GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
26 AUGUSTUS 2009

Businessupdate en Financiële Resultaten
voor de Eerste Helft van 2009
Leuven (BELGIE) - 26 augustus 2009 - TiGenix (NYSE EURONEXT: TIG) geeft een
business update en kondigt de financiële resultaten aan voor de eerste helft van het
jaar eindigend op 30 juni 2008.
Operationele hoogtepunten
•

Positieve CHMP opinie
ChondroCelect

•

Locatie en financiering voor een nieuwe EU productiefaciliteit is verzekerd

•

Verdere ontwikkeling van producten in de pijplijn

voor

de Europese aanvraag tot markttoelating

van

Financiële hoogtepunten
•

Geldmiddelen en kasequivalenten van meer dan EUR 25 miljoen

•

EUR 5,4 miljoen kapitaal opgehaald doormiddel van een private plaatsing aan EUR 5
per aandeel

•

Netto verlies daalt met 15% in vergelijking met de eerste helft van 2008

Kerncijfers

Inkomsten

30 juni
2009
716

30 juni
2008
129

Kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling
Verkoops-, algemene en administratieve kosten
Andere bedrijfsinkomsten
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financieel resultaat
Winst/(verlies) voor belastingen
Inkomstenbelasting
Netto winst/(verlies)

4.158
3.131
0
0
(6.572)
308
(6.264)
0
(6.264)

5.073
2.986
0
0
(7.930)
529
(7.402)
(1)
(7.403)

(0,25)
24.596.912

(0,31)
24.099.943

25.154

32.344

Duizenden Euro (€)
Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

Netto winst/(verlies) per aandeel – basis
Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen – basis
Geldmiddelen en kasequivalenten
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BUSINESSUPDATE VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2009

Positieve CHMP opinie voor de Europese aanvraag tot markttoelating van
ChondroCelect
In juni ontving TiGenix een positieve opinie van het Comité voor Geavanceerde
Geneesmiddelen (CAT) en het Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik
(CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMEA) voor de Europese
aanvraag tot markttoelating van haar eerste product, ChondroCelect. De definitieve
markttoelating van de Europese Commissie (EC) wordt in de komende weken verwacht.
ChondroCelect is het eerste celgebaseerde geneesmiddel dat via de centrale procedure
onder de wetgeving voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP) in Europa
een markttoelating krijgt. De ATMP wetgeving die op 1 januari 2009 geïmplementeerd werd
eist dat alle celgebaseerde geneesmiddelen een centrale EMEA goedkeuring hebben om
op de markt toegelaten te worden. Voor bestaande producten is er een overgangsperiode
voorzien tot het einde van 2012.
Na de formele goedkeuring door EMEA zal TiGenix starten met de commercialisatie van
ChondroCelect in aantal doelmarkten. Ondertussen worden de onderhandelingen met
locale verzekeraars en terugbetalinginstanties voor de prijszetting en terugbetaling verder
voorbereid. Een gezondheidseconomisch dossier werd opgesteld ter ondersteuning van
deze onderhandelingen op basis van de patiëntendata op lange termijn en na een grondige
analyse van het gezondheidseconomisch voordeel dat ChondroCelect kan bieden.
In een eerste fase zullen de commerciële activiteiten zich toespitsen op Duitsland,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België. De commerciële teams voor deze markten
zijn operationeel en hebben het merendeel van de orthopedische referentiecentra opgeleid.
Inmiddels werden de vergelijkende testen tussen de Europese en Amerikaanse
celproductiefaciliteit afgerond. Een samenvatting van het ChondroCelect registratiedossier
wordt momenteel voorbereid om de stappen voor de indiening van het
markttoelatingsdossier in de VS (BLA) te verduidelijken.

