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Takeda meldt deelneming van 4,48% in TiGenix
Leuven (België) – 9 januari 2017, 7:00h CET – TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG;
"TiGenix") maakt vandaag een transparantiekennisgeving bekend overeenkomstig artikel 14 van de
Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten
waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen.
Samenvatting van de kennisgeving
Op 4 januari 2017 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van verbonden vennootschappen
Takeda Pharmaceutical Company Limited/Takeda Pharmaceuticals International AG, volgend op de
verwerving van aandelen op 29 december 2016, waarna Takeda Pharmaceutical Company Limited (via
haar dochtervennootschap Takeda Pharmaceuticals International AG) 11.651.778 stemrechten heeft in
TiGenix (4,48% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3%
overschreden.
Inhoud van de kennisgeving
Datum van de kennisgeving: 4 januari 2017.
Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
Kennisgevingsplichtige personen: verbonden vennootschappen Takeda Pharmaceutical Company Limited
(met adres te 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan), die een
moederonderneming/controlerende persoon is, en Takeda Pharmaceuticals International AG (met adres te
Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland), die een gecontroleerde persoon is.
Datum waarop de drempel werd overschreden: 29 december 2017.
Overschreden drempel: 3%.
Noemer: 259.956.365.
Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van aandelen, was het aantal stemrechten als
volgt:
- Takeda Pharmaceutical Company Limited had 0 stemrechtverlenende effecten; en
- Takeda Pharmaceuticals International AG had 11.651.778 stemrechtverlenende effecten (4,48%
van het totaal aantal stemrechten).
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden:
Takeda Pharmaceuticals International AG wordt gecontroleerd door Takeda Pharma A/S, die wordt
gecontroleerd door Takeda A/S, die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company Limited
en door Takeda Europe Holdings B.V., die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company
Limited.
Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:
- persbericht: http://www.tigenix.com/en/pages/11/2017;
- kennisgevingen: http://www.tigenix.com/en/page/26/shareholders.
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Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussel and 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 Isepsisprovocatiestudie 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 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 gastroenterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de Verenigde
Staten te ontwikkelen en 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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