fost influentata in mod semnificativ de achizitia 

echipamentelor si produselor necesare pentru implementarea solutiei City Parking la nivelul Municipiului 

Cluj-Napoca. Proiectul s-a derulat in Parteneriat cu Telekom si a fost castigat in urma licitatiei care a fost 

lansatd de Primaria Municipiului Cluj-Napoca la finalul lunii februarie pentru achizitia unui sistem de 

identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 a orasului. Valoarea contractului este de 956.026 lei 

fara TVA. 

La nivelul costurilor operationale se constatad cresteri ale costurilor salariale (+45,89%) ca efect al angajarii 

de nou personal necesar in vederea implementarii Solutiei City Parking la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, 

project derulat in Parteneriat cu Telekom, castigat in urma Licitatiei lansate de Primaria Municipiului Cluj- 

Napoca la finalul lunii februarie pentru achizitia unui sistem de identificare a locurilor libere de parcare 

din zona 1 a oragului. Un alt element care a generat cresterea costurilor salariale consta in recrutarea de 
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personal specializat pentru implementarea proiectului de digitalizare a institutiei Consiliului Judetean Cluj 

in cadrul proiectului european ,Smart Territory’. De asemenea, cresterea costurilor salariale a fost 

influentata si de faptul c& la nivelul companiei s-a crescut forta de vanzari pentru solutiile Smart City, care 

sunt o directie prioritard de dezvoltare pe termen Jung. 

Alte cheltuieli operationale au marcat o crestere (+31,52%) pe fondul achizitiei de caétre companie de 

servicii in vederea derularii activitatii curente, respectiv pentru implementarea solufiei City Parking la 

nivelul Municipiului Cluj-Napoca si a proiectului de digitalizare a institutiei Consiliului Judetean Cluj in 

cadrul proiectului european ,,Smart Territory”, precum si ca efect al participarii Life is Hard ca societate 

beneficiara in cadrul divizarii societatilor Active Power Solutions si Tree Comm Services. 

Cheltuielile cu amortizarea au marcat o majorare cu 28,94% pe seama inregistrarii arnortizarii aferente 

masinilor achizitionate, respectiv a amortizarii aferente modulelor noi dezvoltate in cadrul proiectului UE 

“Cresterea competitivitatii companiei Life is Hard S.A. prin achizitia si integrarea de module software 

pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” si a altor active necorporale. Aon WES Op 

Scaderea costurilor cu energia si apa cu 36,62% este rezultatul derularii activitatii Life isyHard i in. condi 

de telemuncd, masura adoptaté de companie pentru protejarea angajatilor in copfextul pandémii 

CcOVvID19. Ss -ocoaT él 
, 

Ritmul de crestere a cheltuielilor operationale, datorat in principal noilor proiecte din 2020, compara 

cu cel al veniturilor operationale, a influentat rezultatul operational, care s-a concretizat intr-un profit in 

suma de 1.310.813 lei, in scddere cu 23,76% fata de perioada anterioara de raportare. Rezultatul financiar 

la finele anului 2020 s-a concretizat intr-o pierdere in sum de 49.258 lei, contribuind la diminuarea 

rezultatului brut al perioadei. Astfel, rezultatul brut la finele anului s-a concretizat intr-un profit in suma 

de 1.261.555 lei, in scddere cu 24,94% comparativ cu valoarea inregistrata in perioada de referinta 

(1.680.773 lei). Dup& deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (174.473 lei), in perioada curenta, 

societatea a obtinut un profit net in suma de 1.087.082 lei, in scAdere cu 23,49% comparativ cu perioada 

de referinta. 

Scaderea profitului net de la 1.420.822 lei la 1.087.082 lei se datoreaza in mare parte influentei exercitate 

de cresterea costurilor operationale (+50.14%). Cresterea costurilor operationale a fost necesara pentru 

angajarea de personal specializat si derularea de servicii necesare pentru pentru implementarea Solutiei 

City Parking la nivelul Municipiului Cluj-Napoca si a proiectului de digitalizare a institutiei Consiliului 

Judetean Cluj in cadrul proiectului european Smart Territory”. Un alt factor care a contribuit la 

diminuarea profitului este modul de contabilizare a veniturilor generate din cele dowd proiecte UE 

derulate la nivelul societatii. Astfel, in prima parte a anului 2019 profitul a fost influentat de veniturile 

generate din derularea proiectului UE “Dezvoltarea platformei B2B de licitatii pentru lichidarea rapide a 

stocurilor de marfi - 24Auction.ro”, recunoscute ca venituri din subventii si venituri din productia de 

imobiliz3ri necorporale, in conditiile in care la nivelul anului 2020 veniturile generate din proiectul VE 

“Cresterea competitivitatii companiei Life is Hard S.A. prin achizitia si integrarea de module software 

pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY.ro” afecteaza profitul doar pe masura inregistrarii 

amortizarii_ aferente modulelor dezvoltate si echipamentelor achizitionate. Proiectele anterior 

mentionate au fost finalizate. 

Contractul de finantare UE semnat de catre Life is Hard S.A. pentru dezvoltarea platformei OKEY.ro a 

avut valoare totald de de 5.058.597,14 lei, fiind structurat astfel: 
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Valoare Valoare Valoare Valoare eligibild | Valoare eligibila Valoarea Valoare 

totald totald finantare nerambursabild | nerambursabild cofinantérii eligibile | neeligibila 

eligibila nerambursabild din FEDR din bugetul a beneficiarului inclusiv 

national TVA 

5,058.597,14 | 4,073.327,54 2.443,996,51 2.077.397,03 366.599,48 1.629.331,03 985.269,60   
  

Sursa: Emitentut 

24Auction.ro este o platforma informaticd cu adresabilitate B2B, dezvoltata prin finantare Europeana, 

Programul Operational de Competitivitate. Valoarea totald a contractului este de 1.905.884, 98 lei, dupa 

cum urmeaza: 

  

  

            
  

    
  

  

  

Valoare totala | Valoare totala Valoare Valoare eligibil Valoarea cofinantarii | Valoare 
eligibil’ eligibila nerambursabild din eligibile a neeligibila 

nerambursabila bugetul national beneficiarului inclusiv TVA 

din FEDR 

1,905.884,98 4.761.272,96 998.501,30 176.206,11 586.565,55 | 144.612,02 
Ta CW 

Sursa: Emitentul fx) SPN 

‘i 
inc: 

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (5 b wo 
G 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel} ., AT a) 

INDICATORI 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

A. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: 

Incasari de la clienti si debitori diversi (+) 5.974.667 6.146.151 7.743.020 

Plati catre furnizori, creditori diversi, pentru si in numele 5.108.560  -4,096.643 6.044.914 

angajatilor (-) 

Dob4nzi platite {-) -28.825 -40.188 -25.299 

Impozit pe profit platit (-) -98.805 -119.101 -196.534 

Plati alte impozite, taxe, tarife si cotizatii aferente activitatii -196.477 -349,046 451.772 

de exploatare (-) 

Alte ajustari monetare din diferente de curs valutar (-) -10.329 -4.123 -11.646 

Trezorerie neta din activitdti de exploatare 531.671 1.537.050 1.012.855 

B. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare {-} 0 0 -300.000 

Plati pentru achizitionarea de imobilizdri corporale si 983.148 -3.041.501 -1.984.805 

necorporale {-) 

imprumuturi acordate entitatilor afiliate (-) 1.656.500 -180.000 

  

 



incasari din restituirea imprumuturilor acordate entitatilor 

  

  

  

  

  

. 1.450.000 170.000 241.972 
afiliate (+) 

Dobanzi incasate (+) 0 0 52 

Trezorerie neté din activitdti de investitii -1.189.648  -3.051.501 -2.042.781 

C. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: 

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0 0 1.000.000 

Incas&ri din imprumuturi pe termen scurt 95.599 375.505 0 

Plati aferente imprumuturilor pe termen scurt -162.707 G -§26.874 

incas&ri din rambursari fonduri europene si prefinantare 821.323 1.701.831 928.738 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -86.902 -81.512 -69.448 

Dividende platite (-} 0 0 -224.496 

Trezorerie netd din activitéti de finantare 667.313 1.995.824 1.107.920 

Cresterea/Descresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor 9.336 481.373 77.994 

de trezorerie 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 13.480 22.816 504.189 

exercitiului financiar 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului 22.816 504.189 582.183 

financiar 
  

Sursa: Situatiile financiare anuale auditate ale Life is Hard SA 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

Denumirea indicatorului Valoare 2018 

  

Valoare 2019 Valoare 2020 
  

Indicatori de fichiditate 

  

Indicatorul lichiditatii curente 1,17 2,1 1,98 

Indicatorul lichiditatii intermediare 1,12 2,06 1,87 

Indicatorul lichiditatii imediate 0,02 0,39 0,42 

Indicatori de risc 

Rata de indatorare globala (%) 33% 48% 48% 

Datoria financiara neta (lei) 1.016.888 995.399 1.954.911 
  

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) 
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Rotatia stocurilor 96,28 129,71 49,04 

Rotatia debitelor-clienti 4,57 2,46 3,58 

Rotatia creditelor-furnizor 16,07 26,91 20,98 

Rotatia activelor imobilizate 1,59 0,99 1,03 

Rotatia activelor totale 1,16 0,66 0,74 
  

Indicatori de profitabilitate 

Rentabilitatea capitalului angajat 11,97 31,91 17,5 

Marja bruta din vanzari 8,4 31,27 17,53 
  

Indicatori de solvabilitate 

SUP AVES. 
Solvabilitatea financiara 3,05 Ae “Sys 2,08 

KS aN 
Solvabilitatea patrimoniala 0,67 (50,52 20,52 
  

Sursa: Situatiile finonclare anuale auditate ale Life is Hard SA 

Indicatorii economico-financiari au fost extrasi din situatiile financiare auditate ale Emitentului sau 

calculati pe baza situatiilor financiare auditate publicate de acesta si se impart in urmatoarele categorii: 

1. Indicatori de lichiditate 

Lichiditatea reflecté capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea 

activelor curente (stocuri, creante, investitii pe termen scurt) in numerar, pentru a-si onora platile 

curente exigibile. 

lichiditateo curentdé - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1,98 in 2020), in usoard 

scadere comparativ cu anul anterior (2,10 in 2019), ceea ce reflect o usoara deteriorare a capacitatii 

entitatii de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente. 

Lichiditatea intermediard - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1,87 in 2020), in 

usoarad scddere comparativ cu anul anterior (2,06 in 2019) ceea ce reflecta o usoara deteriorare a 

capacitatii entitatii in ceea ce priveste acoperirea datoriilor curente pe seama activelor curente si lichide. 

Lichiditatea imediatd - Valoarea indicatorului in anul curent este subunitard (0,42 in 2020), majorandu- 

sé comparativ cu anul anterior {0,39 in 2019) ceea ce reflecta o imbunatatire a capacitatii entitatii in ceea 

ce priveste acoperirea datoriilor curente pe seama disponibilitatilor entitatii. 

Desi evolutia indicatorilor de lichiditate este usor nefavorabild, nivelul acestora ne indicd faptul ca Life is 

Hard prezinta stabilitate din perspectiva capacitatii de a-si acoperi datoriile curente pe seama activelor 

curente, respectiv a creantelor si disponibilitatilor. 

2. Indicatori de risc 

Rata de indatorare globald arata in ce masura sursele imprumutate si cele atrase participa la finantarea 

activitatii. Avand in vedere valorile inregistrate la inceputul si finele anului 2020, indicatorul indica faptul 

ca societatea este stabila din punct de vedere financiar si cA aplicd o politic’ corectd in privinta 
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contractarii de credite necesare derularii activitatii. Astfel, Life is Hard prezinté un nivel mediu de 
expunere la risc, datoriile Societatii reprezentand la data de 31.12.2020 48% din activele societatii, 
situandu-se sub pragul de 50%. 

Datoria financiard neté este calculata ca diferenta intre suma datoriilor pe termen lung st pe'termen scurt . ; re %% si numerarul disponibil. fs . __ 
fae sev ives Sh 

2 . oe, {= a iW =) 

3. Indicatori de activitate 5 : 2 

Rotatia stocurilor - releva o capacitate buna a societatii de gestionare a stocurilor, tinand cont de faptul 

ca societatea achizitioneazd stocuri doar pe masura comenzilor venite din partea clientilor, activitatea de 
comert cu marfa nefiind prioritara. 

Rotatia debitelor-clienti: calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale si exprimad numéarul 
de rotatie a debitelor-clienti, adicd masura in care debitorii isi achitd datoriile cdtre entitate. 

O valoare in scddere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor 
si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). La data bilantului, valoarea indicatorului 
este in crestere faté de perioada precedenta de raportare, evolutie care genereaz’ o influenta pozitiva 
asupra trezoreriei societatii si gradului de lichiditate. 

Rotatia creditelor-furnizor - exprima masura in care entitatea poate obtine creditare de la furnizorii sai, 
respectiv o valoare in crestere poate indica probleme legate de controlul creditului care poate fi obtinut 
de la furnizori. La data bilantului, valoarea indicatorului este in scddere fatd de perioada precedenta de 
raportare, iar prin raportare la viteza de rotatie a debitelor-clienti, aceasta pozitionare este favorabila 
entitatii. 

Rotatia activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin 

examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizdri corporale. La data 
bilantului, valoarea indicatorului este 1,03, in crestere usoara fata de perioada precedenta de raportare, 
cand valoarea indicatorului era 0,99. Evolutia se datoreaza in principal concentrarii societatii spre 
dezvoltarea de aplicatii {imobilizari necorporale). 

Rotatia activelor totale - la data bilantului, valoarea indicatorului este 0,74, in crestere fati de perioada 
precedentaé de raportare cand valoarea indicatorului era 0,66. Evolutia se datoreazi in principal 
concentrarii societatii spre dezvoitarea de aplicatii (imobilizdri necorporale). 

Evolutia indicatorilor de activitate este una favorabila companiei. Astfel, politica companiei in ceea ce 

priveste termenele de incasare a creantelor si de plata a datoriilor este una corecta. 