Locatie en financiering voor een nieuwe EU productiesite is verzekerd
In een eerste fase zal ChondroCelect geproduceerd worden in TiGenix’ GMP
productiefaciliteit in Leuven, België. Deze faciliteit heeft voldoende capaciteit om de
Europese markt in de volgende twee jaar te bevoorraden.
Anticiperend op een toenemende vraag voor ChondroCelect alsook de uitbreiding van de
product portfolio zal TiGenix haar productiecapaciteit in Europa versterken. Na de
zorgvuldige afweging van een aantal opties over heel Europa, waarbij rekening werd
gehouden met technische, logistieke, regelgevende en financiële criteria, heeft TiGenix
geopteerd voor een gebouw op de Chemelot Campus, in Sittard-Geleen, voor de vestiging
van haar nieuwe celproductiefaciliteit. Deze site ligt dicht bij TiGenix’ hoofdkwartier in
Leuven en is centraal gesitueerd ten opzichte van de belangrijkste Europese markten van
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TiGenix, in een regio die sterk staat op het vlak van distributie en (bio)logistiek en die zich
wil ontwikkelen als een transnationaal kenniscentrum in life sciences en regeneratieve
geneeskunde.

Verdere ontwikkeling van de productpijplijn
In de eerste helft van dit jaar waren de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
voornamelijk toegespitst op het verschaffen van de bijkomende documentatie die in het 4de
kwartaal van 2008 door de Europese regulatoire autoriteiten gevraagd werd met betrekking
tot het product en de procedures voor procesvalidatie.
In parallel werd er verder gewerkt aan de ontwikkeling van vervolgproducten waarbij
ChondroCelect gecombineerd wordt met een biocompatibele en biodegradeerbare matrix
om het gebruiksgemak van het product te vergroten.
De preklinische testen van het 3D product TGX002, die in een pre-IND meeting door de US
FDA werden gevraagd, zijn zo goed als afgerond. De resultaten worden geanalyseerd en
zullen de basis vormen voor een aanvraag voor het starten van klinische studies in Europa
en de Verenigde Staten.
Ondertussen worden ook de ontwikkelingsactiviteiten van een stamcelproduct voor
meniscus herstel en het onderzoek naar nieuwe opsprings- en behandelingsmethoden voor
osteoarthrose verdergezet.

FINANCIËLE UPDATE EERSTE HELFT 2009

Geldmiddelen en kasequivalenten van meer dan EUR 25 miljoen
De netto geldmiddelen gebruikt voor bedrijfs- en investeringsactiviteiten bedroegen EUR
5,4 miljoen en werden volledig gecompenseerd door de netto geldmiddelen die verschaft
werden door financieringsactiviteiten. Hierdoor bleven de netto geldmiddelen en
kasequivalenten van TiGenix in de eerste helft van 2009 ongewijzigd, resulterend in een
kaspositie van EUR 25,2 miljoen.
De netto geldmiddelen van EUR 5,8 miljoen gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten omvat het
bedrijfsresultaat van EUR (6,6) miljoen en totale aanpassingen van EUR 0,8 miljoen.
Aangezien er nog geen verkopen van ChondroCelect plaatsvonden wordt het
bedrijfsresultaat bepaald door inkomsten uit subsidies ten belope van EUR 0,7 miljoen en
bedrijfskosten van EUR (7,3) miljoen.
Het aandeel van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten in de bedrijfskosten bedroeg EUR
4,2 miljoen. In de eerste helft van 2009 heeft het bedrijf zich voornamelijk toegespitst op het
uitvoeren van de bijkomende experimenten die door EMEA gevraagd werden, gevolgd door
de indiening van de resultaten om een opinie van de CHMP te krijgen met betrekking tot de
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markttoelating van ChondroCelect in Europa. Ook de meniscus en osteoartrose projecten,
waarvoor TiGenix subsidies heeft ontvangen, werden verder gezet.
Het totaal aan verkoops-, algemene en administratieve kosten tijdens de eerste helft van
2009 bedroeg EUR 3,1 miljoen. In afwachting van de CHMP opinie heeft TiGenix haar
marketing- en verkoopsactiviteiten verdergezet met een team van 10 personen.
De netto geldmiddelen verschaft door investeringsactiviteiten bedroegen EUR 0,4 miljoen.
In de eerste helft van 2009 waren er geen noemenswaardige investeringen in materiële en
immateriële activa en kon het bedrijf, gezien haar kaspositie, een positief financieel
resultaat realiseren.

