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Learning 2 Sleep förvärvar 
tarmfloraanalysbolaget Symbio Me AB

Learning 2 Sleep L2S AB (publ) (”L2S”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Symbio 
Me AB (”Symbio Me” eller ”Bolaget”) – ett digitalt tarmfloraanalysbolag – avseende förvärv av 
samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen kommer att erläggas i form av 1 694 
915 nyemitterade aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor per aktie.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

Symbio Me erbjuder forskningsbaserad tarmfloraanalys direkt till konsument.

Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och kommer att erläggas i form av 1 694 915 
aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor.

Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende aktierna som erhålls vid erläggandet av 
Köpeskillingen för en period om tolv månader från tillträdesdagen.

Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från ingåendet av avtalet.

”Vi har som ambition att bli en ledande aktör inom området digital hälsa och den här affären passar 
väl in i vår modell. Totalt har Learning 2 Sleep behandlat över 3 000 patienter på den svenska 
marknaden och vi ser att en stor andel av dessa även har magproblem. Symbio Me har en 
välutvecklad metod för att analysera tarmfloran och erbjuda kunder fördjupad förståelse för hur en 
hälsosam tarmflora kan förbättra allmäntillståndet, förebygga vissa sjukdomar samt bidra till en 
bättre hälsa. Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens kring marknadsföring av 
produkter inom digital hälsa och vi är övertygade om att vi kommer att kunna skala upp Symbio 
Me genom att applicera vår metodik och kunskap på Symbio Me:s affär. Tarmfloran är ett område 
som fullkomligt exploderat under de senaste åren och den globala marknaden beräknas år 2024 
att vara värd 3 200 miljoner USD. Intresset för den här typen av tjänster och produkter är stort och 
vi ser stora möjlighet för Bolaget framgent. Detta förvärv ska ses som en del av en offensiv plan 
där vi, bland annat genom strategiska förvärv, avser att bli en tongivande aktör inom digital hälsa”, 
säger Micael Gustafsson, VD för Learning 2 Sleep L2S AB (publ).

”Vi har varit på jakt efter en ny partner som kan ta Symbio Me till nästa nivå och nu har vi äntligen 
hittat den perfekta matchningen. Vi ser stora potentiella synergier och vi ser med tillförsikt fram 
emot att bli en del av Learning 2 Sleep och möjligheten att vara med på en spännande 
tillväxtresa”, säger Villjam Edström, grundare och VD för Symbio Me AB.

BAKGRUND OCH MOTIV
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Som ett led i strategin att bli ett av Nordens ledande företag inom området digital hälsa förvärvar 
L2S samtliga aktier i det digitala tarmfloraanalysbolaget Symbio Me. I analyser av de patientdata 
som samlats in av L2S under åren (baserat på 3000 behandlade patienter) ser företaget att 
magproblematik är vanligt förekommande bland de som även har kroniska sömnproblem, därför 
blir det en viktig beståndsdel i företagets expansion att även kunna erbjuda hjälp inom detta.

Symbio Me erbjuder forskningsbaserad tarmfloraanalys direkt till konsument. Analysen visar hur 
individens tarmflora förhåller sig till tarmfloror typiska för olika sjukdomar. Utifrån analysen hjälper 
Bolaget människor att optimera sin hälsa genom att föreslå förändringar av diet och livsstil. Symbio 
Me har ett egenutvecklat back end-system samt en egen mobil applikation och har byggt en 
skalbar modell för datasekvensering. Bolaget har under de senaste åren investerat i 
egenutvecklade AI system för bättre analys av data.

RESULTAT, SYNERGIER OCH KONSOLIDERING

Förvärvet kommer att integreras under Learning 2 Sleeps digitala plattform och 
marknadsföringsmekanism. Förvärvet väntas ge ett positivt bidrag till Learning 2 Sleeps EBITDA.

KÖPESKILLING

Köpeskillingen kommer att erläggas i form av 1 694 915 aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 
5,90 kronor. Emissionen av aktievederlaget medför en utspädning om cirka 14,07 procent av 
antalet aktier och röster i L2S beräknat innan Nyemissionen. Antalet aktier och röster i L2S 
beräknat innan Nyemissionen kommer att öka med 1 694 915, från 10 356 720 till 12 051 635 till följd 
av emissionen.

FINANSIERING

Köpeskillingen finansieras genom emittering av aktier i L2S.

För mer information vänligen kontakta:

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

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

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några 
värdepapper i L2S i någon jurisdiktion, varken från L2S eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med 
anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende 
L2S och L2S:s aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som 
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte 
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
 
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut 
avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen 
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta 
meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan 
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller 
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan 
registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande 
U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de 
registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av 
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper 
som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i 

http://www.learningtosleep.se
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USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, 
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion 
där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid 
med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva 
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med 
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt 
av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. L2S har inte godkänt något erbjudande till 
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits 
fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig 
detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt 
Prospektförordningens definition.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende 
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är 
hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, 
“kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som 
rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den 
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller 
(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana 
personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd 
som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och 
kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer 
ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita 
sig på det.
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Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser L2S:s avsikter, 
bedömningar eller förväntningar avseende L2S:s framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, 
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka L2S 
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 L2S 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. L2S 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 L2S 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.

Denna information är sådan information som Learning 2 Sleep är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-05-09 08:30 CEST.
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