4. Indicatori de profitabilitate 

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in 
afacere. Capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii 
pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii 
curente, La data bilantului, valoarea indicatorului este de 17,50%, in scddere fata de perioada precedenta 
de raportare, cand valoarea indicatorului era 31,91%. 

Marja bruté din vdnzdri - O scddere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este 
capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim. La data bilantului, 
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valoarea indicatorului este de 17,53%, in scddere semnificativa fata de perioada precedenta de raportare 
cand valoarea indicatorului era 31,27%. 

Indicatorii de profitabilitate inregistrati la finele perioadei de raportare se afld intr-o tendintd de 

depreciere pe fondul diminuarii profiturilor inregistrate, rezultat al cresterii costurilor operationale 
(+50,14%) corelatd cu modul de contabilizare a veniturilor generate din cele doud proiecte UE derulate la 
nivelul societatii. La nivelul anului 2021 Societatea estimeaza o crestere a acestor indicatori ca rezultat al 

strategiei planificate, estimand pentru finalul anului 2021 un profit de 1,7 mil lei, ceeac 2 apaves Oh:impact 
favorabil asupra indicatorilor de profitabilitate. & * ia B ci ne 

i< at 
S. Indicatori de solvabilitate 5 AT 

  

Capacitatea de autofinantare a societatii si masura in care aceasta poate s4-si onoreze . abligatiile de 

fata de terti este exprimata valoric prin indicatorii de solvabilitate. 

Rata solvabilitatii financiare exprima masura in care activele entitatii contribuie Ja finantarea datoriilor 

totale. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 2,08, in usoard scddere fata de perioada 

precedenta de raportare, cand valoarea indicatorului era de 2,09. Life is Hard inregistreaza active totale 

care acopera de doua ori datoriile totale, ceea ce semnificad faptul ca societatea se afld in zona de 
echilibru financiar stabil. 

Rata solvabilitatii patrimoniale exprima capacitatea de autofinantare a entitatii, precum si masura in care 

poate face fatd obligatiilor sale de plata. O valoare peste 0,3 (valoarea minimala) pentru stabilitate 

financiard indica un echilibru financiar stabil pe termen lung, La data bilantului, valoarea indicatorului 

este de 0,52, depdsind valoarea recomandata de 0,3. 

Ratele de solvabilitate patrimoniala si financiara cu valori peste limitele minime recomandate 

(Solvabilitatea financiara >1 si Solvabilitatea patrimoniala >0,3) evidentiaz un echilibru financiar bun 

pe termen lung care permite acoperirea datoriilor din activul net $i a datoriilor pe termen lung din 
capitalul propriu. 

Raportul de audit corespunzdtor exercitiului financiar 

Raportul de audit aferent exercitiului financiar 2020 poate fi consultat pe site-ul Emitentului. 

Auditorul financiar a intocmit Raportul de audit asupra Situatiilor Financiare Anuale, in care prezinta opinia 
sa, din care rezulté c& Situatiile Financiare Anuale prezinta o imagine fideld a pozitiei financiare, a 
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit 
standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

Auditorul statutar (extern) al Societatii a fest in anul 2020 AMNIS AUDITEVAL S.R.L., societate de audit 
autorizata ASPAS prin autorizatia nr. 1334/2016, avand sediul in Valea Viilor, jud. Sibiu, numar de 
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 132/1038/2016, Cod Unic de inregistrare Fiscala 36395912, 

reprezentatd legal prin dl. Nistor M. Aurel, in calitate de auditor financiar al Societatii, numit pe o perioada 
de 2 ani. Conform Hotararii Adundrii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Life is Hard S.A. din 

data de 29.04.2020, auditorul extern AMNIS AUDITEVAL S.R.L., a fost reales pentru o perioada de 2 ani. 

Potrivit raportului auditorului independent prezentat, Situatiile Financiare Anuale individuale ale 

Societatii oferd o imagine fidela a pozitiei financiare a societ&tii la data de 31.12.2020, precum si a 
performantei sale financiare sia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, 
in conformitate cu reglementérile contabile aplicate, si anume O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea

https://www.lifeishard.ro/wp-content/uploads/2021/04/LIH_20210428170742_0-LIH-RAPORTUL-ANUAL-2020.pdf


  

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 
consolidate. 

5.1.2 Modificarea datei de referintd contabilé 

Nu este cazul. 

5.1,3 Standardele de contabilitate 

Situatiile financiare ale Societatii sunt intocmite in conformitate cu principiile de recunoastere si masurare 
prevazute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementérilor 
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate in 
vigoare la data de raportare. in aceste conditii, Societatea a intocmit in scop de prezentare, situatii 
financiare conforme cu reglementarile contabile aplicabile pentru anii 2018, 2019, 2020. 

+ : . . : . oa i TE 
Informatiile financiare istorice anuale au fost auditate independent si, in sensul prezentulu Prdspect, cle 
oferd o imagine corecta, in concordanta cu standardele nationale de audit aplicabile in R mania. o 

i= 

: 
lo

p Situatiile financiare se refera doar la Life is Hard S.A. 

Societatea nu are filiale si nu este necesar, conform cerintelor OMF 1802/2014, s4 intocmeasca situatii 
financiare consolidate. Inregistrarile contabile pe baza cdrora au fost intocmite situatiile financiare sunt 
efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizatd valoarea justa, conform 
politicilor contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

5.1.4 Modificarea cadrului contabil 

Nu este cazul. 

5.1.5 in cazul in care informatiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu standardele 
nationale de contabilitate 

Situatiile financiare individuale ale Life is Hard S.A. sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 
82/1991 (republicaté 2008), cu modificdrile ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finantelor 
Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea nu este afiliaté niciunui grup 
si prezinta situatii financiare individuale, care cuprind: 

«= Bilant; 

e¢ Contul de profit si pierdere; 

e Situatia modificarii capitalurilor proprii; 

e — Situatia fluxurilor de numerar; 

e Note explicative la situatiile financiare; 

5.1.6 Situatiile financiare consolidate 

Nu este cazul. 
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5.1.7 Data informatiilor financiare 

Ultimele situatii financiare auditate ale Emitentului au fost publicate pentru data de 31.12.2020, iar 

ultimele situatii financiare interimare simplificate neauditate, aferente primului semestru al anului 2021, 

au fost publicate de Emitent pentru data de 30.06.2021. 

5.2 INFORMATII FINANCIARE INTERIMARE Si ALTE INFORMATH FINANCIARE 

5.2.1 Informatii financiare semestriale de la data ultimetor situatii financiare auditate 

POZITIA FINANCIARA 

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) 

Emitentul a intocmit si publicat rezultatele financiare semestriale simplificate neauditate, respectiv la data 
de 30.06.2021, in conformitate cu OMFP 1802/2014. 

  

  

  

  

  

INDICATOR 01 (anuarie 2021 30 lunie 2021 Variatie {+/-} (96) 

Active imobilizate 7.006.121 33,221,254 374,17 

Imobilizari necorporale 6.052.648 21,895.330 261,8 

Imobilizari corporale 381.896 1.622.347 324,8 

Imobilizari financiare 571.577 9.703.577 1597,7 

Active circulante 2.736.406 6.244.068 128,2 

Stocuri 146.731 842.982 474,5 

Creante 2.007.492 4.103.901 104,4 

Casa si conturi la banci §82.183 1.297.185 122,8 

Cheltuieli in avans 11.522 53.838 367,3 

TOTAL ACTIVE 9.754.049 39,519,160 305,2 

Datorii comerciale 343.003 1.512.905 341,1 

Datorii fata de personal si asimilate 293.364 1.022.369 248,5 

Datorii fiscale §82.594 448.540 -23,0 

Credite bancare pe termen scurt 112.377 1.919.396 1608,0 

Alte datorii 53.226 9.175.184 17138,2 

Datorii curente 1.384.564 14.078.394 916,8 

Datorii pe termen mediu si lung 1.152.530 1,217,066 5,6 

Venituri in avans 2.156.969 2.038.313 5,5 

TOTAL DATORII 4.694.063 17.333.773 269,3 

Capital 3.000.000 6.395.740 113,2 

Prime de capital - 14.504.260 

Rezerve 275.915 275.915 
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Actiuni proprii 67.503 100.080 48,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rezultat reportat 827.570 742.389 10,3 

Rezultatul perioadei 1.087.082 367.163 

Repartizarea profitului 63.078 - = 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 5.059.936 22.185.387 338,5 

Total pasive 9.754.049 39.519.160 array 

Sursa: Raportdrile semestrigle simplificate neouditate ale Life is Hard 5A ie : . » 

PERFORMANTA FINANCIARA (§ 2255 5 
{toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel) : : AY . = 

INDICATOR 30 lunie 2020 30 lunie 2021 Variatie (+/-) (4) 

Venituri din exploatare 2.838.237 11.388.671 301,3 

CIFRA DE AFACERI NETA 2.696.922 10.269.229 280,8 

Alte venituri din exploatare 141.315 1.119.441 692,2 

Cheltuieli din exploatare 2.324.043 10.9038.263 369,4 

Cheltuieli materiale 19.864 167.725 744,4 

Cheltuieli privind marfurile 12.371 95.424 671,4 

Cheltuieli cu energia si apa 26.025 43.333 66,5 

Cheltuieli cu personalul 989.275 4.435.887 348,4 

Cheltuieli cu amortizarea 357,228 434.912 21,8 

Alte cheltuieli operationale 919.28 5.730.983 523,4 

REZULTAT DOIN EXPLOATARE 514,194 480.408 6,6 

Venituri financiare 1.900 2.336 22,9 

Cheltuieli financiare 22.494 29.087 29,3 

REZULTAT FiNANCIAR -20.594 -26.751 29,9 

REZULTAT BRUT 493.600 453.657 -8,1 

Impozit pe profit 64,147 86.494 34,8 

REZULTAT NET 429.453 367.163 “14,5 
  

Sursa: Raportérile semestriale simplificate neauditate ale Life is Hard SA 

5.3 AUDITAREA INFORMATIILOR FINANCIARE ANUALE ISTORICE 

5.3.1 Auditorul financiar al Societatii 

Auditorul financiar a intocmit Raportul de audit asupra Situatiilor Financiare Anuale, in care prezinta opinia 
sa, din care rezulta c& Situatiile Financiare Anuale prezinté o imagine fideld a pozitiei financiare, a 
performantei financiare st a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit 
standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 
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Auditorul statutar (extern) al Societatii a fost in perioada 2018-2020 AMNIS AUDITEVAL S.R.L., societate 
de audit autorizata ASPAS prin autorizatia nr. 1334/2016, avand sediul in Valea Viilor, jud. Sibiu, numar de 
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J32/1038/2016, Cod Unic de Inregistrare Fiscald 36395912, 
reprezentatd legal prin dl. Nistor M. Aurel, in calitate de auditor financiar al Societatii, numit pe o perioada 
de 2 ani. Conform Hotararii Adundrit Generale Ordinare si Extraordinare a Actionaritor Life is Hard S.A. din 
data de 29.04.2020, auditorul extern AMNIS AUDITEVAL S.R.L., a fost reales pentru o perioada de 2 ani. 

Potrivit rapoartelor auditorului independent prezentate, Situatiile Financiare Anuale individuale ale 
Societatii ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii atat la data de 31.12.2018, cat si la 
31.12.2019 $i 31.12.2020, precum si a performantei sale financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru 
exercitiile financiare incheiate la aceste date, in conformitate cu reglementirile c abile dpligate, si 
anume O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile priving/Situatiile financiare 
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 

  

in raportul de audit aferent anului 2019, auditorul atrage atentia asupra Notei ‘2.3.2. din’ situatiile 
financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2019, care prezintd rezultatele evaludrilor intreprinse de 
conducerea Societatii si persoanele responsabile cu guvernanta asupra impactului prezumat al efectelor 
economice generate in context national si global, pe fondul evolutiilor recente asociate pandemiei COVID- 
19. in urma acestor evaludri, conducerea si persoanele responsabile cu guvernanta apreciaza ca nu sunt 
in masura s& estimeze un impact potential negativ asupra pozitiei si performantelor financiare ale 
Societatii, previzibile intr-o perioadd de 12 luni de ia data bilantului, dar bugetul de venituri si cheltuieli 
pentru anul in curs a fost conturat intr-o abordare prudentiald. Cu toate acestea, volatilitatea excesiva a 
pietelor financiare globale de la inceputul anului 2020 confirma preocuparile investitorilor in legdtura cu 
viitoare consecinte economice nefavorabile si aruncd o umbra de incertitudine asupra perspectivelor de 
evolutie a economiei nationale. De altfel, exista aprecieri potrivit carora contextul economic global se 
contureaza cel mai probabil intr-un scenariu de recesiune, pe fondul unor asteptate diminuari in fluxuriie 
de lichiditati, alimentate de indsprirea conditiilor de finantare si de un soc simultan pe piata petrolului. 
Opinia auditorului nu este modificata in legdturd cu aceste aspecte. Obiectul auditarii au fost Situatiile 
financiare istorice si nu prezentul Prospect. 

5.3.2 Indicareg celorialte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori 

Nu este cazul. 

5.3.3 In cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost extrase din 
situatiile financiare auditate ale emitentului 

Informatiile financiare prezentate in acest Prospect au fost extrase din situatiile financiare auditate ale 
Societatii, cu exceptia situatiilor financiare interimare simplificate, aferente primului semestru al anului 
2021, publicate de Emitent pentru data de 30.06.2021, care nu au fost auditate si sunt preluate din 
raportdrile semestriale simplificate neauditate ale Life is Hard SA de la data de 30 iunie 2021. 

5.4 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) 

A se vedea Sectiunea 5 din Partea I, Pct. 5.1.1 - ,Informatii financiare istorice auditate pentru ultimul 
exercifiu financiar”. 

Indicatorit economico-financiari aferenti exercitiilor financiare anuale au fost extrasi din situatiile 
financiare auditate ale Emitentului sau calculati pe baza situatiilor financiare auditate publicate de acesta, 
iar indicatorii economico-financiari semestriali, pe baza situatiilor financiare neauditate nu au fost inclusi 
in Prospect. 
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5.5 MODIFICARI SEMNIFICATIVE ALE POZITIEI FINANCIARE A EMITENTULUI 

Emitentul declara ca perspectivele acestuia nu au suferit o deteriorare semnificativa de la data ultimei sale 
situatii financiare auditate si publicate, De fa sfarsitul ultimutui exercitiu financiar pentru care au fost 
publicate situatii financiare auditate si pana la data prezentului prospect exist unele modificari ale pozitiei 
financiare ale Emitentului, determinate de achizitia fondului de comer} al companiilor Active Power 
Solutions si Tree Comm Services. 

