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Learning to Sleeps största aktieägare, bland
flera, ingår lock-up åtagande inför den
planerade noteringen på Nasdaq First North
Growth Market
Den 10 januari 2022 offentliggjorde styrelsen i Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep”
eller ”Bolaget”) sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige
och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 941 520 units, bestående av
aktier samt teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden
för att delta i Erbjudandet har inletts och pågår till och med den 25 januari 2022. Det har
kommit till Learning to Sleeps kännedom att Bolagets aktieägare, Polynom Investment AB
(publ), Jinderman & Partners AB, RLM Invest AB och Johan Karlsson, förbundit sig gentemot
Eminova Partners AB att avstå från att avyttra 100 procent av sina befintliga aktier (före
Erbjudandet) under en period om 180 dagar från och med den preliminära första
handelsdagen på First North den 3 februari 2022.
Bolagets aktieägare, Polynom Investment AB (publ), Jinderman & Partners AB (http://www.
jinderman.se/), RLM Invest AB och Johan Karlsson (gemensamt benämnda ”Aktieägarna”), har
förbundit sig gentemot Eminova Partners AB att avstå från att avyttra 100 procent av sina befintliga
aktier (före Erbjudandet) under en period om 180 dagar från och med den preliminära första
handelsdagen på First North den 3 februari 2022. Det sammanlagda lock-up åtagandet från
Aktieägarna representerar cirka 15 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandets genomförande.
Totalt sett, tillsammans med tidigare ingångna lock-up åtaganden, är cirka 56 procent av aktierna i
Bolaget föremål för lock-up före Erbjudandet.
”Vi är mycket glada och stolta över lock-up åtagandena från flera stor aktieägare. Det signalerar att
våra befintliga aktieägare är långsiktiga och har för avsikt att följa vår planerade resa i noterad miljö”
säger Micael Gustafsson, VD Learning to Sleep
Preliminär tidplan
Sista dag i teckningsperiod: 25 januari 2022
Offentliggörande av utfall: Senast den 26 januari 2022
Likviddag: 31 januari 2022
Bedömd första handelsdag på First North: 3 februari 2022
Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar
legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet. Eminova
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till
Bolagets Certified Adviser.
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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.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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