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N
 r. înreg: 784/30.01.2019

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. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de
D-l. Barna Erik în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:
LANSAREA PRODUSULUI DOXTAR

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO
Data raportului:

30 IANUARIE 2019

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:

2.100.000 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 substanțiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) alte evenimente:  LANSAREA PRODUSULUI DOXTAR
LIFE IS HARD S.A., în calitate de emitent de instrumente financiare, informează investitorii cu privire la lansarea
produsului DOXTAR, o platformă digitală care ajută pacienții să obțină o a doua opinie medicală în 48 de
ore de la specialiști din țară și din străinătate.
DOXTAR își propune să extindă și să simplifice accesul pacienților la serviciile de îngrijire a sănătății, folosind
tehnologia pentru a rezolva aceste probleme:
●
●
●

Timpul de așteptare – pacienții obțin opinia medicală de care au nevoie în cel mult 48 de ore;
Costurile asociate consultației – pacienții plătesc doar „interacțiunea digitală” cu pacientul, fără
cheltuieli suplimentare;
Barierele geografice - acces la sfaturi medicale de la specialiști printr-un mecanism simplu, la un click
distanță.

Prin intermediul DOXTAR, pacienții au acces la medici care acoperă specializări precum: diabet, oncologie,
neurologie și epileptologie, O.R.L., psihiatrie, psihiatrie pediatrică, medicina muncii, ginecologie, reumatologie,
medicină internă. Pentru a primi o opinie informată în termen de 48 ore, pacienții trebuie să încarce dovezile
diagnosticului în aplicație sau site.
Platforma este creată in urma unei investitii comune a Graffiti PR, Active Power Solutions și LIFE IS HARD.
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General