Activitatea financiara a Life is Hard din primul trimestru al anului in curs a fost influentatd de preluarea 
fondului de comert al Active Power Solutions, care a presupus preluarea de active si pasive la valorile 
inventariate de la 31.12.2020, respectiv: 

*  preluarea de active necorporale, reprezentand fond comercial pozitiv in suma de 11.849.740 lei. 
De asemenea, au fost transferate si alte active necorporale, la valoarea contabila 0 lei; 

* preluarea de active corporale, reprezentand constructii in suma 1.111.431,43 lei, respectiv masini, 
echipamente de lucru si mobilier in suma de 45.698 lei. De asemenea, au fost transferate si alte 
active corporale, la valoarea contabila 0 lei; EEG, 

*  preluarea de active financiare, reprezentand garantii acordate pentru eye in sui 
de 7,231,64 lei; (Ss i zh 

le 7 é e preluarea creditului pentru investitii Vista Bank, in suma de 53.420,92 lei; 
= 

e  preluarea liniei de credit de la Vista Bank pentru finantarea activitatii curente, in'suma de 341.075 
lei; 

e preluarea leasingului auto, in suma de 21.275,77 lei; 

* elementele de capitaluri proprii au fost influentate de majorarea capitalului social cu suma de 
1.803.190 lei, reprezentand actiunile ce-i revin companiei Active Power Solutions in schimbul 
fondului de comert preluat de Life is Hard si de recunoasterea unor prime de fuziune in suma de 
10.916.810 lei. 

Procesul de preluare a mai presupus si preluarea contractelor cu furnizorii si clientii aferenti liniei de 
activitate transferate, care au impact in datoriile curente si respectiv in cifra de afaceri. Astfel, aferent 
liniei de activitate preluata de Life is Hard incepand cu 1 ianuarie 2021 au fost transferate 73 contracte de 
munca care au impact in costurile salariale. La finele trimestrului 1 al anului 2021, procesul de preluare a 
fondului de comert al Active Power Solutions este finalizat. 

Procesul de preluare a fondului de comert al companiei Tree Comm Services a presupus: 

» _ transferul activelor necorporale in suma de 4.125.374 lei (la 31.12.2019}; 

e _ transferul activelor corporale in suma de 115.594 lei (la 31.12.2019); 

e  transferul activelor financiare de natura garantiilor acordate pentru spatiile inchiriate in suma de 
2.706,10 lei (la 31.12.2019); 

*  transferul obiectelor de inventar de valoare contabila 0 lei; 

e  transferul leasingurilor auto in suma de 63.674 lei (la 31.12.2019); 

e transferul contractelor cu furnizorii cf, Proiectului de divizare; 
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¢  transferul contractelor cu clientii care genereaza o cifrd de afaceri anuald totald estimata de 
3.000.000 lei; 

« transferul a 23 de contracte de munca; 

Achizitia fondului de comert al TREE (Tree Comm Services) a presupus pentru Life is Hard majorarea 

capitalului social la suma de 5.395.740 let. 

Participarea Life is Hard ca societate beneficiara in cadrul divizarii partiale a companiilor Active Power 
Solutions si Tree Comm Services a fost aprabatd de Adunarea Generala Extraordinara a Life Is Hard pe 14 
Octombrie 2020, iar preluarea fondului de comert APS s-a incheiat la i ianuarie 2021. wee 
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SECTIUNEA 6 - INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE ie Peg Pty a 
oe is | 

6.1 PRINCIPALH ACTIONARI UaAY 

6.1.1 Daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de cdtre cine si se descrie natura 
controlului si mdsurile adoptate pentru ca acest control sé nu fie exercitat in mod abuziv 

A, 
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Emitentul nu define informatii privind orice persoand care nu este membru al vreunui organ de 
administrare, conducere si supraveghere al emitentului si care s4 detina, direct sau indirect, un procent 
din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat in temeiul legislatiei 
interne aplicabile. 

Structura sinteticd a actionariatului Emitentului conform registrului actionarilor societatii, tinut de 
Depozitaru! Central S.A., la data de 27.09.2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Actionari Actiuni detinute 

(Numar) (%} 

CHIS IOAN-CATALIN 2.237.911 34,99% 

ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL loc. FLORESTI jud. CLUJ 2.137.365 33,42% 

SBIRNEA FLORENTINA 702.379 10,98% 

Persoane Fizice 1.169.739 18,29% 

Persoane Juridice 148.346 2,32% 

Total 6.395.740 100%           

Sursa: Structuro sinteticé consolidatd, furnizatdé de Depozitaru! Central, la data de 17.09.2021 

6.1.2 Acorduri a cGror aplicare poate genera sau impiedica, Ia o datd ulterioard, o schimbare a 
controlului asupra emitentului 

Nu este cazul.



6.2 PROCEDURI JUDICIARE SI DE ARBITRAJ 

6.2.1 Informatii privind orice proceduré guvernamentoalé, judiciard sau de arbitraj (inclusiv orice astfel 
de procedurd in derulare sau potentiald de care emitentul are cunostinté) din ultimele 12 tuni, cel putin, 
care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii 
emitentului 

Din informatiile pe care le detine la data intocmirii prezentului Prospect, Emitentul declard cd nu are 
cunostinta de existenta vreunei proceduri guvernamentale, judiciare sau de arbitraj, inclusiv orice astfel 
de proceduri in derulare sau potentiale, din ultimele 12 luni, si nici nu are cunostintd de o eventuala astfel 
de procedurd, care sé aiba efecte semnificative asupra situatiei financiare sau profitabilitatii Emitentului. 

6.3 CONFLICTE DE INTERESE LA WIVELUL ORGANELOR DE ADMINISTRARE, CONDUCERE Si 
SUPRAVEGHERE Sf AL CONDUCERIH SUPERIOARE 

6.3.1 Informatii clare privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de emitent ale 
oricareia dintre persoanele mentionate ia 4.1.1 si interesele sale private si alte obligatii 

La data intocmirii prezentului prospect nu exista niciun potential conflict intre responsabilitatile 
membrilor Consiliului de Administratie si Conducerea Executiva si interesele lor personale si/sau alte 
responsabilitati. 

Emitentul declaré ca respectd regulile aplicabile privind guvernanta corporativa in vigoare conform 
legislatiei din Romania. 

6.4 CONTRACTE IMPORTANTE 

6.4.1 Un seurt rezumat al oricdrui contract semnificativ 

  

Contractul are ca scop implementarea solutiei 24Broker: Bancassurance in vederea automatizarii si 
digitizérii proceselor de emitere a politelor de asigurare atasate produselor financiare. Proiectul derulat 
cu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Bulgaria a fost un proiect pilot strategic pentru Life is Hard, 
implementarea acestuia finalizandu-se la finalul lunii Martie a anului 2020. 

SEMNAREA UNUi PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU CITYHEALTH - 25.02.2020 

Contractul are ca scop un parteneriat strategic cu MOBALY (PTY) LTD din Pretoria (Africa de Sud) pentru 
distribuirea solutiei CITY HEALTH pe continentul African. Totodatd, semnarea protocolului de colaborare 
cu municipalitatea din Benedito Novo din Brazilia pentru o implementare pilot a solutiei CITY HEALTH in 
aceasta comunitate din Brazilia. 

CASTIGAREA LICITATIE] LANSATA DE PRIMARIA CLUJ-NAPOCA PENTRU ACHIZITIA UNUI SISTEM DE 
IDENTIFICARE A LOCURILOR LIBERE DE PARCARE DIN ZONA 1 A ORASULUI - 10.07.2020 

Life is Hard ca si subcontractant, impreund cu Telekom, a castigat Licitatia lansata de Primaria Cluj-Napoca 
la finalul lunii februarie pentru achizitia unui sistem de identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 
a orasului. Valoarea contractului este de 956.026 lei fard TVA si prevede achizitionarea a 1.258 senzori de 
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parcare pentru zona | din municipiu, noua statii de interconectare echipamente, o aplicatie server pentru 
gestionarea-afisare si o aplicatie mobila pentru gestionarea-afisare. Solutia de City Parking face parte suita 
de aplicatii de Smart City in a cdrei dezvoltare compania investeste inca din 2018. 

SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU ACHIZITIA A 40% DIN PERFORMIA FINANCE S.R.L, - 16.07.2020 

Life is Hard a semnat contractul de achizitie a 40% din Performia Finance S.R.L.. Achizitia a fost aprobata 
in AGEA din 23.12.2019, iar in iulie 2020 s-a achizitionat un numar de 8 parti (40% din capitalul social al 
Performia Finance), in valoare de 300.000 LEI. 

SEMNAREA CONTRACTULU! CU CONSILIUL JUDETEAN CLUJ PENTRU DIGITALIZAREA INSTITUTIEI IN 
CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN ,,SMART TERRITORY” - 18.09.2020 

Asocierea Life is Hard, Cloud Soft, Nordlogic Software si EfectRO a fost desemnata in 10 August 2020 de 
catre Consiliul Judetean Cluj ca fiind castigdtoarea concursului de solutii vizand digitalizarea institutiei in 
cadrul proiectului european ,,Smart Territory”, forul administrativ al judetului pregatindu-se sa devina in 
acest fel primul judet SMART din Romania. Asocierea LIFE IS HARD, Cloud Soft, Nordlogic Software si 
EfectRO a semnat contractul de servicii in valoare de 2.897.697 lei fara TVA, in urma cdruia vor fi realizate 
cele trei aplicatii informatice intuitive — Atlasul Teritorial, Ghiseul Unic si Digitalizarea Arhivei. 

EXTINDEREA PARTENERIATULUI CU SAFETY BROKER - 22.04.2021 

Life is Hard a prelungit parteneriatul cu Safety Broker in ceea ce priveste utilizarea platformei 24broker.ro 
si extinderea colabordrit pentru solutii de digitalizare. Parteneriatul este valabil pana in iunie 2022, cu 
optiune de prelungire, si este estimat la o valoare totaid de 2.78 mil tei. Acordul pentru utilizarea 
platformei 24broker.ro este evaluat la aproximativ 1.8 milioane lei, valoarea fiind influentata de numarul 
de politie ce se vor tranzactiona in perioada iunie 2021 - iunie 2022 de cdtre Safety Broker prin platforma. 
Parteneriatul vizeazd de asemenea si 0 serie de proiecte de digitalizare dedicate pentru acest client, al 
cdror buget alocat se ridicd la suma de 980.000 lei. Investitiile vizeaza extinderea functionalitatilor 
aplicatiei mobile MySafety, respectiv dezvoltarea unor solutii de selfservice pentru clienti, 

elientiionin     crearea unei noi aplicatii mobile dedicata Asistentilor in Brokeraj care si permit deservir 
timp real. Solutia mobild va aborda toate cerintele comerciale, pe tot parcursul ciclului e viata a politai 
de asigurare — de Ja emitere la incasare. & 

    (
c
a
r
e
y
,
 

SEMNAREA CONTRACTUL PENTRU ACHIZITIA INNOBYTE SOLUTIONS $.R.L. - 18.05.2021 4 

Life is Hard a semnat contractul pentru achizitia a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de proprietate 
care urmeaza a fi dobandit efectiv la 30.06.2021, dupa incheierea tuturor procedurilor preliminare. 
Achizitia a fost aprobata in AGEA din 24.02.2021, iar in mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de parti 
sociale pentru achizitionarea unui numar de 1.000 parti sociale (100% din capitalul social al Innobyte 
Solutions), in valoare estimaté de 9.132.000 lei. Pretul a fost estimat in baza EBITDA obtinut la nivelul 
anilor 2018-2020 si 2021 estimat. Conform acordului, pretul final al partilor sociale va fi determinat in anul 
2022 in baza EBITDA efectiv realizat la nivetul anului 2021. 

SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU DEZVOLTAREA PLATFORMEI! 24Broker.ro, PRIN FINANTARE 
EUROPEANA NERAMBURSABILA - 04.10.2021 

Life is Hard a semnat contractul de finantare europeana nerambursabild aferent proiectului “Modele 
computationale bazate pe big data si analiza predictiv’ a datelor pentru optimizarea si automatizarea 
distributiei de produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro”. LIFE |S HARD vizeaza o investitie de peste 
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14 mil lei in dezvoltarea platformei 24Broker.ro. Finantarea nerambursabila primita este in valoare de 
10,.122.484,75 lei. 

SECTIUNEA 7 - DOCUMENTELE DISPONIBILE 

7.1 DOCUMENTELE CARE POT Fi CONSULTATE IN PERIOADA DE VALABILITATE A DOCUMENTULUI DE 
INREGISTRARE 

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, (i) gratuit pe suport hartie la 
sediul Emitentului din Floresti, Str. Avram lancu, Nr. SOO, jud. Cluj (ii), gratuit pe suport hartie la sediul 
Intermediarului din Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj (iii) sau in format electronic pe website- 
urile www.brk.ro, www.bvb.ro, www.lifeishard.ro: 

e Prezentul Prospect; 

e Decizia ASF de aprobare a Prospectului; 

e Actul constitutiv si statutul actualizate ale emitentului; 

«  Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si 
rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea; 

e Formularul de subscriere; 

e Formularul de retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere. 

PARTEA A Il-A. NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

SECTIUNEA 1 - SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATH PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR 
St APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 

4.1 PERSOANE RESPONSABILE 

Ase vedea Sectiunea 1 din Partea |, Pct. 1.1 - “Persoane responsabile”. 

