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Den digitala sömnmottagningen Learning to 
Sleep förstärker kassan

Den digitala sömnmottagningen Learning 2 Sleep L2S AB (publ) förstärker kassan via ett 
konvertibelt lån, där 2 MSEK är garanterade via två av de större ägarna. Lånet, som löper på 18 
månader, kan konverteras till aktier efter 12 månader till strike kursen 1.60 vilket motsvarar 
över 2 gånger nuvarande börskurs.

I samband med den organisationsförändring som genomförts av Bolaget har också styrelsen 
beslutat att förstärka kassan via ett konvertibelt lån riktat till nuvarande ägare. Lånet löper om 18 
månader med en ränta på 8 procent och möjligheten att konvertera till aktier efter 12 månader till 
en förutbestämd kurs om 1,60 sek alternativt deltaga i eventuella kommande emissioner med 30 
procents rabatt. Bolaget har bindande åtagande från 2 större ägare i dagsläget om totalt 2 MSEK, 
med ambitionen att ta in ytterligare några miljoner.

”Vi är mycket glada över att några av våra större ägare tror på Bolaget, säger VD Micael 
Gustafsson. Det tillskott vi får via lånet i kombination med det tidigare aviserade sparpaketet, gör 
att vi nu ser positivt på framtiden även om många utmaningar återstår. Nu är full fokus på den 
svenska marknaden och att nå kassaflödesneutralitet, vilket just nu känns som helt rätt väg att gå”.

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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Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 
bedömningar eller förväntningar avseende Bolaget framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, 
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka 
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och 
kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", 
"kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande 
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, 
vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som 
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att 
infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar 
och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika 
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. 
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den 
faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller 
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget 
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta 
pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig 
på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och 
framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per 
dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon 
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något 
framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som 
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller 
Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
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