EUR 5,4 miljoen kapitaal opgehaald doormiddel van een private plaatsing aan EUR 5
per aandeel
Doormiddel van een private plaatsing voor een totaal bedrag van EUR 5,4 miljoen heeft
TiGenix de nodige financiële middelen verzekerd voor het opzetten van haar nieuwe
Europese GMP productiefaciliteit.
De kapitaalverhoging werd uitgevoerd in juni, na ondertekening van een huurovereenkomst
op lange termijn voor de productiefaciliteit die zich bevindt op de Chemelot Campus in
Sittard-Geleen, Nederland. De kapitaalverhoging werd onderschreven door NV
Industriebank LIOF, Particon BV, Limburg Ventures BV en LRM NV.
TiGenix heeft 1.080.000 nieuwe aandelen uitgegeven aan EUR 5 per aandeel.

Netto verlies daalt met 15% in vergelijking met de eerste helft van 2008
De daling van het netto verlies met 15%, vergeleken met de eerste helft van 2008, is
voornamelijk toe te schrijven aan een toename van inkomsten uit subsidies en een daling
van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
De inkomsten uit subsidies in de eerste helft van 2009 bedroegen EUR 0,7 miljoen
vergeleken met EUR 0,1 miljoen in dezelfde periode van 2008. Deze stijging is te wijten aan
de bijdragen die TiGenix ontving in het kader van een IWT project rond meniscusherstel en
voor haar deelname aan het TREAT-OA consortium, gesteund door het Zevende
Kaderprogramma van de Europese Unie.
De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen EUR 4,2 miljoen in vergelijking met
EUR 5,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Omwille van de onderzoeks- en
ontwikkelingsfocus kwamen een aantal kosten uit de eerste helft van 2008 niet meer terug
in 2009. Het betreft ondermeer kosten toe te schrijven aan de vergelijkbaarheidstesten voor
de productiefaciliteiten in Leuven en Memphis, contractonderzoek met betrekking tot de
preklinische ontwikkeling van het 3D product, de verdere ontwikkeling van het targeted
therapeutics platform en bepaalde klinische studies.
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VOORUITZICHTEN

•

Goedkeuring en lancering van ChondroCelect in een aantal Europese landen

•

Publicatie van de 3 jaar data van de ChondroCelect studie

•

Pre-BLA meeting en indiening van de BLA voor ChondroCelect in de VS

•

Start van de klinische ontwikkeling van het 3D product
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CONFERENCE CALL

Vandaag, 26 augustus om 11.00u Centraal-Europese tijd (10.0u GMT) zal het management
van TiGenix een conference call houden.
Om deel te nemen aan deze conference call, gelieve u te registreren op:
+32 2 404 03 34
Na een update van de businessactiviteiten en de presentatie van de financiële resultaten,
zullen de deelnemers vragen kunnen stellen tijdens een vraag- en antwoordsessie.
Dit persbericht en de presentatie zullen beschikbaar zijn in de Investor en Newsroom
secties van onze website.
De conference call wordt opgenomen en kan herbeluisterd worden op:
+32 2 401 89 89
Conference referentie: 287609#

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Gil Beyen
Chief Executive Officer
+32 16 39 60 60
gil.beyen@tigenix.com
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOOR DE
6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2009 EN OP 30 JUNI 2008
Duizenden Euro (€)
Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

Verkopen
Andere Bedrijfsopbrengsten
Inkomsten
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Verkoops-, algemene en administratieve kosten
Andere bedrijfsinkomsten
Andere bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financieel resultaat
Winst/(verlies) voor belastingen
Inkomstenbelasting
Netto winst/(verlies)

30 juni
2009

30 juni
2008

0
716
716

0
129
129

4.158
3.131
0
0
7.289

5.073
2.986
0
0
8.060

(6.572)

(7.930)

308

529

(6.264)

(7.402)

0

(1)

(6.264)

(7.403)