< SUPRADE 

1.2 DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE ee % 
A se vedea Sectiunea 1 din Partea I, Pct. 1.2 — “Declaratia persoanelor responsabile”.’ = 

& 

  

1.3 PERSOANE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE EXPERT 

Ase vedea Sectiunea 5 Pct. 5.3.1 din Partea | a prezentului Prospect, referitoare la auditorul financiar 
extern al Societatii. Acesta sau reprezentantii sai nu detin valori mobiliare emise de Societate sau optiuni 

de achizitie sau de subscriere a unor valori mobiliare emise de Societate, nu au ocupat un loc de munca 
anterior in cadrul Emitentului $i nu au primit orice alta forma de compensatie anterior de la Emitent, cu 
exceptia contravalorii serviciilor profesionale de audit prestate. De asemenea, auditoru! financiar sau 
reprezentantii sai nu fac si nu au facut parte anterior din organismele de conducere ale Emitentului $i nu 
au avut niciun fel de conexiuni cu Intermediarul Ofertei. 

1.4. IN CAZUL IN CARE INFORMATILE PROVIN DE LAO TERTA PARTE 

Nu este cazul. 

1.5 DECLARATIE PRIVIND APROBAREA PROSPECTULUI 

Ase vedea Sectiunea 1 din Partea I, Pct. 1.5 din Prezentul Prospect. 
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1.6 INTERESELE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE IMPLICATE IN EMISIUNE/OFERTA 

Emitentut si Intermediarul declara cd niciunul dintre ei nu are niciun interes care ar putea influenta in mod 
semnificativ emisiunea de obligatiuni, cu exceptia celor legate de ducerea la indeplinire a contractului 
incheiat in vederea intermedierii prezentei Oferte. Singurele persoane responsabile pentru intocmirea 
prezentului Prospect sunt Emitentul si Intermediarul. 

1.7 MOTIVELE OFERTEI, UTILIZAREA FONDURILOR OBTINUTE SI CHELTUIELILE AFERENTE 

Emitentul doreste ca in perioada 2021-2022 sa genereze o crestere accelerata a business-ului astfel incat 
compania sd isi creasca pozitia pe piata de tehnologie si sé devind partener cu capabilitati si relevanta 
majore pe zona de digitalizare pentru companiile si comunitatile din RomAnia. In acest sens intentioneaza 
sd aloce 10 milioane de euro pentru detineri sau achizitii de companii noi, cu competente complementare 
in zona de digitalizare. Investitia va fi finantata prin mai multe mecanisme financiare, inclusiv emiterea de 
obligatiuni, astfel incat actionarii actuali s4 aiba posibilitatea de a participa in mod preferential la aceste 
demersuri, iar beneficiile pe termen mediu si lung sd fie o oportunitate pentru toti actionarii, 

Fondurile nete obtinute in urma emisiunii Obligatiunilor, dupa plata comisioanelor, onorariilor si a altor 
cheltuieli generate de emisiunea de Obligatiuni, vor fi utilizate de c&tre Emitent in scopul finantarii 
proiectelor de dezvoltare ale Emitentului. Alte surse de finantare ale acestor proiecte vor fi zerita 
de profitul nerepartizat al exercitiilor financiare, rezerve legale constituite, precum a operat i 
corporative legate de piata de capital. 

aS
} Pentru atingerea principalelor obiective ale Life is Hard S.A. fa nivelul anului 2021, planul Ye i investitli'| 

care se vizeaza a fi realizate pe parcursul anului 2021-2022, se prezinta astfel: 
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TIPUL INVESTITIE! BUGETUL ALOCAT (EURO) 

Achizitii de companii 2021-2022 10.000.000 

investitie in platforma 24BROKER nou 2021-2022 500.000 

investitie in platforma DOXTAR 2021 150.000 

Echipamente IT 2021 50,000         

Sursa: Emitentul 

Valoarea maxima a Ofertei este de 7.311.400 lei, in cazul in care toate Obligatiunile Ofertei sunt subscrise 
de catre investitori. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei si care vor fi suportate in totalitate de catre 
Emitent sunt urmatoarele: 

¢ Comisionul tntermediarul: conform Contractului intre Parti; 

e Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise in mod valid in Oferta; 

° Taxa ASF de eliberare a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare pentru 
Obligatiuni: 500 Lei; 
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¢ Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majordarii capitalului social: aproximativ 

2.000 Lei; 

* Taxa de inregistrare a valorilor mobiliare la Depozitarul Central (depinde de numarul 

investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei; 

e Alte cheltuieli legate de autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 Lei. 

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. 

1.8 INFORMATII SUPLIMENTARE 

x 
1.8.1 Consilieri care au legdtura cu emisiunea ie BN 

iJ Ase eat 

Nu este cazul. (5 es 

5. UBAT J 

1.8.2 Alte informatii din nota privind volorile mobiliare care au fost verificate sau examinate de 'catre 

auditori si dacd acestia au elaborat un raport “S24 

Nu este cazul. 

1.8.3 Ratingurile de credit atribuite valorilor mobiliare la cererea sau cu cooperarea emitentului in 

procesul de atribuire a ratingutui 

Nu este cazul. 

1.8.4 in cazul in care rezumatul este inlocuit partial cu informatiile prevazute la articolul 8 alineatul (3) 

literefe (c)-(i) din Requlamentul (UE) nr. 1286/2014 

Nu este cazul. 

SECTIUNEA 2 - FACTORII DE RISC 

Ase vedea Sectiunea 3 din Partea | a prezentului Prospect ,,Factorii de risc’. 

SECTIUNEA 3 - TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE 

3.1 INFORMATIH PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A Fi OFERITE 

3.1.1 Descrierea tipului si a clasei valorilor mobiliare oferite 

Obligatiunile oferite in cadrul Ofertei sunt obligatiuni convertibile, negarantate, denominate in lei, cu 

valoare totala de 7.311.400 lei, emise in form4 dematerializata si evidentiate prin inscrierea in Registrul 

Detinatorilor de Obligatiuni gestionat de cdtre Depozitarul Central, societate romana pe actiuni, cu sediul 

pe Bd. Carol nr. 34-36, Bucuresti, Romania. 

Obligatiunile subscrise prin intermediul Ofertei sunt destinate tranzactionarii in cadrul sistemului 

multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti, Sectorul Titiuri de Credit (obligatiuni). 
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Obligatiunile au o optiune de rascumparare anticipata din partea Societatii (,,call option”), exclusiv la 
initiativa Emitentului. Emitentul isi pdastreazd optiunea de a rascumpara Obligatiunile inaintea Datei de 
Scadenta, integral sau partial, in orice moment incepand cu trimestrul 13 calculat de la Data de Emisiune, 

in baza unei notificdri prealabile transmise Detinatorilor de Obligatiuni cu cel putin 30 zile inainte de data 

rascumpararii anticipate. Notificarea va fi furnizatd in mod valabil prin publicarea sa intr-un ziar cu 

acoperire nationala in Romania, pe pagina de internet a Emitentului si, respectiv, pe pagina de internet a 

Bursei de Valori Bucuresti, in calitate de operator de piat&, dacd Obligatiunile vor fi admise la 

tranzactionare pe SMT, precum si prin orice alte forme de raportare impuse de lege. in cazul rascumpararii 

partiale, aceasta va fi realizataé de catre Emitent prin metoda ,,Pro-rata”, de la toti detinatorii de 
Obligatiuni. 

Ca urmare a notificdrii transmise, Emitentul isi rezerva dreptul, iar investitorii nu se pot opune, de a 

rdscumpara anticipat Obligatiunile emise, iar acestea vor fi rascumparate la valoarea nominala. In acest 

caz, Emitentul va achita Obligatarilor pentru fiecare Obligatiune detinutd: dobanda aferentd acumulaté la 

zi panda [a data rascumpararii anticipate, valoarea nominala a Obligatiunii si va acorda o prima unitarad de 

rambursare anticipata de 1% din valoarea nominala a Obligatiunii. Pe toata durata imprumutului obligatar, 

Emitentul va putea achizitiona, in orice moment, direct de pe piata pe care se za ioneaza 

Obligatiunile si la orice pret, in limitele permise de lege, Obligatiunile emise, care welts fivor 
putea fi revandute sau re-emise. (s é ie o
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Toate Obligatiunile rascumparate sau achizitionate de Emitent in conditiile mentionate anterior vor fi 

anulate si nu mai pot fi re-emise sau revandute. mo 

Obligatiunile ajunse la scadenta care nu au fost convertite in Actiuni vor fi rascumparate de cdtre Emitent 

la valoarea nominala, dupa 4 (patru} ani de la Data de Emisiune. 

Plata principatului se va face in aceeasi zi cu plata ultimului cupon, respectiv in termen de 5 zile lucrdtoare 

de ja Data de Referinta a ultimului cupon, cdtre detindtorii de obligatiuni identificati la aceasta data. 

in cazul réscumpararii obligatiunitor inainte de scadenfa, stingerea obligatiilor de plata (cupon la zi, 

principalul si prima de rambursare anticipata) se va face faté de detinatorii de Obligatiuni care vor fi 

identificati ta Data de Referinja stabilita in cadrul Consiliului de Administratie al Emitentului, care va hotari 

rambursarea anticipata, cu notificarea prealabila a investitorilor conform prevederilor aplicabile 

emitentilor de instrumente financiare admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. 

3.1.2 Legistfatia in temeiul cdreia au fost create valorile mobiliare 

Obligatiunile sunt emise si oferite investitorilor in conformitate cu legislatia din Romania, respectiv Legea 

societatilor nr, 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata cu modificarile si completdrile 

ulterioare, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu Obligatunile Ofertei va fi solutionat de catre autoritatile 

competente din Romania. 

Orice dispute dintre Emitent si detinadtorii de Obligatiuni, cu privire la Obligatiunile emise, vor fi 

solutionate de c&tre instantele de judecataé competente din Romania. 

3.1.3 Forma sub care au fost emise valorile mobiliare 
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in baza prezentului Prospect, Obligatiunile vor fi emise in forma nominativa si dematerializate (inregistrate 

in cont). Dupd emiterea Obligatiunilor, Emitentul va depune o cerere in vederea inregistrarii Obligatiunilor 

la ASF siin Registrul Detinadtorilor de Obligatiuni gestionat de catre Depozitarul Central. 

Emitentul va depune toate diligentele ca Obligatiunile emise sa fie admise la tranzactionare pe Sistemul 

Multilateral de Tranzactionare (SMT), administrat de Bursa de Valori Bucuresti. 

3.1.4 Moneda emisiunii de valori mobiliare 

Obligatiunile vor fi emise in lei (RON}, 

3.1.5 Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventé 

Obligatiunile constituie obligatii directe, neconditionate, nesubordonate si negarantate ale Emitentului si 

au si vor avea acelasi rang (pari passu) si fara nicio preferintd intre acestea si (sub rezerva exceptiilor care 

sunt la un anumit moment atat imperative cat si cu aplicabilitate generala, in virtutea legii romane) fata 

de toate celelalte obligatii prezente sau viitoare, negarantate si nesubordonate ale Emitentului. 
< SUPRA vE > 
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3.1.6 Drepturile asociate valorilor mobiliare 3 aS 

‘ 9} Dy 
Drepturile aferente Obligatiunilor sunt prezentate in cadrul prezentului Prospect si includ, printre altele: 

dreptul la dobanda, drepturile aferente adundarilor detinatorilor de obligatiuni si dreptul de conversie. 

Obligatiunile Emitentului emise in baza prezentului Prospect nu beneficiaza de rating, 

Actionarii de la Data de inregistrare a Adundrii Generale a Actionarilor sunt indreptatiti s4 subscrie in 

cadrul Etapei |. Dupa expirarea perioadei de subscriere aferente Etapei |, nu se vor mai accepta subscrieri 

din partea actionarilor. Obligatiunile Oferite vor putea fi subscrise in baza detinerii de actiuni de la Data 

de Inregistrare. Rata de subscriere este de 65,6943950543 actiuni detinute pentru achizitionarea a 1 (una) 

obligatiune. Numérul maxim de obligatiuni care poate fi subscris de cdtre un investitor poate fi aflat prin 

contactarea Participantului la care investitorul are deschis un cont de investitii. 

Nu se admite subscrierea de fractiuni de Obligatiuni. in situatia in care nu ar rezulta un numar intreg de 

Obligatiuni, numarul maxim final de Obligatiuni ce pot fi subscrise de investitor se rotunjeste in jos pana 

la numdrul intreg cel mai apropiat. 

Orice persoana fizicd sau juridicd, rezidenta sau nerezidentd, poate subscrie Obligatiunile Ofertei, cu 

conditia detinerii actiunilor Emitentului la Data de Inregistrare, conform celor prezentate anterior. 

Orice Detindtor de Obligatiuni poate opta pentru conversia oricdrei parti sau a intregului principal 

nerascumparat/neconvertit in actiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini si impreund cu toate 

drepturile aferente acestora, prin transmiterea unei notificari privind solicitarea conversiei (transmisa in 

forma prevazuta in Anexa 1}, notificare transmisa de catre Detinatorul de Cbligatiuni cdtre Emitent in 

termen de 15 zile lucrdtoare de la Data de Stabilire a Pretului de Conversie. Data de Stabilire a Pretului de 

Conversie reprezinta data care este cu 15 zile lucratoare inainte de Data de Referinta aferenta cuponului 

Trimestrului 10 al Obligatiunilor Ofertei. 
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Data de Conversie va fi aceeasi cu Data de Referinta aferenté cuponului Trimestrului 10 al Obligatiunilor 

Ofertei si va fi mentionata de cdtre Emitent in notificarea ce va fi transmisa Detinatorilor de Obligatiuni 

cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de Data de Stabilire a Pretului de Conversie. Notificarea 

mentionata va fi transmisa in mod valabil Detinatorilor de Obligatiuni prin publicarea acesteia pe website- 

ul Emitentului si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti. 

Dreptul de conversie va putea fi exercitat pand la Data de Conversie, iar conversia efectiva in actiuni ale 

Emitentului se va realiza de cdtre acesta in trimestrul 11 calculat de la data emiterii cbligatiunilor, in 

conditiile stabilite prin prospectul de emisiune, pretul de conversie urmand a fi egal cu media ponderata 

a pretului actiunilor din cadrul tranzactiilor efectuate pe piata Aero a BVB, pe care sunt tranzactionate 

actiunile Societatii, din ultimul an anterior Datei de Stabilire a Pretului de Conversie, la care se va aplica o 

reducere de maxim 15%. 

