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Nr. Inreg.: 388/06.04.2016
Către,
SC Bursa de Valori Bucuresti SA,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ- Sectorul Instrumente și
Investiții Financiare
Subscrisa 
SC LIFE IS HARD S.A
. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str.
Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistratăla Oficiul Registrului Comerțului
Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentatălegal de D-l.
Barna Erik în calitate de Director General și Administrator Unic, vă
transmite ală
turat Raportul Curent, privind 
ERATA Convocator AGOA si
AGEA pentru data de 26.04.2016.
Cu stimă,
SC LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului:

06 Aprilie 2016

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Str Macului Nr 19-21, Cluj-Napoca

Telefon/fax:

T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

700.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:
ERATA Convocator Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii LIFE IS
HARD S.A. pentru data de 26.04.2016
:
Alineatul care face referire la data pana la care pot fi transmise propuneri privind
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA al SC LIFE IS HARD
SA pentru data de 26.04.2016, ora 13:00, transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si
Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 22.03.2016, respectiv:
“Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau proiectele de
hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a)
transmise ş

i înregistrate la Registratura LIFE IS HARD S.A. prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa office@lifeishard.ro, pânăla
data de 15.04.2016 ora 12:00 (ora României). Ambele modalită
ţi de transmitere trebuie să
conţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”
b) 
în cazul acţ
ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale acţ
ionarilor
(actele de identitate trebuie să permită identificarea acţ
ionarilor în Registrul Acţ
ionarilor
Societă
ţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţionarilor persoane juridice
de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu certificatul constatator, în
original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document,
în original sau în copie conformăcu originalul, emis de că
tre o autoritate competentădin statul în
care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime
de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii convocatorului AGOA. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi
însoţ
ite de o traducere, realizatăde un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba
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engleză
”
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi ş
i/sau
proiecte de hotă
râre, pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi
disponibile începând cu data de 16.04.2016. la registratura de la sediul social al Societă
ţii situat în
Str Macului Nr 19-21 („Registratura LIFE IS HARD S.A.”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţii
(
www.lifeishard.ro
).
Se va modifica si se va citi corect in :
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau
proiectele de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor
fi:
a) 
transmise ş
i înregistrate la Registratura LIFE IS HARD S.A. prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
tură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa
office@lifeishard.ro, pânăla data de 
11.04.2016 ora 12:00 (ora României). Ambele modalită
ţ
i
de transmitere trebuie săconţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂORDINARĂA ACŢ
IONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”
b)
în cazul acţ

ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale
acţ
ionarilor (actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul
Acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţ
ionarilor
persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGOA. Documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal
întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere,
realizatăde un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA,
determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, Life Is Hard S.A. va face
toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi
revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 15.04.2016.
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi
ş
i/sau proiecte de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi,
inclusiv formularele actualizate de împuternicire speciala si, respectiv, de buletin de
vot prin corespondenta, urmeazăa fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii,
începând cu data de 16.04.2016 la registratura de la sediul social al Societă
ţ
ii, situat în Str
Macului Nr 19-21 („Registratura LIFE IS HARD S.A.”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii
(
www.lifeishard.ro
).
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ERATA Convocator Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor Societații LIFE IS
HARD S.A. pentru data de 26.04.2016:
Alineatul care face referire la data pana la care pot fi transmise propuneri privind
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi din Convocatorul AGEA al SC LIFE IS HARD
SA pentru data de 26.04.2016, ora 14:30, transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si
Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 22.03.2016, respectiv:
“Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau proiectele de
hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a)
transmise ş

i înregistrate la Registratura LIFE IS HARD S.A. prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
turăelectronicăextinsăîncorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa office@lifeishard.ro, pânăla
data de 15.04.2016 ora 12:00 (ora României). Ambele modalită
ţi de transmitere trebuie să
conţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂEXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.”
b) 
în cazul acţ
ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale acţ
ionarilor
(actele de identitate trebuie să permită identificarea acţ
ionarilor în Registrul Acţ
ionarilor
Societă
ţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţionarilor persoane juridice
de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu certificatul constatator, în
original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document,
în original sau în copie conformăcu originalul, emis de că
tre o autoritate competentădin statul în
care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime
de cel mult 3 luni raportat la data publică
rii convocatorului AGEA. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi
însoţ
ite de o traducere, realizatăde un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba
engleză
”
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi ş
i/sau
proiecte de hotă
râre, pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi
disponibile începând cu data de 16.04.2016. la registratura de la sediul social al Societă
ţii situat în
Str Macului Nr 19-21 („Registratura LIFE IS HARD S.A.”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţii
(
www.lifeishard.ro
).
Se va modifica si se va citi corect in :
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi ş
i justificare ş
i/sau
proiectele de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor
fi:
a) 
transmise ş
i înregistrate la Registratura LIFE IS HARD S.A. prin orice formăde curierat cu
confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnă
tură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnă
tura electronică
, la adresa
office@lifeishard.ro, pânăla data de 
11.04.2016 ora 12:00 (ora României). Ambele modalită
ţ
i
de transmitere trebuie săconţ
inămenţ
iunea scrisăîn clar ş
i cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
26.04.2016.”
b)
în cazul acţ

ionarilor persoane fizice, însoţ
ite de copiile actelor de identitate ale
acţ
ionarilor (actele de identitate trebuie săpermităidentificarea acţ
ionarilor în Registrul
Acţ
ionarilor Societă
ţ
ii ţ
inut ş
i eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţ
ionarilor
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persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreunăcu
certificatul constatator, în original sau copie conformăcu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformăcu originalul, emis de
că
tre o autoritate competentădin statul în care acţ
ionarul este înmatriculat legal ş
i care
atestăcalitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publică
rii convocatorului AGEA. Documentele care atestăcalitatea de reprezentant legal
întocmite într-o limbăstră
ină
, alta decât limba engleză
, vor fi însoţ
ite de o traducere,
realizatăde un traducă
tor autorizat, în limba românăsau în limba engleză
.
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA,
determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, Life Is Hard S.A. va face
toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi
revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 15 aprilie 2016.
Documentele prin care se justificăpropunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi
ş
i/sau proiecte de hotă
râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi,
inclusiv formularele actualizate de împuternicire speciala si, respectiv, de buletin de
vot prin corespondenta, urmeazăa fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii,
începând cu data de 16.04.2016 la registratura de la sediul social al Societă
ţ
ii, situat în Str
Macului Nr 19-21 („Registratura LIFE IS HARD S.A.”), precum ş
i pe pagina web a Societă
ţ
ii
(
www.lifeishard.ro
).

Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic

