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Nr. înreg: 2755/31.05.2022

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:
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 31.05.2022

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:

31 Mai 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: Decizie CA

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la adoptarea Deciziei Consiliului de Administrație a LIH întrunit în data de
31.05.2022, orele 15.00.
Având în vedere autorizarea dată de AGEA din 30.06.2021, Consiliul a aprobat majorarea capitalului
social al Societății prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 7.199.210
RON pe care cedenții ŞOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL
SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR
ALEXANDRU-SORIN le dețin față de Societate reprezentând a doua tranșă din prețul părților sociale
ale Innobyte Solutions S.R.L. (CUI 25259389) pe care aceștia le-au cesionat Societății prin contractul de
cesiune de părți sociale încheiat la data de 14.05.2021.
Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea a 1.611.696 acțiuni rezultate ca raport între
valoarea creanței în cuantum total de 7.199.210 RON și prețul mediu ponderat de tranzacționare
aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a Consiliului respectiv 4,4669 lei/acțiune.
Capitalul social după majorare va fi de 7.661.344 lei.
În continuarea raportului prezentăm Decizia Consiliului de Administrație a LIFE IS HARD S.A. din data
de 31 Mai 2022:
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII LIFE IS HARD S.A.
NR. 23/31.05.2022
Domnii CHIȘ IOAN CĂTĂLIN, VÎLCEANU OVIDIU, ZAHAN VIRGIL-ADRIAN, BARNA ERIK și TOMOIAGĂ
VASILE-BOGDAN, în calitate de membrii ai Consiliul de Administrație al societății LIFE IS HARD S.A., societate pe
acţiuni înfiinţată legal şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în Florești, str. Avram Iancu, nr. 500,
județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Cluj-Napoca sub nr.
J12/1403/2004, având cod unic de înregistrare fiscală RO16336490,
i) exprimându-și votul în conformitate cu prevederile regulamentului Consiliului de Administrație, corelate cu
prevederile Actului constitutiv, Legii societăților nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață,
adoptă următoarea hotărâre, prin care decid următoarele:
1. Se aprobă, având în vedere autorizarea dată de AGEA din 30.06.2021, a majorării capitalului social al
Societății prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 7.199.210 RON pe
care cedenții ŞOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO,
BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN le dețin
față de Societate reprezentând a doua tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions S.R.L. (CUI
25259389) pe care aceștia le-au cesionat Societății prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat la
data de 14.05.2021. Astfel, ca efect a majorării capitalului social menționată anterior se va modifica art.
6.1 din actul constitutiv al Societății astfel încât să reflecte creșterea capitalului social în urma majorării.
Numărul de acțiuni emise în cadrul acestei majorări a capitalului social, cu o valoarea nominală de 0,5
RON/acțiune, se determină în conformitate cu prevederile legale, conform criteriilor de mai jos și se vor
libera prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile pe care persoanele menționate mai sus le
dețin asupra Societății. În funcție de numărul efectiv de acțiuni se determină și valoarea cu care se
majorează capitalul social.
Pentru acțiunile astfel emise în cadrul acestei majorări a capitalului social - numărul total fiind
determinabil în conformitate cu prevederile legale conform criteriilor de mai jos, în AGEA din 30.06.2021
s-a aprobat ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, astfel încât acestea să
fie oferite spre subscriere direct persoanelor menționate mai sus.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 coroborat cu art. 88 alin. 4 și 5 din Legea 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale art. 174 din Regulamentul
5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de ASF, numărul de acțiuni
ce urmează a fi emise în cadrul majorării capitalului social al Societății conform prezentului punct va fi
egal cu raportul dintre valoarea creanței fiecăruia dintre cedenții enumerați mai sus și cea mai mare
dintre următoarele valori: (a) prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni emise de Societate,
aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a Consiliului de Administrație; (b) valoarea unei
acțiuni emise de Societate calculată în baza activului net contabil al Societății aferent ultimelor situații
financiare publicate și auditate ale Societății; (c) valoarea nominală a unei acțiuni a Societății.
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Deasemenea, având în vedere dispozițiile art. 174 alin. (2) coroborat cu art. 58 alin. (4) și (5) din
Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de ASF,
prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni
anterioare datei de desfășurare a Consiliului de Administrație se va ajusta cu efectul generat: (i) de
majorare de capital cu emitere de acțiuni gratuite în beneficiul actionarilor inregistrati la data de
înregistrare 16 Septembrie 2021 (potrivit Hotărârii AGEA a LIH din 30.06.2021); și (ii) de divizarea valorii
nominale a acțiunilor LIH de la 1 RON/acțiune la 0,5 RON/acțiune (potrivit Hotărârii AGEA a LIH din
29.09.2021).
În situația în care formula de mai sus generează o valoare cu zecimale, numărul de acțiuni se va rotunji
în jos, caz în care Societatea îi va achita subscriitorului diferența rămasă neconvertită conform
