KENNISGEVING

TiGenix: kennisgeving in verband met de
converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018
Leuven (BELGIE) – 23 december 2016, 22:01u CET – TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq:
TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de
ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne
platformen van allogene, geëxpandeerde stamcellen, doet deze kennisgeving in verband met de
€ 25.000.000 niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met 9% interest en
met vervaldatum in 2018 (ISIN Code: BE6276591128) (de "Obligaties") uitgegeven door de
Vennootschap.
Overeenkomstig Voorwaarde 6.2 (f) van de Algemene Voorwaarden van de Obligaties werd de
Conversieprijs neerwaarts aangepast, volgend op de aankondiging van de Vennootschap op
15 december 2016 van de prijsbepaling van haar initieel openbaar aanbod in de Verenigde Staten
(het "Aanbod"), voor een totale opbrengst van US$ 35,65 miljoen door de verkoop van 2.300.000
American Depositary Shares ("ADSs") die 46.000.000 nieuwe Gewone Aandelen vertegenwoordigen
aan een uitgifteprijs van US$ 15,50 per ADS, en, in verband met het Aanbod, de toekenning door de
Vennootschap aan de underwriters van een 30-daagse optie om maximaal 345.000 bijkomende
ADSs te kopen die 6.900.000 nieuwe Gewone Aandelen vertegenwoordigen, met opheffing van het
voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. Bijgevolg heeft de Calculation
Agent vastgesteld dat de Conversieprijs aangepast moet worden van het vorige niveau van € 0,9263
naar het nieuwe niveau van € 0,8983 per Gewoon Aandeel (na afronding in overeenstemming met
Voorwaarde 6.6 van de Algemene Voorwaarden van de Obligaties). De aanpassing van de
Conversieprijs trad in werking op 20 december 2016.
Interpretatie
Behoudens indien anderszins gedefinieerd in deze kennisgeving, zullen woorden en uitdrukkingen
hier gebruikt de betekenis hebben zoals hieraan gegeven in de Algemene Voorwaarden van de
Obligaties (zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of aangepast van tijd tot tijd).
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Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussesl en Nasdaq: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich
toespitst op de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van
haar eigen platformen van allogene, of van donors afkomstige, geëxpandeerde stamcellen. Onze
belangrijkste productkandidaat uit het uit vetweefsel afgeleide stamceltechnologieplatform is Cx601,
dat geregistreerd is bij het European Medicines Agency voor de behandeling van complexe perianale
fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Onze uit vetweefsel afgeleide stamcel productkandidaat
Cx611 heeft een fase I-sepsisprovocatiestudie afgerond en een fase I-/II-studie bij reumatoïde artritis.
Met ingang van 31 juli 2015 heeft TiGenix Coretherapix overgenomen. Coretherapix’ voornaamste
cellulaire productkandidaat, AlloCSC-01, is momenteel in een fase II klinische studie naar acuut
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myocardinfarct (AMI). Daarnaast wordt de tweede productkandidaat uit het op hartstamcellen
gebaseerde platform dat via Coretherapix werd overgenomen, AlloCSC-02, ontwikkeld voor een
chronische indicatie. Op 4 juli 2016 is TiGenix een licentieovereenkomst aangegaan met Takeda, een
groot farmaceutisch bedrijf dat actief is in gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten
heeft verworven om Cx601 buiten de Verenigde Staten op de markt te brengen voor complexe
perianale fistels. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje).
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