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LEARNING2SLEEP INGÅR SAMARBETE MED 
AXYER AB – FÖR ATT VÄRNA OM 
AKTIEÄGARNAS SÄKERHET

Som ett led i att trygga aktieägarna så har Learning 2 Sleep AB ingått samarbete med den nya 
diskussionsplattformen Axyer, för att erbjuda aktieägarna säkrare diskussioner med verifierade 
medlemmar.

Detta är ett sätt att värna om aktieägarna genom att säkerställa att information som skrivs om 
bolaget, skrivs av verifierade medlemmar, och att aktieägare ska basera sin investering på fakta 
som inte störs av försök till marknadsmanipulation.

”Genom detta samarbete hoppas vi signalera till aktieägarna att vi är måna om deras investering. Vi 
har de senaste åren sett att börsklimatet har blivit allt sämre på grund av de oreglerade forum som 
finns idag. Digitaliseringen har verkligen nått börsen, och det har medfört stora utmaningar. Vi vill 
ge aktieägarna en ärlig chans att ha faktaberikade diskussioner med andra verifierade aktieägare. 
Vi ser även Axyers företagskort som en utmärkt yta att synliggöra information på ett överskådligt 
sätt” säger VD Micael Gustafsson

- Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas kunna trygga Learning 2 Sleeps aktieägare ytterligare, 
säger VD på Axyer, Robin Henriksson

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
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