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Nr. înreg: 2672/28.04.2022

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:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 28.04.2022

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 piața AeRO
Data raportului: 28 Aprilie 2022

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A.

Adresa: Florești, strada Avram Iancu, nr. 500, județ 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

Piața pe care se tranzactionează valorile mobiliare: AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbări în controlul asupra societății – nu este cazul
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente: Hotărâre AGA

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la adoptarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor LIH întruniți în data
de 28.04.2022, orele 10.00 pentru AGOA și 11.00 pentru AGEA.

Ca topicuri principale pe ordinea de zi, AGA a aprobat intenția LIH de a achiziționa o companie la o
valoare estimată de 2,8 mil EURO. Demersul face parte din inițiativele companiei de consolidare a
fundamentului său, care în 2021 au adus deja rezultate semnificative, ce pot fi consultate în Raportul
Anual.

Un alt demers aprobat în AGA se referă la instituirea unei facilități de împrumut adresată salariaților
LIH care nu dețin funcție de conducere sau management, în valoare totală de 300.000 lei. Angajații
noștri sunt cei care produc valoare în fiecare zi prin munca lor și susțin, astfel, cresterea companiei, iar
scopul acestui demers este de a fi aproape de salariați și de a-i sprijini, la rândul nostru, în cazul în
care traversează perioade dificile la nivel personal. Astfel, pe parcursul a 12 luni de la data aprobării,
fiecare angajat care are nevoie de ajutor poate împrumuta pana la 4000 lei, cu o dobândă de
1,6%/an.

În continuarea raportului prezentăm HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. din data de 28 APRILIE 2022:
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NR. 12/28.04.2022

HOTARAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. din data de 28 APRILIE 2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societăţii Life is Hard S.A., s-a întrunit în data de
28.04.2022 ora 10:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, în conformitate cu dispozițiile Legii
Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pieței
de capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a 18 acționari ce dețin un număr de 11.173.369
acțiuni, reprezentând 81,4921% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de
ședință, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2021.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 1.616.424 voturi valabile, reprezentand 11,7893% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 3 neexprimări de vot).

2. Se aprobă Raportul auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă
exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

3. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului
Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la
31.12.2021.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 1.616.424 voturi valabile, reprezentand 11,7893% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 3 neexprimări de vot).
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5. Se aprobă  Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv Planul de investiții aferent exercitiului financiar 2022.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

6. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021. Se propune ca profitul net sa fie repartizat
după cum urmează:

● Profit net de repartizat: 3.555.478,85 lei
● Rezerve legale:  190.963,04 lei
● Alte rezerve: 174.149,11 lei;
● Rezultat reportat: 3.190.366,70 lei;

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

7. Se aprobă politica de remunerare a Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, în conformitate cu
prevederile art. 106 din Legea 24/2017 modificată.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

8. Se aprobă constituirea Consiliului de administrație al Societății format dintr-un număr de 5 administratori și numirea
Președintelui Consiliului de administrație, pentru un mandat de 1 an fiecare.

Sunt aleși în Consiliul de administrație, următorii membri:
- Chis Ioan-Cătălin - Președinte al Consiliului de Administrație
- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație
- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administrație
- Tomoiagă Bogdan - Membru al Consiliului de Administrație

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

9. Se aprobă remunerația anuală pentru fiecare administrator, după cum urmează:
- În primul an de mandat  echivalentul în acțiuni a  23.000 RON;

Acțiunile vor fi dobandite de compania în urma Stock Options Planurilor  desfășurate în următoarea perioadă.
Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele stabilite conform Legii 31/1990.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).
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10. Se aprobă mandatarea d-lui Chiș Ioan-Cătălin să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale
administratorilor, în numele și pe seama Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

11. Se aprobă numirea firmei de audit Amnis Auditeval SRL, autorizație nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor
Aurel, în calitate de auditor financiar al Societății, pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 15.000 lei.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

12. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de
Administrație și Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, pentru a semna hotărârile
acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a
acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

13. Se aprobă data de 25.05.2022 ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

14. Se aprobă data de 24.05.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 28.04.2022, într-un număr de 4 exemplare originale

Director General                                                                         Secretar prezent la ședință