contractului de cesiune.
Prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni
anterioare datei de desfășurare a Consiliului, ajustat cu efectul generat de operațiunile menționate mai
sus este 4,4669, fiind cea mai mare dintre valorile sus-menționate, astfel încât vor fi emise un număr de
1.611.696 de acțiuni. Capitalul social după această majorare va fi de 7.661.344 lei.
Distribuirea noilor acțiuni către persoanele mai sus amintite se va face după cum urmează:
a. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ŞOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN se va stabili
conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ŞOMFĂLEAN VASILE
CĂTĂLIN o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum
de 3.275.641 RON, reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 455 de părți sociale deținute în
Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 45,5% din capitalul
social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu
Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.
b. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE se va stabili
conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l BORDEI
CĂTĂLIN-NICOLAE o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în
cuantum de 655.128 RON, reprezentând tranșa 2 din prețul cesiunii celor 91 de părți sociale deținute în
Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 9,1% din capitalul
social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu
Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.
c. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ANDREAS MARCEL SANSANO se va stabili
conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ANDREAS MARCEL
SANSANO o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum
de 1.310.256 RON, reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 182 de părți sociale deținute în
Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 18,2% din capitalul
social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu
Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.
d. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l BICĂ MARIUS se va stabili conform
mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l BICĂ MARIUS o deține față de
Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în cuantum de 655.128 RON,
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reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 91 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions
S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 9,1% din capitalul social al Innobyte
Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate
de cesionar) la data de 14.05.2021.
e. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU se va stabili
conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l PLEȘA
LAURENȚIU-CORNELIU o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor
fiind în cuantum de 655.128 RON, reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 91 de părți
sociale deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând
9,1% din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți
sociale încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.
f. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l ALEXANDRU ALIN se va stabili conform
mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l ALEXANDRU ALIN o deține față de
Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor este în cuantum de 323.964 RON,
reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 45 de părți sociale deținute în Innobyte Solutions
S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 4,5% din capitalul social al Innobyte
Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale încheiat cu Societatea (în calitate
de cesionar) la data de 14.05.2021.
g. Numărul acțiunilor ce urmează a fi emise pentru d-l TUDOR ALEXANDRU-SORIN se va stabili
conform mecanismului de mai sus, creanța certă, lichidă și exigibilă pe care d-l TUDOR
ALEXANDRU-SORIN o deține față de Societate și pe care o convertește pentru liberarea acțiunilor fiind în
cuantum de 323.964 RON, reprezentând a doua tranșă din prețul cesiunii celor 45 de părți sociale
deținute în Innobyte Solutions S.R.L., având fiecare o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 4,5%
din capitalul social al Innobyte Solutions S.R.L., preț stabilit prin contractul de cesiune de părți sociale
încheiat cu Societatea (în calitate de cesionar) la data de 14.05.2021.
(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 4 voturi valabile, a dlui. Ovidiu Vîlceanu, a dlui. Virgil-Adrian
Zahan, a dlui. Cătălin-Ioan Chiș și a dlui. Barna Erik, dl. Tomoiagă Vasile-Bogdan fiind absent).
2. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății în vederea majorării
capitalului social al Societății conform celor descrise la pct. 1 de mai sus, astfel încât acțiunile emise în
cadrul majorării capitalului social al Societății de la pct. 1 de mai sus să fie oferite spre subscriere direct
persoanelor menționate la pct. 1 de mai sus.
(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 4 voturi valabile, a dlui. Ovidiu Vîlceanu, a dlui. Virgil-Adrian
Zahan, a dlui. Cătălin-Ioan Chiș și a dlui. Barna Erik, dl. Tomoiagă Vasile-Bogdan fiind absent).
Toate condiţiile prevăzute de lege şi de documentele societare pentru ţinerea unei adunări valide au fost
îndeplinite.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31.05.2022, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Chiș Ioan-Cătălin
[semnătura]

Administratori,
Vîlceanu Ovidiu
[semnătura]

Barna Erik
[semnătura]

Zahan Virgil-Adrian
[semnătura]

Tomoiagă Vasile-Bogdan - absent
[semnătura]