Tn masura in care in urma exercitarii dreptului de conversie ar trebui emise actiuni reprezentand mai mult 

de 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, Societatea va emite actiuni in limita a maxim 

15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, acestea urmand a fi distribuite proportional 

celor care si-au exercitat dreptul de conversie (fiecdruia raportat la procentul pe e éa-peprezinta 

Obligatiunile cu privire la care si-a exercitat dreptul de conversie din totalul ct ore care 

s-a exercitat dreptul de conversie), urmand ca in privinta obligatiunilor rdmase ne nvertite sd sd.se aplice 

regulile referitoare la plata si réscumpdrare stabilite prin Prospectul de Emisiune. \Z 
AT 

Ca urmare a exercitarii dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu aprobarea 

Adundrii Generale Extraordinare a Actionarilor/Consiliului de Administratie, dupa caz. in termen de 45 de 

zile de la Data Conversiei, Emitentul are obligatia de a depune toate diligentele necesare in vederea 

inregistrarii majordrii capitalului social si inregistrarea noilor actiuniin numele Detinatorilor de Obligatiuni 

in Registrul Actionarilor. 

a
l
e
 ON
Y 

Numarul de Actiuni in care va fi convertit principalul neréscumparat/neconvertit va fi determinat prin 

impartirea valorii principalului neréscumpdrat/neconvertit pe care Detinadtorul de Obligatiuni a ales sa o 

converteasca la Pretul de Conversie. 

Nu pot fi emise fractiuni de Actiuni ca urmare a unei conversii. in situatia in care in urma unei conversii 

rezulta fractiuni de actiuni, numarul final de Actiuni rezultate din conversie se rotunjeste in jos, rotunjirea 

facandu-se la numarul intreg cel mai apropiat. 

Societatea isi va putea exercita dreptul de raéscumparare in trimestrul 13 calculat de la data emiterii 

obligatiunilor, in conditiile stabilite prin prospectul de emisiune. 

3.1.7 Dobdnzile datorate 

Obligatiunile nou emise sunt purtdtoare de dobanda de la Data de Emisiune. Rata nominala a dobanzii 

este de 8% pe an (,,Rata Dobanzii"). 

Obligatiunile Ofertei sunt purtatoare de dobanda incepand cu Data de Emisiune (data decontdarii 

obligatiunilor). Pentru numarul de zile al perioadei de calcul a! dobanzii (cuponul) se utilizeazé conventia 

"30/360", respectiv orice lund calendaristica se trateazd a avea 30 de zile si orice an calendaristic se 

trateazd a avea 360 zile. in cazul platilor trimestriale ale cuponului, vor rezulta sume de plata egale pentru 

fiecare perioada, 
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[360 x (An2 — An1)]} + (30 x (Luna2 — Lunal)] + (Ziua2 — Ziual) 
360 
  Coef.ponderare Numar sile perioada = 

unde: 

Ani - reprezinta anui, exprimat ca si numdr, in care cade prime zi de calcul a perioadei purtatoare de dobdnda (data ex-cupon) 

An2 -reprezintd anul, exprimat ca si num4r, in care cade prima zi imediat urmatoare ultimele: zile de calcul a perioadei purtdtoare 

de dobanda (data cupon curent) 

Lunai - reprezinté luna, exprimaté ca si numdr, in core cade prima zi de caleul a perioadei purtétoare de dobdndé (data ex- cupon) 

tuna2 — reprezinta luna, exprimeté ca si numar, in care cade prima zi imediat urmatoare uiltimelei zile de calcul a perioadei 

purtétoare de dobdndé (deta cupan curent} 

Ziual - reprezinté ziua, exprimatd ca si numdr, in core cade prima zi de calcul a perioadei purtatoare de dabdnda (dota ex- cupon) 

Ziua2 — reprezinta ziua, exprimatd ca si numér, in care cade prima zi imediat urmétoare ultimeiei zile de calcul a perioadei 

purtétoore de dobdndé (data cupon curent) 

Toate platile in ceea ce priveste obligatiunile emise, principal si dobanzi, vor fi efectuate la Data de Plata 

a Dobanzii ("Data cupon curent"), prin intermediul Depozitarului Central sau a Agentului de Plata 

desemnat de cdtre Emitent, dupa caz, catre detin3torii de obligatiuni inregistrati la Datele de Referinta 

aplicabile. Data de Plat& a Dobanzii va fi ulterioara Datei de Referinta cu 5 zile Metta OTR a, 

J “A 
ix b vs ait a 
{= a 

Pentru subscrierile din Etapa |, sumele nu sunt purtatoare de dobanda. Dobanda se calculeaza in incepan 

cu Data de Emisiune. L A 

Dobanda acumulata si neplatita aferentd Obligatiunilor convertite va fi platita Detindtorilor de Obligatiuni 

in a 5-a Zi Lucrdtoare de la data de emisiune a actiunilor imediat urmatoare unei astfel de Date de 

Conversie, pentru perioada dintre Data de Platé a Dobanzii anterioara si pand la Data de Emisiune a 

Actiunilor, exclusiv. 

Cupoanele si principalu! datorate detinatorilor de Obligatiuni conform prevederilor prezentului Prospect 

se prescriu intr-un termen de 3 ani de la data scadentei acestora. 

3.1,8 Data scadentei 

Platile cuponului vor fi trimestriale iar plata principalului va fi la scadent&. Obligatiunile vor a avea o 

scadenta de 4 ani (16 trimestre) de !a data emisiunii. 

3.1.9 Randamentul 

Randamentul brut la momentul emisiunii este egal cu Rata Dobanzii. 

Agentul de Calcul al dobanzii este Emitentul. Tn situatia in care Emitentul nu plateste la data scadentei 

orice suma datorata detinatorilor Obligatiunilor, se va percepe dobanda asupra sumei datorate de la data 

scadentei panda data platii efective, aplicand Rata DobAnzii aferenta Obligatiunilor plus o Rata a Dobanzii 

Penalizatoare de 1% pe an. 
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3.1.10 Adunarea Generalé a Definadtorifor de Obligatiuni 

Detindtorii de obligatiuni se pot intruni in cadrul adundrilor generale ale detinatorilor de obligatiuni 

{fiecare, o ,Adunare Generala”) in scopul de a lua decizii cu privire la interesele lor. 

Tinerea si atributiile Adundrii Generale sunt guvernate de dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 

cu modificdrile si completarile ulterioare (,,Legea Societatilor”), ale Legii 24/2017 si de Regulamentul 

5/2018, astfel cum acestea pot fi modificate sau inlocuite la diferite intervale de timp. Orice modificare a 

prevederilor legale ce guverneazd modul de desfasurare si atributiile Adundarii Gener ale-pbatézavea ca 

efect schimbari ale regulilor detaliate mai jos. oe 

  

a) Convocarea Adunarii Generale 5 

Adunarea Generala poate fi convocatd la cererea unuia sau a mai multor detingtor de fe obligdtiuni 

reprezentand cel putin o patrime din valoarea nominala a obligatiunilor emise si care nu: au fost 

rascumparate sau anulate sau, dupa numirea reprezentantului detinatorilor de obligatiuni (fiecare, un 

»Reprezentant”), la cererea Reprezentantului. 

Convocatorul Adunarii Generale va fi (i) publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie sau 

{ii) transmis prin scrisoare recomandata detinadtorilor de obligatiuni relevanti, la adresele din registrul 

detinatorilor de obligatiuni, precum si, in fiecare caz, pe website-ul Emitentului, la www.liteishard.ro si, 

dupa listarea obligatiunilor, pe website-ul BVB, la www.bvb.ro. Convocatorul Adunadrii Generale va fi 

publicat cu cel putin 30 de zile inainte de data la care este programata Adunarea Generala. Convocatorul 

va indica atat data de referinta, locatia si data Adunarii Generale, cat si ordinea de zi. De asemenea, 

convocatorul poate include data si ora celei de a doua Adundari Generale, in cazul in care prima nu poate 

fi intrunitd in mod valabil. 

Unul sau mai multi detinatori de obligatiuni reprezentand, individual sau tmpreunda, cel putin 5% din 

valoarea nominala a obligatiunilor emise si care nu au fost rdscumpdrate sau anulate, au dreptul de a 

adduga puncte noi pe ordinea de zi a Adundrii Generale, in termen de 15 zile de la publicarea 

convocatorului. Ordinea de zi revizuitd trebuie publicatd in conformitate cu prevederile legate de 

convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inainte de data Adundrii Generale. 

Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decdt administratorii, directorii, 

respectiv membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere, cenzorii sau angajatii Emitentului, 

dupa caz. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunare sau in orice alt 

termen prevazut in actul constitutiv al Emitentului la momentul relevant. Omisiunea de a depune aceste 

procuri in original in termenul mentionat va avea drept consecinta pierderea dreptului de vot al 

detindtorului de obligatiuni in acea Adunare Generala. 

Hotadrarile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis. 

b) Reprezentant/Reprezentanti 

Adunarea Generald poate numi un Reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi 

Reprezentanti supleanti. 

Reprezentantul si reprezentantul/reprezentantii supleant/supleanti nu pot fi implicati in conducerea 

Emitentului. 
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Functia de Reprezentant poate fi conferité oricdrei persoane, fizice sau juridice, indiferent de 

nationalitatea acesteia. 

in caz de incompatibilitate, demisie sau revocare a unui Reprezentant, va fi ales in cadrul Adundarii 

Generale un reprezentant inlocuitor, cu exceptia cazului in care exista un Reprezentant supleant care isi 

va asuma rolul de Reprezentant. 

Toate partile interesate vor avea oricdnd dreptul de a obtine informatii privind numele si adresa 

Reprezentantului/Reprezentantilor la sediul social al Emitentului. 

c) Atributiile Reprezentantului/Reprezentantilor 

Reprezentantul/Reprezentantii va/vor avea dreptul de a reprezenta detindtorii de obligatiuni in 

raporturile cu Emitentul si in fata instantelor de judecaté. Reprezentantul/Reprezentantii mai poate/pot 

fi insarcinat/insdrcinati de catre Adunarea Generalé, de asemenea, cu efectuares actiony| or de 

supraveghere si protejarea intereselor comune ale detinatorilor de obligatiuni. % 

  

d) Atributiile Adundarii Generale 

  

Adunarea Generala are puterea de a delibera in ceea ce priveste stabilirea remuneratiei Reprezentantului 

si a Reprezentantilor supleanti, precum si cu privire la demiterea si inlocuirea acestora si, de asemenea, 

poate s& hotdrasca cu privire la orice alta chestiune care se refera la drepturile comune, actiunile si 

beneficiile corespunzatoare obligatiunilor in prezent sau in viitor, inclusiv autorizarea Reprezentantului sa 

actioneze in justitie in calitate de reclamant sau parat. 

Adunarea Generala are urmatoarele competente: 

(i) sd indeplineasca toate actiunile de supraveghere si actiunile pentru protejarea intereselor comune ale 

detindtorilor de obligatiuni sau sd autorizeze Reprezentantii pentru indeplinirea acestor actiuni; 

(ii) s4 creeze un fond care poate fi finantat din sumele reprezentand dobdnda la care detinatorii de 

obligatiuni au dreptul, in scopul de a acoperi cheltuielile legate de protejarea drepturilor lor, precum si sé 

stabileasca regulile de administrare a unui astfel de fond; 

(iii) s8 se opunad oricdrei modificdri aduse actului constitutiv al Emitentului care pot afecta drepturile 

detinatorilor de obligatiuni; 

(iv) s§ desemneze Reprezentantul/Reprezentantii si sa dea acestora instructiuni cu privire la gestiunea 

emisiunii, si 

(v) si se pronunte asupra emisiunii de noi obligatiuni de cdtre Emitent. 

Adunarile Generale pot adopta hotdrari valabile privind desemnarea Reprezentantului si a 

Reprezentantilor supleanti si in raport cu punctele (i} si (ii) de mai sus numai cu o majoritate care 

reprezintd cel putin o treime din valoarea nominala a obligatiunilor emise si care nu au fost rascumpadrate 

sau anulate. in orice alt caz, Adunarea Generala poate adopta o hotarare valabila in prezenta detinatorilor 

de obligatiuni reprezentand cel putin doua treimi din valoarea nominala a obligatiunilor emise si care nu 

au fost raéscumparate sau anulate si cu o majoritate de cel putin patru cincimi din valoarea nominala a 

obligatiunilor emise si care nu au fost rascumparate sau anulate apartinand detinatorilor de obligatiuni 

prezenti in cadrul Adundrii Generale. 
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Dreptul fiecdrui detinadtor de obligatiuni de a participa in cadrul Adunarilor Generale va fi evidentiat prin 

inscrierea in registrul detinatorilor de obligatiuni a denumirii detinadtorului de obligatiuni la data de 

referintd mentionata in convacatorul Adunarii Generale. 

Deciziile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti detinatorii de obligatiuni, inclusiv pentru cei care 

nu au participat la vot sau la astfel de adundari. Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in justitie, in 

conditiile legii, de detinatorii de obligatiuni care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat 

impotriva hotararii si au cerut s4 se insereze acest aspect in procesul-verbal al sedintei. 

e) Informarea Detinatorilor de Obligatiuni 

La convocarea Adunarii Generale, fiecare detinator de obligatiuni sau reprezentant al acestuia va avea 

dreptul de a consulta sau de a face o copie a textului hotararilor care vor fi propuse si a rapoartelor (daca 

este cazul) care vor fi prezentate in cadrul adundrii, care vor fi puse la dispozitie spre a fi consultate in 

locul mentionat in convocator. 

f) Cheltuieli 2 seen 
Mrlves, : 

* . « ‘ og . . *. ES 

Cad in sarcina Emitentului toate cheltuielile rezonabile ocazionate de convocar asi desfasufarea 

Adunarilor Generale. {< j 2 
> 

5 Fy 
g) Notificarea hotdrarilor 

Emitentului i se vor aduce la cunostinta hotdrarile adoptate in cadrul Adunarilor Generale’in termen de 

cel mult trei zile de la adoptarea acestora. In consecinta, Emitentul va respecta toate obligatiile de 

raportare care ji revin in virtutea legislatiei aplicabile in legatura cu astfel de hotarari. 