(6.264)

(7.403)

Toerekenbaar aan:
•

Aandeelhouders van TiGenix NV

•

Minderheidsbelangen

Netto winst/(verlies) per aandeel - basis
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen - basis

(0,25)

(0,31)

24.596.912

24.099.943
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VERKORT OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN
30 juni
2009

30 juni
2008

(6.264)
32

(7.403)
96

Andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

32

96

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(6.232)

(7.307)

Toerekenbaar aan:
• Aandeelhouders van TiGenix NV
• Minderheidsbelangen

(6.232)

(7.307)

Duizenden Euro (€)
Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

Netto winst/(verlies)
Wisselkoersverschillen omzetting buitenlandse activiteiten
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS OP 30 JUNI 2009 EN OP 31 DECEMBER
2008
ACTIVA
Duizenden Euro (€)

30 juni
2009

31 december
2008

309
2.354
34
2.698

441
2.484
34
2.959

Voorraden
Vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overgedragen kosten en verkregen opbrengsten
Vlottende activa

149
654
25.154
95
26.052

158
792
25.162
335
26.447

TOTAAL ACTIVA

28.749

29.406

30 juni
2009

31 december
2008

20.544
56.988
(49.045)
(6.264)
2.930
(54)
25.099
25.099

19.484
52.633
(33.881)
(15.165)
2.369
(86)
25.355
25.355

326
560
26
912

391
600
40
1.031

28
80
65
1.234
1.332
2.738

28
80
0
1.498
1.414
3.020

28.749

29.406

Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

Immateriële activa
Materiële activa
Andere vaste activa
Vaste activa

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN
Duizenden Euro (€)
Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

Geplaatste kapitaal
Uitgiftepremie
Overgedragen winst/(verlies)
Resultaat van het boekjaar
Op aandelen gebaseerde vergoedingen
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen toekenbaar aan aandeelhouders
Totaal eigen vermogen
Achtergestelde lening
Financiële schulden
Financiële leasingschulden
Niet-vlottende passiva
Leasingschulden op korte termijn
Financiële schulden op korte termijn
Achtergestelde lening op korte termijn
Handelsschulden
Andere schulden op korte termijn
Schulden op minder dan 1 jaar
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN DE KASSTROMEN VOOR
DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2009 EN OP 30JUNI 2007
Duizenden Euro (€)
Volgens IFRS en gebaseerd op een beperkte audit door BDO

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere
waardeverminderingen
Op aandelen gebaseerde vergoedingen
Andere financiële resultaten
Inkomstenbelastingen
Toename/(afname) van handelsschulden
Toename/(afname) van andere schulden op korte termijn
(Toename)/afname van voorraden
(Toename)/afname van vorderingen
(Toename)/afname van overgedragen kosten en verkregen opbrengsten
Totaal correcties
Netto geldmiddelen verschaft door/(gebruikt in)
bedrijfsactiviteiten
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen rente
Betaalde rente
Aankoop/verkoop van materiële activa
Aankoop van immateriële activa
Netto geldmiddelen verschaft door/(gebruikt in)
investeringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Cash waarborg
Betaling financiële schulden
Betaling van langlopende leasingovereenkomsten
Betaling van leasingschulden op korte termijn
Inkomsten uit achtergestelde leningen
Inkomsten uit financiële schulden
Inkomsten uit langlopende leasingovereenkomsten
Inkomsten uit de uitgifte van aandelen (na aftrek van de
uitgiftekosten)
Netto geldmiddelen verschaft door/(gebruikt in)
financieringsactiviteiten
Netto stijging/(daling) in geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
Effect van de wijzigingen in de wisselkoersen

30 juni
2009

30 juni
2008

(6.572)

(7.930)

408
561
(48)
0
(265)
(82)
9
109
74
766

294
464
(181)
(1)
(110)
717
21
(472)
78
810

(5.807)

(7.120)

564
(12)

733
(23)

(130)
(16)

(999)
(105)

406

(395)

0
(40)
0
(14)
0
0
0

(1)
(40)
0
(4)
0
0
0

5.415

707

5.361

662

(40)

