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Nr. înreg: 3026/03.10.2022

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:

CORECTARE EROARE MATERIALĂ RAPORT CURENT 3013/29.09.2022 REFERITOR LA
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. PENTRU DATA DE 01.11.2022

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: 03 Octombrie 2022

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: 7.661.344 LEI

Piața pe care se tranzactionează valorile mobiliare: AeRO ATS

CORECTARE EROARE MATERIALĂ RAPORT CURENT CONVOCARE AGA

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate cu
privire la identificarea unei erori materiale existente la pagina 3, punctul 1 al ordinii de zi a AGEA, din cuprinsul
Raportului curent nr. înreg. 3013/29.09.2022 referitor la convocarea AGA pentru data de 01.11.2022, respectiv:
“Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 0,7186 acțiuni deținute la data de înregistrare.” se
modifică după cum urmează: “Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 2,5538 acțiuni
deținute la data de înregistrare.”

Redăm în continuare textul corectat aferent Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA:

“Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 3.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 6.000.000
acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,5 lei/acțiune. Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 2,5538
acțiuni deținute la data de înregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei cote-părți în
cuantum de 3.000.000 lei, din profitul reportat aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2021.
Capitalul social după majorare va fi de 10.661.344 lei. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în
urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 4,3304 lei, conform
prevederilor legale în vigoare. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale actionarilor și se vor
distribui gratuit tuturor actionarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data
de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activității curente a societății.”

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


