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Learning 2 Sleep fullföljer förvärvet av 
tarmfloraanalysbolaget Symbio Me AB

Learning 2 Sleep L2S AB (publ) (”L2S”) har fullföljt förvärvet av Symbio Me AB (”Symbio Me” 
eller ”Bolaget”) – ett digitalt tarmfloraanalysbolag – som offentliggjordes den 9 maj 2022. 
Köpeskillingen om 10 miljoner kronor har erlagts genom att styrelsen i L2S har beslutat om 
emission och tilldelning av 1 694 915 aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om cirka 5,90 
kronor per aktie.

L2S har fullföljt förvärvet av Symbio Me som offentliggjordes den 9 maj 2022. Bolaget erbjuder 
forskningsbaserad tarmfloraanalys direkt till konsument. Köpeskillingen om 10 miljoner kronor har 
erlagts genom att styrelsen i L2S har beslutat om emission och tilldelning av 1 694 915 aktier i L2S 
till säljarna av Bolaget, vilka har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form 
av aktierna i Bolaget.

L2S aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 101 695 kronor till cirka 
827 218 kronor och antalet aktier i L2S kommer att öka från 12 092 058 till 13 786 973 aktier i 
samband med emissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Micael Gustafsson, VD
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

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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