(6,853)

25.162

39.101

32

96

25.154

32.344

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de
periode
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN WIJZIGINGEN IN HET
GEPLAATSTE KAPITAAL TIJDENS DE 6 MAANDEN OP 30 JUNI 2009 EN 30
JUNI 2008

Duizenden Euro (€)

Toerekenbaar aan aandeelhouders van de Vennootschap
Aantal
aandelen

Balans op 31/12/2008
Geplaatst kapitaal

Geplaatst
kapitaal

Uitgiftekost

Uitgifte
premie

24.564,489

24.002

(4.518)

52.633

1.086.790

1.065

(5)

4.355

Netto winst/(verlies)

Overgedragen
verlies

Op
aandelen
gebaseerde vergoedingen

Omrekeningsverschillen

(49.045)

2.369

(86)

(6.264)

(6.264)

561

Omrekeningsverschillen
25.651.279

25.067

(4.523)

56.988

25.355
5.415

Op aandelen gebaseerde
vergoedingen

Balans op 30/06/2009

Totaal
eigen
vermogen

(55.310)

2.930

561
32

32

(54)

25.099

TOELICHTING BIJ HET VERKORT GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS
FINANCIEEL VERSLAG

1. Algemene informatie
TiGenix NV/SA, de moedermaatschappij, (hierna TiGenix of “de Vennootschap”) is een naamloze
vennootschap die is opgericht in België en er ook haar hoofdzetel heeft. Dit verkort geconsolideerd
tussentijds financieel verslag van de Vennootschap voor de eerste zes maanden eindigend op 30
juni 2009 (hierna “de tussentijdse financiële periode”) bevat de geconsolideerde balans en resultaten
van TiGenix NV/SA (Belgische rechtspersoon), TiGenix Inc. (rechtspersoon VS) en TC CEF LLC
(rechtspersoon VS).
TiGenix bevindt zich in de fase van oprichting van een Nederlandse rechtspersoon, TiGenix BV, dat
een huurovereenkomst op lange termijn heeft afgesloten voor een gebouw gelegen op de
Chemelot Campus in Sittard-Geleen, Nederland. Dit gebouw zal, eenmaal ontworpen en
verbeterd, de nieuwe Europese cell expansion facility van de Groep worden.

2. Overzicht van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving
Het verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de
door de Europese Unie voor gebruik goedgekeurde International Financial Reporting Standards en in
het bijzonder International Accounting Standard (IAS) 34 (Tussentijdse financiële verslaggeving).
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Dit geconsolideerd tussentijds financieel verslag bevat niet al de informatie die verplicht
gerapporteerd moet worden in de volledige geconsolideerde jaarrekening en moet samen met de
geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 worden gelezen.
Dit tussentijds geconsolideerd financieel verslag is opgesteld volgens dezelfde grondslagen voor de
financiële verslaggeving als die welke zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde
jaarrekening van de Groep afgesloten per 31 december 2008, met uitzondering van de invoering van
de hierna vermelde nieuwe normen en interpretaties op 1 januari 2009:
IAS 1 (Herzien), Presentatie van de jaarrekening
De herziene norm vereist de voorstelling van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten in
een enkel of twee overzichten. De Groep presenteert twee overzichten: een “income statement” en
een “statement of comprehensive income”.
De norm herziet ook de presentatie van het overzicht van de veranderingen van het eigen vermogen
en een nieuwe terminologie is ingevoerd: “balance sheet” wordt nu “statement of financial position”.
IFRS 2 (Amendement), Op aandelen gebaseerde betaling – voorwaarden voor onvoorwaardelijke
toezegging en annuleringen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 13 mei 2009 keurde de
verlenging goed van de uitoefeningsperiode van de warrants die werden uitgegeven in 2004 en 2005
overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig artikel 21 van
de Economische Herstelwet van 27 maart 2009. De impact van deze verlenging van 0.2 miljoen Euro
is opgenomen als last in de winst- en verliesrekening.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OMTRENT HET BEPERKT NAZICHT VAN DE VERKORTE
GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE INFORMATIE VOOR DE PERIODE VAN
ZES MAANDEN AFGESLOTEN OP
30 JUNI 2009
Aan de Raad van bestuur
Wij hebben een beperkt nazicht van de in bijlage opgenomen verkorte geconsolideerde balans, de
verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht van
het eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht van TIGENIX NV en haar
dochtervennootschappen, met een balanstotaal van 28.749 KEUR en waarvan de verkorte
geconsolideerde resultatenrekening afsluit met een verlies van 6.264 KEUR over de periode van zes
maanden afgesloten op 30 juni 2009. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is opgesteld en gepresenteerd in
overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze
verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht.
Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren met betrekking tot het beperkt nazicht. Het nazicht bestond dus hoofdzakelijk uit de
analyse, de vergelijking en bespreking van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële
informatie en was minder uitgebreid dan een volkomen controle van deze informatie. Wij verstrekken
bijgevolg geen auditverklaring.
Bij ons beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen
vereisen van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie opdat deze, in alle
materiële opzichten, correct zou zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd
door de Europese Unie.

