pagina 1 din 3

Nr. inreg: 527/03.08.017

Catre,
SC Bursa de Valori Bucuresti SA,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investitii Financiare
Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str.
Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului
Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l.
Barna Erik în calitate de Director General si Administrator Unic, va
transmite alaturat Raportul Curent, cu privire la:
Dezvoltarea platformei B2B de licitatii pentru lichidarea rapida a

stocurilor de marfa - 24Action.ro, prin finantare Europeana, Programul
Operational de Competitivitate.

Cu stima,
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
Data raportului:

03 August 2017

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:

1.400.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari în controlul asupra societății – nu este cazul
b) Achiziții sau înstrăinări substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) alte evenimente:

Dezvoltarea platformei B2B de licitatii pentru lichidarea rapida a

stocurilor de marfa - 24Action.ro, prin finantare Europeana, Programul
Operational de Competitivitate.
In calitate de dezvoltator de solutii software pentru gestionarea afacerilor,
compania Life Is Hard S.A. va dezvolta, incepand cu luna august 2017, o platforma
informatica, care sa ajute companiile sa-si reduca pierderile.
Este vorba de un portal web 24Auction.ro, cu adresabilitate B2B, prin care firmele
is pot lichida rapid capetele de stoc sau stocurile foarte perisabile, scotandu-le la
licitatie pentru a-si putea recupera rapid o parte din costuri.
Portalul va fi dezvoltat in decurs de 18 luni, incepand cu data de 02.08.2017 si
beneficiaza de o finantare Europeana prin Programul Operational de
Competivitate.
Valoarea totala a contractului este de 1.905.884, 98 LEI, dupa cum urmeaza:
Valoare Totala

Valoare totala
eligibila

Valoare
eligibila
nereambursab
ila din FEDR

Valoare
eligibila
nerambursabil
a din bugetul
national

Valoarea
cofinantarii
eligibile a
Beneficiarul
ui

Valoarea
neeligibila
inclusiv TVA

1.905.884,98

1.761.272,96

998.501,30

176.206,11

586.565,55

144.612,02

pagina 3 din 3

Portalul va pune impreuna cerearea cu oferta, intr-un singur loc, pe verticale ale
sectoarelor din economie. Cei interesati de “chilipiruri” vor sti unde sa le caute, iar
cei care vor sa isi minimizeze pierderile vor avea o unealta prin care sa vanda
marfa din stoc.
Toate operatiunile se vor desfasura exclusiv online si va oferi utilizatorilor mai
multe mecanisme de licitatie cum ar fi modelul Olandez, Ungar, Francez (Mise en
Vente), blind auction, etc.
Produsul va fi unul cu acoperire cel putin Europeana, permitand companiei sa
abordeze noi piete si sa creasca organic pe segmentul de solutii software B2B. In
viitor, acest produs va deveni un generator important de venituri recurente pentru
companie.

Cu stima,
SC LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic

