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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
vennootschap TiGenix NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2016
Overeenkomstig de wettetijke en statutaire bepatingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verstag omvat ons oordeel over de jaarrekening en
tevens de vereiste bijkomende verktaringen. De jaarrekening bevat de batans op 31 december
2016, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toetichting.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap TiGenix NV over
het boekjaar afgestoten op 31 december 7016, opgestetd op grond van het in Betgië van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetset, met een batanstotaaI van
163.907.427,46 EUR en waaryan de resultatenrekening afstuit met een verties van het
boekjaar van 13.743.845,44 EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetlen van de jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in Betgië van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestetse[, atsook voor het implementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstelten van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevotg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controte. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de
internationale controlestandaarden (l5A's) zoals deze in Betgië werden aangenomen. Die
standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten votdoen atsook de controte
ptannen en uitvoeren teneinde een redetijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel betang bevat.
Een controte omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De gesetecteerde werkzaamheden zijn
afhanketijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van
de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening ats gevotg van fraude of
van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne
beheersing van de entiteit in aanmerking die retevant is voor het opstetlen door de entiteit
van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controtewerkzaamheden op
h
zetten die ìn de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de enti tei
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Een controle omvat tevens een evatuatie van de geschiktheid van de gehanteerde

waarderingsregels en van de redetijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen, atsmede een evatuatie van de presentatie van de jaarrekening als geheet.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestetden van de entiteit de voor onze
controte vereiste ophetderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie votdoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voor behoud
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beetd van het vermogen en de financiële
toestand van de vennootschap TiGenix NV per 31 december 2016 atsook van haar resuttaten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetse[.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverstag,
het nateven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, alsook voor het nateven van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.
ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Betgische bijkomende norm bij de in
Betgië van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (lSA's), is het onze
verantwoordelijkheid om, in atte van materieel belang zijnde opzichten, de nateving van
bepaatde wettelijke en regtementaire verptichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de votgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons
oordeeI over de jaarrekening te wijzigen:
Het jaarverstag, opgesteld overeenkomstig de artiketen 95 en 96 van het Wetboek van
vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van
vennootschappen, behandett, zowel naar vorm ats naar inhoud, de door de wet vereiste
intichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van
onze opdracht.

.

te leggen overeenkomstig artiket 100 van het Wetboek van
vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm als naar inhoud, de door de wet vereiste
inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de
informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.

.

Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
in overeenstemming met de in Betgië van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtetij ke voorschriften.
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De resuttaatverwerking, die aan de atgemene vergadering wordt voorgesteld, stemt

overeen met de wettetijke en statutaire bepalingen.

.

Behatve voor wat betreft de niet tijdige neerlegging van de jaarrekening afgestoten op
31 december 2015 overeenkomstig artikel 98 van het Wetboek van Vennootschappen,
dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de

statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen.

.

Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen wij tevens
verstag uit te brengen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden in
201ó, en waarvan de bestissing integraaI werd opgenomen in het jaarverslag:
o

o

Uit de notuten van de Raad van Bestuur van 3 februari 2016, btijkt dat Eduardo
Bravo een strijdig betang van vermogensrechtelijke aard had met betrekking tot
zijn evatuatie en bonus voor 201 5 en zijn vergoeding voor 2016.
Uit de notuten van de Raad van Bestuur van 3 februari2016, btijkt dat lnnosté SA
(vertegenwoordigd door Jean Stéphenne), Witly Duron, Greig Biotechnology
Gtobat Consutting, lnc. (vertegenwoordigd door Russetl G. Greig) en R&S
Consutting BVBA (vertegenwoordigd door Dirk Reyn) een strijdig betang van
vermogensrechtetijke aard hadden met betrekking tot de vaststetling of bepaatde
Raden van Bestuur en auditcomités, gehouden tijdens 201 5, in aanmerking
kwamen voor bijkomende vergoedingen.
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