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Learning to Sleep: Idag är första dag för handel 
på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 3 februari 2022, inleds handeln i Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”
Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Learning to Sleeps aktie har ISIN-kod 
SE0017083694 och handlas under kortnamnet L2S. Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-
kod SE0017083702 och handlas under kortnamnet L2S TO1. Teckningsoptioner av serie TO2 
har ISIN-kod SE0017083710 och handlas under kortnamnet L2S TO2. Teckningsoptioner av 
serie TO3 har ISIN-kod SE0017105497 och handlas under kortnamnet L2S TO3.

Learning to Sleep genomförde under januari 2022 en övertecknad nyemission som tillförde 
Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är oerhört exalterade över att nu ta nästa steg i bolagets utveckling genom listningen på 
Nasdaq First North Growth Market. Listningen är guld värd för oss, inte bara genom det 
kapitaltillskott bolaget nu får utan också för den synlighet det skapar. Många människor har jobbat 
otroligt hårt för att få det här att hända och jag är både stolt och imponerad över allas 
engagemang i att ta oss till den här milstolpen. Nu väntar spännande tider.”, säger Micael 
Gustafsson, VD för Learning to Sleep.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har 
agerat legal rådgivare i samband med emissionen och noteringen. Eminova Fondkommission AB 
har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Bolagets Certified 
Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

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

https://eminovapartners.se/corporate-finance-tjanster/
mailto:micael@learningtosleep.se
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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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