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Learning to Sleep offentliggör utfallet av 
utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av 
utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de 
units som emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier under 
februari 2022. Totalt tecknades 184 047 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande 
en nyttjandegrad om cirka 19,5 procent. Learning to Sleep tillförs cirka 88,3 TSEK före 
emissionskostnader.

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 941 520. En (1) Teckningsoption berättigade till 
teckning av en (1) ny aktie i Learning to Sleep till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie, vilket 
motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för 
teckning. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 1 september 2022 
till och med den 15 september 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 
cirka 19,5 procent, motsvarande 184 047 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. 
Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Learning to Sleep med 
184 047, från 13 987 284 till 14 171 331. Aktiekapitalet i Learning to Sleep ökar med 11 042,82 SEK, 
från 839 237,04 SEK till 850 279,86 SEK.

För mer information vänligen kontakta:

Micael Gustafsson
Mobil: 073-699 36 01
E-post:  micael@learningtosleep.se

Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. 
Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och 
veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste 
forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som 
behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds 
som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

För mer informtion se www.learningtosleep.se
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