3.1.11 HotdrGrile, autorizatiile si aprobarile in temeiul cdrora au fost sau vor fi create si/sau emise 

valorile mobiliare 

Emisiunea de obligatiuni corporative convertibile, negarantate, avand atasaté o optiune de rdscumparare 

anticipata din partea Societatii (,call option”), a fost aprobaté prin hotararea Adundarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 24.02.2021. 

3.1.12 Data emisiunii sau, in cazul unei noi emisiuni, data prevdézutd pentru aceasta emisiune 

Dupa terminarea perioadei de subscriere in cadrul Etapei a Il-a, Consiliul de Administratie se va intruni 

pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor 

acordate prin Hotdrarea AGEA din 24.02.2021, cu privire la subscrierile inregistrate. Conform Hotararilor 

Consiliului de Administratie al Emitentului din data de 18.06.2021, acesta va putea decide asupra validarii 

emisiunii de Obligatiuni chiar si in cazul unui nivel de subscrieri inferior Pragului de Succes. 

in cazul in care Pragul de Succes nu este atins, iar Consiliul de Administratie al Emitentului hotaraste ca 

Obligatiunile si nu mai fie emise, contravaloarea Obligatiunilor subscrise in cadrul Etapei ! si Etapei I! va fi 

rambursata subscriitorilor fie prin virament bancar in contul indicat de catre acestia in cadrul Formularului 

de Subscriere, fie in contul de investitii al acestora, de cdtre Intermediarul sau Participantii Eligibili prin 

care s-a facut subscrierea initiala, in termen de 5 zile lucratoare de la data hotararii Consiliului de 

Adrninistratie al Emitentului. 

in cazul in care emisiunea de Obligatiuni se va incheia cu succes, Data Emisiunii va fi Data Decontarii 

tranzactiilor in cadrul plasamentului privat. Dupa aceasta data, Emitentul va demara toate demersurile 
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necesare in vederea obtinerii Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de ASF si va 

depune o cerere la Bursa de Valori Bucuresti pentru listarea Obligatiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti si 

pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al 

Bursei de Valori Bucuresti, 

3.1.13 Restrictii privind transferabilitatea valorilor mobiliare 

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a Obligatiunilor. Obligatiunile vor fi liber transferabile, 

in conformitate cu legislatia si reglementdrile din Romania aplicabile valorilor mobiliare si schimburilor. 

Dreptul de preprietate asupra Obligatiunilor se va transmite fie prin mecanismul livrare contra plata, prin 

inregistrarea Obligatiunilor in Contul Individual al Detinatorului de Obligatiuni sau in sub-contul 

Detinatorului de Obligatiuni care este parte a unui Cont Global, fie prin alt mod permi -dereglementarile 

Depozitarului Central (ex. transfer direct). Se ; 
us 

w
h
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3.1.14 Aspecte fiscale 

Legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea 

avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Codul Fiscal Roman"), anumite tipuri de venituri 

obtinute de la surse din Romania de catre rezidenti si nerezidenti sunt supuse impozitarii in Romania, ja 

cotele prevazute de Codul Fiscal Roman, indiferent daca respectivele venituri sunt primite in Romania 

sau in strainatate. 

impozitarea Detindtorifor de Obligatiuni rezidenti in Romania in scop fiscal 

Impozitarea veniturilor sub forma de debanzi 

Venitul obtinut pentru Obligatiuni de cdtre persoane juridice rezidente sub forma de dobanzi aferente 

Obligatiunilor este supus impozitului pe venit (impozit pe profit) de 10%. Plata dobanzii pentru persoanele 

fizice rezidente pentru produse purtatoare de dobanda, cum sunt Obligatiunile, este supusd unei cote de 

10%. Impozitul este retinut la sursa, la momentul platii dobanzii. 

impozitarea castigului de capital 

Venitul obtinut de persoane juridice rezidente sub forma castigurilor de capital din transferul 

Obligatiunilor va fi supus impozitului pe venit (impozit pe profit) de 10%. Venitul sub forma castigurilor 

de capital din transferul Obligatiunilor obtinut de persoane fizice este supus impozitului pe venit de 10%. 

\mpozitul nu se retine la sursd, obligatia declardarii $i platii impozitului revenind persoanei care obtine 

respectivul venit. 

impozitarea in scopuri fiscale a Detindtorilor de Obligatiuni nerezidenti 

impozitarea veniturilor sub forma de dobanzi 

Dobénda pentru Obligatiuni poate fi scutitd de la impozitare in Romania cu conditia ca dobanda sé fie 

platita unei persoane care nu este un afiliat al Emitentului. 

in cazul in care dobanda este platita unei persoane afiliate, Directiva UE 2003/49/CE privind Dobanda si 

Redeventele poate fi aplicabila cu conditia indeplinirii anumitor conditii, precum urmatoarele conditii 
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principale: (i) afiliafii sé fie societati rezidente UE si (ii) la data platii, participatia sa fie de cel putin 25% 
pentru o perioada neintrerupta de cel putin doi ani. Dacd nu sunt indeplinite conditiile impuse de 
Directiva UE 2003/49 /CE privind Dobanda si Redeventele, atunci se va retine la sursd cota de 10%, cu 
exceptia cazului in care prevederi mai favorabile ale conventiilor de evitare a dublei-inmpune i pot fi 

Js 

    
aplicate. oP “ 

~~ 
ai 

Impozitarea cAstigului de capital “ Tz 
“5 . ot a 

Castigurile de capital obtinute de persoane juridice stréine din transferul Obligatiunilor nu sunt supuse 
impozitdrii in Romania. Niome 

Castigurile de capital obtinute de persoane fizice nerezidente din transferul Obligatiunilor sunt supuse 
impozitarii, conform prevederilor de mai sus de la sectiunile ,,Impozitarea in scop fiscal a Detindtorilor de 
Obligatiuni rezidenti in Roménia” si ,impozitarea castiguiui de capital”, cu exceptia situatiei in care 
castigurile de capital sunt obtinute din transferul de Obligatiuni intre persoane nerezidente pe piete de 
capital in afara teritoriului Romaniei, caz in care castigurile de capital nu vor fi impozitate. In functie de 
fara in care persoana nerezidenta isi are rezidenta fiscala, impozitul pe cdstigurile de capital poate fi redus 
sau eliminat in baza unui tratat de evitare a dublei impuneri. Pentru a beneficia de prevederile tratatului 
privind evitarea dublei impuneri, persoana nerezidenta ar trebui sa obtind si $4 furnizeze reprezentantului 
fiscal un certificat de rezidenta fiscala (valabil pentru anul fiscal respectiv) emis de autoritatile fiscale din 
tara sa de rezidenta, in original sau in copie legalizata, si o traducere legalizata in limba romana a acestui 
certificat. 

3.115 Dacd aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului 
valorilor mobiliare si/sau aie persoanei care solicita admiterea fa tranzactionare 

Nu este cazul, 

3.1.16 impactul potential asupra investitiel in cazul rezolufiei in temeiul Directivei 2014/59/UE 

Nu este cazul. 

3.1.17 informatii privind instrumentele derivate 

Nu este cazul. 

SECTIUNEA 4 - DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 

4.1 TERMENII Si CONDITHLE OFERTE! PUBLICE DE VALORI MOBILIARE 

4.1.1 Conditiile care reglementeaza oferta 

Cadrul legal care reglementeazd emisiunea este format din Legea nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, actualizaté, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 
piafa, actualizata, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, Regulamentul nr. 5/2018 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si legislatia secundara aferenta emisa de catre 
ASF. 
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4.1.2 Cuantumul total al valorilor mobiliare oferite publicului 

Valoarea totald maxima de emisiune a Obligatiunilor este de 7.311.400 lei, in ipoteza in care toate 

Obligatiunile Ofertei vor fi subscrise. i ECTS 
aoa 

Oferta va fi considerata incheiata cu succes daca, la inchiderea Ofertei, cel putiry80% din velit Mhobitace 

Oferite au fost subscrise in mod valabil. = _& , 

in cazul in care aceasta conditie nu va fi indeplinitd, Societatea poate sd respinga, la discretia sa, toate 

subscrierile facute in baza Ofertei. Subscriitorii trebuie s4 aibd in vedere faptul cd emisiunea se poate 

incheia fra succes, in acest caz sumele fiind returnate in termen de 5 zile !ucratoare de la data inchiderii 

Ofertei. in cazul in care Pragul de Succes nu este atins, iar Consiliul de Administratie al Emitentului 

hot3raste ca Obligatiunile s{ nu mai fie emise, contravaloarea Obligatiunilor subscrise in cadrul Etapei | si 

Etapei Il va fi rambursatd subscriitorilor fie prin virament bancar in contul indicat de cdtre acestia in cadrul 

Formularului de Subscriere, fie in contul de investitii al acestora, de cdtre Intermediarul sau Participantii 

Eligibili prin care s-a facut subscrierea initiala, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data inchiderii Ofertei. 

Subscrierile realizate in cadrul Ofertei sunt irevocabile si nu pot fi retrase sau modificate de cdtre 

subscriitori. Subscrierea poate fi retrasd numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta, in 

conformitate cu prevederile art.23 alin.2a din Regulamentul (UE) 1129/2017, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, respectiv in termen de 3 zile lucraétoare de ‘a publicarea respectivului 

amendament. Retragerea subscrierii de catre investitori se face prin completarea, semnarea si 

transmiterea c&tre Participantul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de retragere a acceptului 

de achizitionare sau subscriere: 

- la sediul Participantului; 

- prin transmiterea Formularului de retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere prin posta sau 

curier (cu confirmare de primire) la sediul Participantului; 

- prin email, semnate cu semnaturd electronica (transmise pe adresa de e-mail office@brk.ro, iar ulterior 

verificarii_ conformitatii acestora, confirmate de catre intermediarului Ofertei pe aceeasi cale de 

comunicare, de la adresa de e-mail office@brk.ro) sau prin email, semnate cu semndatura electronicé, iar 

ulterior verificdrii conformitatii acestora, confirmate de catre intermediarul autorizat pe aceeagi cale de 

comunicare. 

in situatia in care se opteazd pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier, 

Actionarii Emitentului trebuie si aibd in vedere ci documentele respective trebuie sd ajunga la sediul 

Participantului pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de derulare a Etapeil, respectivzd.4/ Zeé/ ora 12:00 

{ora Roméaniei). in cazul unei revocdri a subscrierii, sumele corespunzatoare Obligatiunilor subscrise vor fi 

returnate subscriitorului prin transfer bancar in contul bancar specificat de fiecare investitor in Formularul 

de Subscriere, in termen de maximum cinci (5) Zile Lucratoare de la data revocarii subscrierii respective. 

Investitorilor nu fi se va plati nicio dobanda cu privire la sumele la care se face referire mai sus. 

Sumele vor fi restituite de catre Intermediarul sau Participantii Eligibili prin care s-a facut subscrierea 

initiald, dupa caz, persoanelor care isi revocd subscrierea, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data 

retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea, prin completarea 

si depunerea unui formular de retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere. Formularul de 

subscriere, precum si celelalte documente ale Ofertei, sunt disponibile pe suport hartie la sediul 
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Intermediarului, al Emitentului, precum si electronic pe website-urile www.brk.ro, www.bvb.ro, 

www. lifeishard.ro. 

Dac un investitor a indicat mai multe conturi pentru restituirea unor astfel de sume, Intermediarul sau 

Participantii Eligibili prin care s-a facut subscrierea initial isi rezerva dreptul de a plati intreaga suma care 

urmeaza a fi restituita intr-un singur cont dintre cele specificate de Investitor in Formularul de Subscriere. 

in cazul in care toti investitorii Emitentului de la Data de Inregistrare isi vor exercita dreptul de subscriere 

in cadrul Etapei | si dreptul de conversie in integralitatea sa, structura actionariatului si participatia 

detinuté de fiecare actionar al Emitentului nu vor suferi modificadri. Dacd insd unul din actionari nu va 

subscrie in Oferta, participatia acestuia va fi diluata cu un procent imposibil de determinat la momentul 

redactarii prezentului prospect. 

4.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibild, si o descriere a procedurii de 

subscriere 

Subscrierea efectuata de cdtre investitorii subscriitori in aceasté Oferté reprezinté acceptarea 

neconditionaté a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei si a prezentului Prospey-investitorul 

confirmand cé a primit, citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentului Praspéct sia Venagers in 

acord cu acestea. - 3 ea se 

7 on Rw 

Oferta este structurata in doua Etape: We gat 5} 
ay 

a) Etapa | - Oferta adresata actionarilor Emitentului de la Data de inregistrare. Aceasta oferta se adreseaza 

tuturor Actionarilor Emitentului inregistrati la Data de Inregistrare, respectiv 16.03.2021. 

b) Etapa II - Etapa Plasamentului Privat. Obligatiunile ramase nesubscrise dupa incheierea Etapei | vor fi 

oferite Investitorilor in conformitate cu prevederile art.1 alin.4 lit.b) din Regulamentul (UE) 1129/2017. 

Etapa 1- Oferta adresatd actionarilor Emitentului de la Data de Inregistrare 

in cadrul Etapei |, Obligatiunile vor fi oferite Actionarilor Emitentului inregistrati in Registrul Actionarilor 

la Data de inregistrare, respectiv 16.03.2021. Astfel, Actionarii respectivi vor avea dreptul sd-si exercite 

dreptul de subscriere in vederea achizitionarii de Obligatiuni proportional cu numarul total de actiuni 

detinut de catre respectivul actionar. Data ,,ex-date” este data de 15.03.2021. 

Perioada in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei | este de 30 de zile calendaristice, 

respectiv in perioadag9./0 Jo J/ £3.11 202! (inclusiv), prima zi de subscriere find a cincea zi lucrdtoare 
de la data publicdrii Prospectului. Pretul de subscriere a unei Obligatiuni in cadrul Etapei | este de 100 

Lei/Obligatiune. 

Toate subscrierile in cadrul Ofertei vor face obiectul unui ordin de cumparare plasat in piata BVB 

dedicat Ofertei. in cazul incheierii cu succes a Ofertei, la data de inchidere a Etapei Il - Etapa 

Plasamentului Privat, fiecare subscriere va face obiectul unei tranzactii de cumparare. Data Tranzactiei 

pentru ambele etape ale Ofertei va fi aceeasi, respectiv ziua lucratoare urmatoare datei de inchidere a 

Etapei ll. 
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Prospectu! va fi disponibil in mod gratuit: 

a) pe suport de hartie, la sediul central al sediul Emitentului din Floresti, str. Avram lancu, nr. 500, 

judetul Cluj si la sediul S.S.1.F. BRK Financial Group SA din Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, 

incepand cu data publicdrii Prospectului, si 
Lore vet 

b} in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori sles a (www. ‘bob. ro), a 

Emitentului (www.lifeishard.ro) si a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro). ! 2) 

S
T
A
T
E
 

l= 5 | 

Investitorii care la Data de Inregistrare detineau actiunile Emitentului in Sectiunea la Depozitarului 

Central si la data subscrierii nu detin un cont de investitii la Intemediarul Ofertei sau la oricare ait 

intermediar autorizat de ASF care a semnat sia transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul privind 

acceptarea subscrierilor investitorilor de acest tip,pot accepta Oferta prin completarea si semnarea 

inainte de expirarea Perioadei in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei |, a 2 (doua)} 

exemplare ale formularului de subscriere (denumit in continuare “Formularul de Subscriere”), in formatul 

ce va fi fScut disponibil investitorilor interesati la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizati de 

catre ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei 

(denumité in continuare “Angajamentul’) si prin predarea tuturor documentelor necesare in 

conformitate cu Prospectul, la urmatoarele adrese: 

- — lasediul central al S.S.1.F, BRK Financial Group SA din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, si 

la celelalte agentii ale Intermediarului, autorizate de cdtre ASF, in timpul programului normal de lucru, de 

luni panda vineri intre orele 9:00 - 17:00 (ora Europei de Est - GMT+2), respectiv intre orele 9:00 $i 12:00 

(ora Europei de Est - GMT+2) in ultima zi de derulare a Etapei | sau prin transmiterea documentelor 

necesare prin postd sau curier {cu confirmare de primire) sau prin email, semnate cu semnatura 

electronica (transmise pe adresa de e-mail office@brk.ro, iar ulterior verificdrii conformitaii acestora, 

confirmate de catre Intermediarului Ofertei pe aceeasi cale de comunicare, de la adresa de e-mail 

office@brk.ro} pe durata Perioadei in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei | de Oferta; 

si 

- la sediul oricdrui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei 

Angajamentul privind acceptarea subscrierilor investitorilor care la Data de Inregistrare detineau actiunile 

Emitentului in Sectiunea | a Depozitarului Central, in timpul programului normal de lucru al 

intermediarilor sau prin transmiterea documentelor necesare prin posta sau curier (cu confirmare de 

primire) sau prin email, semnate cu semnaturd electronica, iar ulterior verificarii conformitatii acestora, 

confirmate de cdtre intermediarul autorizat pe aceeasi cale de comunicare pe durata Perioadei in care 

Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei |. 

In ultima zi a Perioadei in care actiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei |, programul de primire a 

Formularelor de Subscriere va fi intre orele 9:00 — 12:00 (ora Europei de Est - GMT+2). in situatia in care 

se opteaz pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier, investitorii subscriitori 

trebuie si aiba in vedere cd documentele respective trebuie s4 ajunga la sediul Intermediarului pana cel 

tarziu in ultima zi a Perioadei de derulare a Etapei |, la ora 12:00 (ora Europei de Est - GMT+2). 

Dupé expirarea termenului limita, nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor. La Formularul 

de Subscriere se va atasa dovada platii aferente Obligatiunilor subscrise, precum $i documentele 

prevazute in prezentul Prospect. 
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Intermediarul sau Participantul Eligibil prin intermediul cdruia se face subscrierea va verifica formularele 

de subscriere primite si documentatia aferenta si le va valida in conformitate cu termenii si conditiile 

prezentului Prospect. Obligatiunile subscrise astfel, vor trebui platite integral la data subscrierii, iar plata 

Obligatiunilor subscrise se va face in contul de clienti al Intermediarului sau Participantului Eligibil prin 

care se face subscrierea, iar ulterior procesarii tranzactiilor aferente Ofertei, decontarea sumelor platite 

se va realiza direct intre Intermediar si Participantul Eligibil conform reglementarilor Depozitarului 

Central. 

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Prospectul reprezinta acceptarea 

neconditionatd a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice $i ale Prospectului, investitorul 

consimtind astfel cd a primit, citit, acceptat $i convenit asupra termenilor si condifillor din acest Prospect 

si a subscris in acord cu acestea. Dupd expirarea Perioadei Etapei I, subscrieri Wor raméne irvocabile 

pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Prospect. i    

  

e 

investitorii care la Data de Inregistrare detineau actiunile Emitentului in Sectiunea | a Depozitarului 

Central si la data subscrierii detin un cont de investitii la Intemediarul Ofertei.sau la ‘oricare alt 

intermediar autorizat de ASF care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul privind 

acceptarea subscrierilor investitorilor de acest tip, pot accepta Oferta prin transmiterea unui ordin de 

cumparare aferent subscrierii, conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii 

financiare/custodie valabil incheiat cu Participantul sau prin orice alte mijloace de comunicare prevazute 

in acel contract. Intermediarul sau intermediarii autorizati participanti vor accepta subscrierile in 

conformitate cu prezentul Prospect si cu regulamentele interne aplicabile preludrii, validarii si transmiterii 

spre executare a ordinelor de cumparare aferente subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la 

gestiunea decontérii in sistemul Depozitarului Central a tranzactiilor. 

Responsabilitatea validarii subscrierilor, incluzand si identificarea faptului ca un actionar nu a subscris un 

numar mai mare de Obligatiuni decat era indreptatit potrivit numarului de actiuni detinute la Data de 

inregistrare, precum si existenta fondurilor la data introducerii in sisternul Bursei de Valori Bucuresti a 

ordinului de cumparare aferente subscrierii, revine in totalitate Intermediarului sau Participantilor prin 

care s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. In cazul subscrierii prin intermediul unui Participant, acesta 

va valida cu Intermediarul Ofertei numarul de actiuni detinute de investitor la Data de inregistrare gi va 

transmite Intermediarului numarul de Obligatiuni subscrise efectiv. Intermediarul Ofertei va fi 

responsabil pentru urmarirea acestor subscrieri in vederea evitdrii situatiilor de subscrieri care sa 

depaseascd numarul maxim de Obligatiuni pe care investitorul este indreptatit sa il subscrie, conform 

ratei de subscriere. 

Plata Obligatiunilor astfel subscrise se face in conformitate cu reglementarile contractuale dintre 

investitor si Intermediarul sau Participantul Eligibil, iar ulterior procesdrii tranzactiilor aferente Ofertei, 

decontarea sumelor plitite se va realiza direct intre Intermediar si Participantul Eligibil conform 

reglementarilor Depozitarului Central. 

Investitorii care la Data de inregistrare detineau actiunile Emitentului evidentiate in Sectiunea Il 

{conturi globale) a Depozitarului Central, intr-un cont al unui Participant cu care au un contract de servicii 

de investitii financiare valabil (inclusiv $.5.1.F. BRK Financial Group S.A.), pot subscrie in oferta prin 

respectivul Participant autorizat de cdtre ASF. 

Subscrierea se realizeaza prin transmiterea unui ordin de cumpéarare aferent subscrierii, conform 

prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare/custodie valabil incheiat cu 

Participantul sau prin orice alte mijloace de comunicare prevazute in acel contract. Intermediarul sau 
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intermediarii autorizati participanti vor accepta subscrierile in conformitate cu prezentul Prospect si cu 

regulamentele interne aplicabile preludrii, validarii si transmiterii spre executare a ordinelor de 

cump§arare aferente subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestiunea decontarii in sistemul 

Depozitarului Central a tranzactiilor. 

Responsabilitatea validarii subscrierilor, incluzand si identificarea faptului cé un actionar nu a subscris un 

numar mai mare de Cbligatiuni decat era indreptatit potrivit numarului de actiuni detinute la Data de 

inregistrare, precum si existenta fondurilor la data introducerii in sistemul Bursei de Valori Bucuresti a 

ordinului de cumparare aferente subscrierii, revine in totalitate Intermediarului sau Participantilor prin 

care s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. 

Plata Obtigatiunilor subserise de catre detindtorii de actiuni ale Emitentului la Data de Inregistrare, 

evidentiate in Sectiunea Il a Depozitarului Central se face in conformitate cu regle nefitarile Contractuale 

dintre investitor si Intermediarul sau Participantul Eligibil, iar ulterior procesa Sfranzactillor: ‘@ferente 

Ofertei, decontarea sumelor piatite se va realiza direct intre intermediar si Part/eipantul Eligthil ct cb form 

reglementdrilor Depozitarului Central. 

    

Investitorii care la Data de Inregistrare detineau actiunile Emitentului in Sectiunea Il! a Depozitarului 

Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul BVB prin introducerea unui ordin de 

cumparare in piata dedicatd, iar ulterior procesarii tranzactiilor aferente Ofertei, decontarea sumelor 

platite se va realiza direct intre Intermediar si Participantul Eligibil conform reglementarilor Depozitarului 

Central. Responsabilitatea pentru calcularea corecta a numarului maxim de Obligatiuni pe care il poate 

subscrie un investitor cu detineri in Sectiunea II] a Depozitarului Central revine Participantului respectiv. 

in cazul oricdror altor situatii diferite de cele descrise mai sus, Participantii fligibili vor contacta 

Intermediarul Ofertei, in vederea procesarii subscrierilor, astfel incat sa fie evitate situatiile de subscrieri 

care sA depadseascd numarul maxim de Obligatiuni pe care investitorii sunt indreptatiti sa il subscrie, 

conform ratei de subscriere. 

Formularului dé Subscriere, separat de orice alte documente specifice, solicitate de acestia in scopul 

respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile 

aplicabile si cu normele si prevederile interne privind cunoasterea clientelei, i se vor anexa urmatoarele 

documente (originale sau copii) necesare subscrierii: 

Documentele necesare Subscrierii 

Pentru a fi acceptate, Formularele de Subscriere, care trebuie sa fie depuse in doua exemplare in original, 

trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente, in functie de fiecare tip de Investitor: 

Persoone fizice rezidente care subseriuin  e carte/buletin de identitate valabil/a (copie) sau pasaport valabil 

nume propriu (copie); 

« dovada platii Obligatiunitor subscrise; 

e daca este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi 

certificat de cdsdtorie, hotarare de divort, alt document administrativ 

privind schimbarea numelui (copie); 

Persoane fizice rezidente care subscriu in» carte/buletin de identitate valabil/a (copie) sau pasaport valabil 

numele altor persoane fizice (copie); 
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Persoone fizice cu vérsta sub 14 ani, prin 

reprezentantul lor legal/ tutore 

Persoane fizice cu dizabilitéti prin curator 

Persoane fizice prin imputerniciti 

Persoane juridice 

    

e dovada platii Obligatiunilor subscrise; 

¢ imputernicire in forma autentica (copie si original); 

* certificat de nastere al investitorului din care sa reiasd codul numeric 

personal (copie); 

documentul juridic care stabileste tutela (copie); 

carte/buletin de identitate valabil/a a reprezentantului legal sau a 
tutorelui (copie); 

e dovada platii Obligatiunilor subscrise; 

 carte/buletin de identitate valabil/4 a investitorului (copie); 

documentul juridic care stabileste curatela {copie}; 

¢ carte/buletin de identitate valabil/a a curatorului {copie}; 

e dovada platii Obligatiunilor subscrise; 

« carte/buletin de identitate valabil/a a investitorului (copie); 

© procurd speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri 

generale; 

» carte/buletin de identitate valabil/4 a imputernicitului (copie); 

e dovada platii Obligatiunilor subscrise; 

« certificatul de inregistrare al persoanei juridice/ entitatii la Oficiul 

Registrului Comertului/ alt document echivalent care certifica 

inregistrarea persoanei juridice/ entitatii la autoritatea competenta 

(copie); 

 carte/ buletin de identitate valabild al reprezentantului legal sau ai 

imputernicitului, dupa caz (capie); 

e procurd speciala pentru persoana care semneaza Formularul de 

Subscriere, daci aceasta nu e reprezentantul legal al societatii 

(original sau copie legalizata); 

® actul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ document 

echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, 

indicand reprezentantul legal al companiei; 

e dovada platii Obligatiunilor subscrise. 

Documentele redactate in orice alta limba decat limba rom4na, puse la dispozitie de catre un investitor 

persoana juridicd sau o entitate fara personalitate juridica, vor fi insotite de traduceri legalizate in limba 

romana. 

in cazul in care (i) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau (ii) actiunile de la Data 

de inregistrare sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti sau (iii) actiunile de 

la Data de inregistrare nu sunt detinute in cont de catre investitorul care a completat si semnat 

Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si nu vor fi validate 

de catre Participantii respectivi. 
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Intermediaru! Ofertei si intermediarii autorizati participanti la Oferta vor verifica validitatea Formularelor 

de Subscriere/ordinelor de subscriere $i a documentatiei aferente si le vor valida in conformitate cu 

termenii si conditiile Prospectului de Emisiune inainte de introducerea ordinelor de cumparare in sistemul 

Bursei de Valori Bucuresti. 

Rezultatele Ofertei aferente Etapei |, precum $i numérul de Obligatiuni obiect al Etapei Plasamentului 

Privat, vor fi anuntate printr-un raport curent transmis catre BVB si ASF in prima zi lucratoare urmatoare 

datei de inchidere a Etapei |, cel tarziu pana la ora 9:00 (ora Romaniei). 

Etapa Il - Etapa Plasamentului Privat 

in cadrul Etapei I, Obligatiunile rémase nesubscrise dupd incheierea Etapei | vor fi oferite doar 

Investitorilor agreati de cdtre Emitent si comunicati intermediarului. Aceasta etapa nu face obiectul 

prezentului Prospect aprobat de ASF si se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1, alin. (4), lit. b) din 

Regulamentul UE 1129/2017. 

Obligatiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei || vor fi anulate. 