Zaventem, 24 augustus 2009

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Luc Annick
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Over TiGenix
TiGenix nv (Euronext: TIG) is een biomedisch bedrijf dat zich toespitst op innovatieve lokale
behandelingen voor beschadigde en osteoartritische gewrichten. De vennootschap exploiteert de
kracht van de regeneratieve geneeskunde voor de ontwikkeling van duurzame behandelingen die
voor deze indicaties in gecontroleerde klinische studies worden gevalideerd. TiGenix is in Leuven
gevestigd en werd opgericht als een spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit
Gent.
TiGenix ontwikkelt een portefeuille van producten die zich op specifieke musculoskeletale problemen
richten. De belangrijkste indicatie is kraakbeenletsel dat een slopende aandoening is die de mobiliteit
en het functioneren van de patiënten ernstig aantast. De westerse samenleving wordt gekenmerkt
door een vergrijzende bevolking die steeds meer belang hecht aan een hoge levenskwaliteit en een
levenslange mobiliteit. In die context vormen kraakbeenletsels een grote en groeiende
onbeantwoorde medische behoefte. Aangezien de huidige behandelingen geen bevredigend en
duurzaam herstel op lange termijn kunnen bieden, meent TiGenix dat er een nood bestaat aan
efficiëntere behandelingen van kraakbeenletsels.

Toekomstgerichte informatie
Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen en inschattingen met betrekking tot de verwachte
toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarop de onderneming actief is. Sommige van
deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen kunnen herkend worden door het onbeperkte
gebruik van bepaalde woorden zoals “gelooft”, “verwacht”, “neemt zich voor”, “plant”, “streeft na”,
“raamt”, “kan misschien”, “zal”, “blijft”, en andere soortgelijke uitdrukkingen. Daarin gaat het over
zaken die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen zijn
gebaseerd op verscheidene veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende
risico’s, onzekerheden en andere factoren, die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden,
maar die achteraf ook onjuist kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te
voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van factoren die de Vennootschap niet onder controle heeft.
Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten, de financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van
TiGenix of van de sector aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of
verwezenlijkingen die expliciet of impliciet vervat zijn in deze verklaringen en inschattingen. Gezien
deze onzekerheden wordt er geen garantie gegeven aangaande de nauwkeurigheid of redelijkheid
van dergelijke toekomstgerichte verklaringen en inschattingen. Bovendien gelden toekomstgerichte
verklaringen, voorspellingen en inschattingen alleen vanaf de datum van de publicatie van het
document. TiGenix wijst iedere verplichting af om toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen of
inschattingen te actualiseren om eventuele veranderingen te weerspiegelen inzake de verwachtingen
van de Vennootschap in verband daarmee of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden
waarop dergelijke verklaringen, voorspellingen of inschattingen gebaseerd zijn, tenzij voor zover dit
verplicht is door de Belgische wetgeving.
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