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Nr. înreg: 324/18.05.2021

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:

SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU ACHIZIȚIA INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L.

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:

18 Mai 2021

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:

4.803.180 LEI

Piața pe care se tranzactionează valorile mobiliare:

AeRO ATS

EVENIMENT:

LIFE IS HARD a semnat contractul pentru achiziția Innobyte Solutions S.R.L.
-urmează înregistrarea la ONRC LIFE IS HARD - Work Soft (LIH) - în calitate de emitent de instrumente financiare, informează investitorii și
părțile interesate cu privire la semnarea contractului pentru achiziția a 100% din Innobyte Solutions S.R.L.,
drept de proprietate care urmează a fi dobândit efectiv la 30.06.2021 după încheierea tuturor procedurilor
preliminare.
Achiziția a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021, iar în mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți
sociale pentru achiziționarea unui număr de 1.000 părți sociale (100% din capitalul social al Innobyte
Solutions), în valoare estimată de 9.132.000 LEI. Prețul a fost estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor
2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului, prețul final al părților sociale va fi determinat în anul 2022 în
baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.
Cât privește plata prețului părților sociale achiziționate, aceasta se va realiza în două tranșe, respectiv:
1) tranșa 1, reprezentând 50% din prețul estimat al părților sociale, scadentă la 26.05.2021;
2) tranșa 2, reprezentând diferența dintre prețul final și tranșa 1, scadentă la 30.04.2022;
Stingerea obligației Life Is Hard de plată a ambelor tranșe din prețul părților sociale se va face prin conversia
creanței deținute de către Cedenți (asociații actuali ai Innobyte Solutions) cu titlu de preț în acțiuni emise de Life
Is Hard. Astfel, Life Is Hard își va majora capitalul social prin conversia creantei. În acest sens, Consiliul de
Administrație al Life Is Hard va solicita AGEA aprobarea efectivă a mecanismului în ceea ce privește plata
prețului părților sociale.
Pentru finalizarea procesului de intrare a Life Is Hard în acționariatul Innobyte Solutions S.R.L. vor avea loc în
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următoarele săptămâni demersurile legale de înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC). La încheierea
acestora, vom notifica acționarii despre finalizarea efectivă a procedurii.
După realizarea tranzactiei, actualii asociați ai INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. urmează să dețină acțiuni în cadrul
LIFE IS HARD, iar echipa de management va rămâne în continuare implicată în dezvoltarea afacerii ecommerce,
în rol operațional.
În acest moment, compania INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este condusă de către Cătălin Șomfălean și Cătălin
Bordei, ambii fiind asociați și deținând funcția de Managing Partners.
INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este o companie românească de dezvoltare software specializată în eCommerce

care vizează maximizarea potențialului de business al partenerilor săi prin dezvoltarea unor platforme de
eCommerce sigure, scalabile și inovative. Pe lângă serviciile de dezvoltare și de mentenanță eCommerce oferite,
Innobyte asigură și servicii de securitate, analiză și îmbunătățirea performanței, audit și consultanță de business
pentru magazine online din întreaga lume.
Compania a încheiat T12021 cu o cifra de afaceri de 483.500 Euro (+40% vs 2020) și o EBITDA de 46.000 euro
(+24% vs. 2020), fiind un business 100% românesc, fondat în 2006, de către antreprenorul Cătălin Șomfălean.
La nivel de 2021, reprezentanții companiei estimează că Innobyte Solutions S.R.L. va depăși pragul de 2 milioane
de euro cifră de afaceri, iar EBITDA va ajunge la 460.000 de euro.

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