Perioada in care Obligatiunile vor putea fi subscrise in cadrul Etapei Il este de 10 zile lucratoare, aceasta 

fiind stabilita de cdtre Emitent si Intermediar. Emitentul poate decide inchiderea anticipata a Etapei I! in 

cazul in care Obligatiunile oferite in cadrul acestei Etape vor fi subscrise integral. In acest sens, Emitentul, 

in consultare cu Intermediarul, va indica inchiderea anticipaté a perioadei de derulare a Etapei II printr- 

un anunt ce va fi publicat de website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). 

Pretul de subscriere a unei Obligatiuni in cadrul Etapei Il este de 100 Lei/Obligatiune. Subscrierile in cadrul 

Etapei Plasamentului Privat se realizeaza la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, 

in fiecare Zi Lucrdtoare, intre orele 9:00 si 17:00, ora Roméniei, respectiv intre orele 9:00 si 12:00 (ora 

Roméniei) in ultima zi de derulare a Etapei Il. 

4.1.4 Posibilitétile de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a supiélor éxcedentare platite 

de subscriitori ee 7 
<= 

Nu existd posibilitati de reducere a subscrierii. 

  

le eee} 

in cazul in care suma trimisd de investitorul cu drept de subscriere in contul bancar dedicat subscrierii 

este mai micd decat suma necesara subscrierii numarului de obligatiuni specificate in Formularul de 

Subscriere, acestuia i se vor aloca un numéar de obligatiuni corespunzator sumei platite. Dacd o suma 

depusd este mai mare decét suma necesara subscrierii numarului de obligatiuni solicitate, cererea va fi 

validata pentru numarul de obligatiuni mentionate in Formularul de Subscriere, iar diferenta dintre 

valoarea subscrisa si valoarea obligatiunilor pe care era indreptatit sd le subscrie ji va fi returnata. 

in toate cazurile, returnarea sumelor se face de catre Emitent, in termen de maxim 5 {cinci) zile lucratoare 

de la data de incheiere a perioadei de subscriere. 

Revocarea unei subscrieri va respecta instructiunile din Sectiunea 4, Pct. 4.1.2. 

4.1.5 Cuantumul minim si/sau maxim af unei subscrieri 

Cantitatea minima de obligatiuni ce poate fi subscrisd este 1 (una). 
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in cadrul Etapei 1a emisiunii vor putea subscrie numai investitorii care detineau actiuni la Data de 

inregistrare. Dupa expirarea Perioadei Etapei |, nu sé vor mai accepta subscrieri din partea actionarilor. 

in cadrul Etapei |, Obligatiunile oferite vor putea fi subscrise in baza actiunilor definute la Data de 

inregistrare. Rata de subscriere este de 65,6943950543 actiuni detinute la Data de inregistrare pentru 

achizitionarea a 1 (una) obligatiune. Numarul maxim de obligatiuni care poate fi subscris de catre un 

investitor poate fi aflat prin contactarea Participantului la care investitorul are deschis un cont de 

investitii. 

Orice persoanda fizicd sau juridicd, rezidenta sau nerezidenta, poate subscrie Obligatiunile Ofertei, cu 

conditia detinerii actiunilor la Data de Inregistrare, conform celor prezentate anterior. 

Nu se admite subscrierea de fractiuni de Obligatiuni. in situatia in care nu ar rezulta un numéar intreg de 

Obligatiuni, numaru! maxim final de Obligatiuni ce pot fi subscrise de investitor se rotunjeste in jos pana 

la numarul intreg cel mai apropiat. 

Valoarea minima a unei subscrieri in cadrul Etapei | este de 100 fei (contravaloarea unei obligatiuni), iar 

valoarea maxima a unei subscrieri este data de numdarul maxim final de obligatiuni ce poate fi subscris de 

fiecare investitor, inmultit cu 100 de lei. 

Numéarul maxim de Obligatiuni pe care le poate subscrie un Investitor in cadrul Etapei II este egal cu 

numarul de Obligatiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei |. 

4.1.6 Metoda si datele limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare 

cEsriey ESD 

Ase vedea Sectiunea 4 Pct. 4.1.3 ,Durata de valabilitate a Ofertei, inclusiv orice modifi icare posibita, sio 

descriere a procedurii de subscriere” din Partea a Il-a a prezentului Prospect. (= : 

Te 
wi
sh
 

4,1.7 Modalitatile de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii 

  

Rezultatul subscrierii va fi f3cut public printr-un comunicat publicat pe site-ul BVB (www.bvb.ro), precum 

si pe site-ul Intermediarului (www.brk.ro) si al Emitentului (www.lifeishard.ro), si transmis la ASF in 

termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea Perioadei de Oferta. 

4.1.8 Procedura de exercitare a oricdrui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de 

subseriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate 

Fiecare dintre Investitorii care au subscris Obligatiuni in cadrul Etapei Il recunoaste si accepta ca: (i) 

numéarul de Obligatiuni alocate Investitorului poate fi mai mic decat numarul de Obligatiuni subserise in 

cadrul acestei Oferte si (li) existé posibilitatea ca Investitorului s nu-i fie alocata nicio Obligatiune 

subscrisa in cadrul Etapei Il. 

De asemenea, fiecare Investitor recunoaste si accepta ca: (i) nu poate refuza alocarea sau contesta in 

vreun fel modalitatea de alocare a Obligatiunilor subscrise in cadrul Etapei {| (de exemplu, daca unui 

Investitor nu i-au fost alocate Obligatiuni sau i-au fost alocate mai putine Obligatiuni decat cele subscrise), 

alocarea realizata de catre Emitent impreuna cu Intermediarul fiind obligatorie si angajanta pentru 

Investitori, conform legislatiei aplicabile si (ii) nu va avea dreptul de a solicita, iar Emitentul si 

Intermediarul nu vor avea nicio obligatie de a oferi, explicatii privind modalitatea de alocare (de exemplu, 

faptul c4 unui investitor nu i-au fost alocate obligatiuni sau i-au fost alocate mai putine obligatiuni decat 
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cele subscrise etc.), criteriile avute in vedere in scopul alocdrii sau orice alte aspecte legate de alocarea 

obligatiunilor subscrise in cadrul Etapei Il. 

4.2 PLANUL DE DISTRIBUIRE SI DE ALOCARE A VALORILOR MOBILIARE 

4.2.1 Diversele categorii de potentiali investitori cdrora le sunt oferite valorile mobiliare. in cozulin care 

oferta se face simultan pe pietele din doud sau mai multe tari si dacé o transa a fost sau este rezervata 

anumitor piefe 

Nu este cazul. 

4.3 PROCEDURA DE NOTIFICARE A SUBSCRITORILOR 

Rezultatele Ofertei aferente Etapei |, precum si numéarul de Obligatiuni obiect al Etapei Plasamentului 

Privat, vor fi anuntate printr-un raport curent transmis cdtre BVB si ASF in prima zi lucraétoare urmatoare 

datei de inchidere a Etapei |, cel tarziu pana la ora 9:00 (ora Romaniei). 

4.4 STABILIREA PRETURILOR 

4.4.1 indicarea pretului preconizat la care vor fi oferite valorile mobiliare; a OEE. 
9 ey 

. . oF 2 
Pretul de subscriere este de 100 lei. fz Ee a 

(e 2] 

4.4.2 in cazul alternativei Ia 4.4.1, o descriere a metodei de determinare a pretului 

Pretul de subscriere a fost hotdrat de Consiliul de Administratie al Societatii in data de 18.06.2021. 

Hot3rarea AGEA privind emisiunea si listarea obligatiunilor a fost adusa la cunostinta publicului de catre 

Emitent printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB in data de 24.02.2021. 

Pretul de conversie va fi egal cu media ponderata a pretului actiunilor din cadrul tranzactiilor efectuate 

pe piata AeRO a BVB, pe care sunt tranzactionate actiunile Societatii, din ultimul an anterior Datei de 

Stabilire a Pretului de Conversie, la care se va aplica o reducere de maxim 15%. Obligatiunile vor putea fi 

convertite in actiuni in limita unui plafon de maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data 

conversiei. 

4.4.3 Se indica valoarea oricdrei cheltuieli si a oricdrei taxe percepute de fa subscriitor sau cumpérator 

Emitentul nu va percepe de la subscriitori alte taxe in afara pretului de emisiune, jnsa acestia din urma 

trebuie si aibi in vedere cd pretul de emisiune trebuie platit net de orice camisioane sau cheltuieli 

bancare. 

4.5 PLASAREA S! SUBSCRIEREA 

4.5.1 Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale 

acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si 

adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfdsoara oferta 

intermediarui Ofertei este 5.5.1.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoana juridicd romana, inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de inregistrare 6738423, cu sediul in 
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Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, reprezentaté legal de dl. Razvan Rat, Director General Adjunct, 

inregistrata in Registrui C.N.V.M. {ASF) cu numarul PJROISSIF/120072. 

4,5.2 Numele si adresa agentilor de platd si a depozitarilor din fiecare tard implicate 

Obligatiunile vor fi inregistrate la Depozitarul Central S.A., societate cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol nr. 

34-36, etajele 3, 8 si 9, Sector 2, cod postal 020922. 

4.5.3 Denumirea si adresa entitdfilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si 

a entitétifor care si-au dat acordul in vederea plasdrii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un 

angajament ferm sau in temeiul unui contract care prevede o obligatie de mijloace 

Nu este cazul. Metoda de intermediere a Ofertei este metoda celei mai bune executii. 

4.5.4 Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat fs a 

Nu este cazul. 

4.6 ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATJILE DE TRANZACTIONARE = 

4.6.1 Se indicdé daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitéri de admitere la 

tranzactionare pe o piota de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de 

tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piatd de crestere sau in cadrul unui astfel de 

sistem, caz in care se indica pietele in cauzad 

Ulterior Datei Decontarii, Emitentul va depune o cerere la Bursa de Valori Bucuresti pentru listarea 

Obligatiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti si pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe 

Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti, in termen de cel mult 90 zile 

lucritoare de la Data de inchidere a Ofertei. 

4.6.2 Toate pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul 

cdrora, dupé cunostintele emitentului, sunt deja admise fa tranzactionare valori mobiliare din aceeasi 

clasd ca si cele care urmeazé a fi oferite sau admise la tranzactionare 

Actiunile Emitentului sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de 

Valori Bucuresti. 

4.6.3 in cazul admiterii la tranzactionare pe o piaté de crestere pentru [MM-uri sau in cadrul unui sistem 

muitilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitdtile care si-au asumat un angajament 

ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cototii 

de vanzore si cumpdrare 

Nu este cazul. 

4.6.4 Pretul de emisiune al valorilor mobiliare 

Pretul de emisiune a unei Obligatiuni este de 100 lei. 

SECTIUNEA 5 - INFORMATII PRIVIND GARANTUL (DACA ESTE CAZUL) 

Nu este cazul. 
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EMITENT 

Life is Hard S.A. 

Presedinte Consiliu de Administratie, 

Director General 

Catalin Chis 

INTERMEDIAR 

S.S.LF. BRK FINANCIAL GROUP S.A. 

Director Gener: 

Razvan Rat 

junct



ANEXA 1. Formular de Notificare privind Conversia 

Catre Life is Hard SA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persoane fizice: 

Numele si  prenumele posesor al 
BI/Cl/pasaport seria nr. , la data de , locul si 
data nasterii C.N.P. ; 

Cetatenie , Nationalitate Tara de origine ; 
domiciliat in localitatea , adresa 

telefon fax , @ 

mail 

Prin reprezentant (daca este cazul) 

Numele si prenumele reprezentantului posesor 

al BI/Cl/pasaport seria nr. , la data de , locul si 
data nasterii C.N.P. , 
Cetatenie , Nationalitate Tara de origine ' 
domiciliat in localitatea ' adresa 

telefon fax , & 

mail 

In baza procurii/imputernicirii nr. 

sau 

Persoane juridice: 

Denumire nr. inmatricutare la 

Registrul Comertului Cod fiscal 
, Capital social 

Sediu telefon 
fax e-mail , Beneficiar real 

Reprezentata in mod legal prin: 

Numele si prenumele reprezentantului posesor 
al BI/Cl/pasaport seria nr. , la data de , locul si 
data nasterii C.N.P. ' 
Cetatenie , Nationalitate Tara de origine ' 

domiciliat in localitatea ; adresa 

telefon fax , & 

mail 

In de 

Conform 
  

(sé vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant conform prevederilor din Prospectul 
Ofertei Publice aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (,ASF*) prin decizia 
nr. din -,Prospectul de Oferta”) 

Denumit in continuare “Detinatorul de Obligatiuni” va transmit urmatoarele:



in calitate de detinator de obligatiuni convertibile, negarantate, emise de Life is Hard SA in 2021, 

scadente in 2025 ("Obligatiunile"), cu o valoare a principalului de Lei, in temeiul prevederilor 

din Prospectul de Oferta Publica pentru emisiunea de Obligatiuni aprobat prin decizia ASF nr. ____ din 

, imi exprim prin prezenta, in mod irevocabil si neconditionat, intentia de a converti: 

[a se alege una din urmatoarele optiuni] 

(i) toate cele Obligatiuni detinute la Data de Conversie, in valoare a principalului de 

Lei, sau 

(ii) un numar de Obligatiuni detinute la Data de Conversie, in valoare a principalului de 

__ CL. 

in cazul in care Detinadtorut de Obligatiuni are semnat un contract de prestari servicii de investitii financiare 

cu un intermediar autorizat ASF la care detine Obligatiunile, acesta declara ca, dupa incarearea actiunilor 

dobandite in urma conversiei in registru! actionarilor Life is Hard SA de catre Depozitarul Central SA, 

autorizeaza in mod expres intermediar autorizat ASF sa ii transfere actiunile dobandite in Sectiunea Il a 

Depozitarului Central, in contul de investitii de la acesta. 

De asemenea, Detindtorul de Obligatiuni declara prin prezenta ca a luat la cunostinta faptul ca numarul de 

actiuni !a care este indreptatit in baza prezentei notificari de conversie va fi determinat, conform Prospectului 

de Oferta Publicd pentru emisiunea de Obligatiuni aprobat prin decizia ASF nr. __ din 

Detinatorul de Obligatiuni Data


