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TiGenix aanwezig op de belangrijkste
investeringsconferenties van april 2017
Leuven (BELGIË) – April 5, 2017, 07:00h CEST – TiGenix NV (Euronext Brussels and NASDAQ:
TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling en
commercialisering van innovatieve therapieën uit haar eigen platforms van allogene
geëxpandeerde stamcellen, kondigt vandaag aan dat het management zal presenteren op de
24ste editie BioCentury Future Leaders dat jaarlijks plaatsvindt in New York (Verenigde
Staten), en op de vijfde editie van de Jaarlijkse Cell and Gene Therapy Investor Day in Boston
(Verenigde Staten) van the Alliance for Regenerative Medicine (ARM). TiGenix zal ook
aanwezig zijn op de tiende editie van Kempen & Co Life Sciences Conferentie in Amsterdam
te Nederland.
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Annual BioCentury Future Leaders in de sector van biotechnologie
Datum:
Vrijdag 7 april 2017
Locatie:
Millennium Broadway Hotel & Conference Center, New York, U.S.
Presentator:
Eduardo Bravo, Chief Executive Officer, Tigenix NV
editie van de jaarlijkse Kempen & Co Life Sciences Conferentie
Datum:
Woensdag 19 april 2017
Locatie:
Kempen & Co, Beethovenstraat 300, Amsterdam, Nederland
Aanwezige:
Eduardo Bravo, Chief Executive Officer, Tigenix NV
th

Alliance for Regenerative Medicine (ARM) 5 Annual Cell and Gene Therapy Investor Day
Datum:
Donderdag 27 april 2017
Locatie:
The State Room, 60 State Street, Boston, U.S.
Presentator:
Eduardo Bravo, Chief Executive Officer, Tigenix NV

Voor meer informatie
Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com

Over TiGenix
TiGenix NV TiGenix NV (Euronext Brussel: 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 verkregen stamcel technologieplatform is
Cx601, dat is aangemeld bij het Europees Geneesmiddelenbureau voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn. Ons uit vetweefsel verkregen stamcel
productkandidaat Cx611 heeft een fase I-sepsisprovocatiestudie afgerond en een fase I/II-onderzoek
bij reumatoïde artritis. Op 31 juli 2015 ging de overname van Coretherapix door TiGenix van kracht.
De voornaamste cellulaire productkandidaat van Coretherapix, AlloCSC-01, is momenteel in een
fase II klinisch onderzoek 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
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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 op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. TiGenix heeft haar hoofdzetel in
Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje). Voor meer informatie, gelieve de website te
bezoeken: http://www.tigenix.com
Toekomstgerichte informatie
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over verwachte toekomstige
prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Bepaalde van deze beweringen,
voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door gebruik van woorden zoals, niet beperkt
tot, “denkt”, “plant”, “verwacht”, “is van plan”, “probeert”, “schat”, “kan”, “zal” en “voortzetten” en
gelijkaardige uitdrukkingen. Al deze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn.
Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende
veronderstellingen en beoordelingen van gekende en niet-gekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren, die werden beschouwd als redelijk wanneer deze werden gemaakt, maar al dan niet juist
kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van
factoren die buiten controle van het bedrijf liggen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de
financiële toestand, de prestatie of successen van TiGenix, of resultaten van de sector, aanzienlijk
afwijken van toekomstige resultaten, prestaties of successen die worden uitgedrukt of afgeleid in
dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, kan men geen
verhaal halen over de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen,
voorspellingen en schattingen. Bovendien spreken toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en
schattingen slechts vanaf de datum van publicatie van dit persbericht. TiGenix verwerpt elke
verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaring, voorspelling of schatting aan te passen ter
weergave van eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of eventuele
wijziging in het verloop van de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een
dergelijke verklaring, voorspelling of schatting is gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische
wetgeving verplicht.

Page 2 of 2