Dl. Chiș Cătălin Nicoleta Szakacs
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ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societăţii Life is Hard S.A., s-a întrunit în
data de 28.04.2022 ora 11:00, la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, în conformitate cu
dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legale incidente
domeniului pieței de capital și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, în prezența a 18 acționari ce dețin un
număr de 11.173.369 acțiuni, reprezentând 81,4921% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de
ședință, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGEA) a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă dobândirea de către Societate a unei alte societăți la o valoare estimată de 2,8 mil EURO. În acest sens se
autorizează și împuternicește Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească
mecanismul concret pentru dobândirea de către Societate a părților sociale menționate anterior, inclusiv să negocieze și să
stabilească, în numele și pe seama Societății, contraprestația, modalitatea și termenele de plată, precum și orice alte clauze
și condiții, în vederea dobândirii părților sociale menționate anterior.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.165.497 voturi valabile, reprezentand 81,4346% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 99,9295% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 1 abtineri și 0 neexprimări de vot).

2. Se aprobă modificarea Actul constitutiv al Societății, respectiv a articolelor care intră sub incidența hotărârilor luate în
cadrul Adunării Generale a Acționarilor cu referire la:

a) având în vedere punctele 8 și 11 a convocării AGOA, se vor modifica art. 17.1, art. 17.2 și art. 21.4 din actul
constitutiv al societății.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

3. Se aprobă având în vedere Hotărârea AGEA din 30.06.2021 de aprobare a programului de răscumpărare, a modificării
limitei maxime în ceea ce privește numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate la 1% din capitalul social al
Societății. Restul condițiilor de derulare a programului de răscumpărare rămân nemodificate.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

4. Se aprobă programul de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate, după cum urmează:

● Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 5% din capitalul social
al Societății;

● Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor Societății, iar prețul maxim va fi de 15
lei/acțiune;

● Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a;
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● Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către angajații LIH și a Societăților în care LIH are
dețineri, cu titlu de bonificație;

● Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise
în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

● Distribuirea acțiunilor se va aproba de către Consiliul de Administrație conform KPI stabiliti a fi atinși.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

5. Se aprobă planul de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de
maxim 10% din totalul acțiunilor Societății la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), în forma prezentată
adunării generale.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

6. Se aprobă prelungirea/refinanțarea liniilor de credit deschise de către Societate la:

● Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 30.11.2023. Discuția se
poartă asupra liniei de credit în valoare de 2 mil lei, aprobată de instituția de credit Raiffeisen Bank în baza
Contractului de creditare nr 57061/2017.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

7. Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al LIFE IS HARD, cu putere și autoritate deplină,
să decidă și respectiv să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților companiilor în cadrul cărora LIFE IS HARD
S.A. are dețineri.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

8. Se aprobă facilitatea de împrumut a salariaților LIFE IS HARD S.A. în limita a maxim 300.000 lei. Facilitatea de
împrumut vizează o perioadă maximă de 12 luni, cu o rată a dobânzi de 1,6%/an (media dobanzilor de referință BNR din
ultimele 12 luni diminuata cu 20% - calculata la data elaborării prezenței Politici). Scopul facilității de împrumut vizează
implementarea unui sistem de susținere a salariaților LIH, ca parte integrantă a programului de fidelizare a acestora și
care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung. În acest sens se autorizează și împuternicește
Consiliului de Administrație al Societății, cu putere și autoritate deplină, să stabilească mecanismul concret de derulare a
facilității de împrumut, inclusiv orice alte clauze și condiții necesare derulării facilității de împrumut.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 10.964.145 voturi valabile, reprezentand 79,9661% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 98,1275% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 3 abtineri și 0 neexprimări de vot).

https://docs.google.com/document/d/1XULdxLdcw9aS0HAptR7voKecIAJMSpY97lhgNAy4-0c/edit?usp=sharing
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9. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chiș Ioan-Cătălin, Președinte al Consiliului de
Administrație și Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile
acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a
acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

10. Se aprobă data de 25.05.2022 ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

11. Se aprobă data de  24.05.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 11.173.369 voturi valabile, reprezentand 81,4921% din numărul total
de acțiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi împotriva, 0 abtineri și 0 neexprimări de vot).

Prezentele Hotărâri au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 28.04.2022, într-un număr de 4 exemplare originale

Director General                                                                         Secretar prezent la ședință

Dl. Chiș Cătălin Nicoleta Szakacs


