21 december 2017 – De financiële staten die hierin zijn opgenomen corrigeren en vervangen in hun
geheel de verkorte geconsolideerde financiële staten voor de eerste zes maanden eindigend op 30 juni
2017, zoals oorspronkelijk opgemaakt en gepubliceerd op de website van TiGenix op 20 september
2017 (de "Oorspronkelijke HJFS").
De Oorspronkelijke HJFS bevatten de volgende administratieve fouten:
1. Noot 2 bij de Oorspronkelijke HJFS vermeldt onder de titel "Liquiditeit" verkeerdelijk een
bedrag van netto kasuitstroom uit bedrijfsactiviteiten van 15,9 miljoen euro voor de zes
maanden eindigend op 30 juni 2017. Dat bedrag werd hierin gecorrigeerd en vervangen door
16,3 miljoen euro.
2. Noot 6 bij de Oorspronkelijke HJFS bevat fouten in de kolommen "Boekwaarde" en "Reële
waarde" in de tabel met reële waarde van financiële instrumenten per 31 december 2017 zoals
aangegeven in de onderstaande tabellen. Deze fouten werden hierin gecorrigeerd.
Tabel van Noot 6 zoals opgenomen in de Oorspronkelijke HJFS:
Per 31 december 2016

Reële waarde
niveau

Boekwaarde

Reële waarde

1.673
1.673

1.673
1.673

Niveau 2

Geamortiseerde kostprijs
Financiële leningen en overige schulden
Financiële leningen
Converteerbare obligaties (Schuldcomponent)

30.780
30.780
10.535
20.245

39.850
39.850
13.281
26.569

Niveau 2
Niveau 2

Tegen reële waarde via resultatenrekening
Converteerbare obligaties (Warrant)
Overige financiële verplichtingen
Overige verplichtingen - Voorwaardelijke
vergoeding

19.403
5.519
557

19.403
5.519
557

Niveau 3
Niveau 2

13.327

13.327

Niveau 3

In duizenden euro's
Financiële activa
Leningen en vorderingen
Overige vaste activa

Financiële verplichtingen

Gecorrigeerde table van Noot 6 zoals hierin opgenomen:
Per 31 december 2016

In duizenden euro's

Reële waarde
niveau

Boekwaarde

Reële waarde

3.855
3.855

3.855
3.855

Niveau 2

31.816
10.268
21.548

40.898
13.436
27.462

Niveau 2
Niveau 2

15.587
2.379
350

15.587
2.379
350

Niveau 3
Niveau 2

12.858

12.858

Niveau 3

Financiële activa
Leningen en vorderingen
Overige vaste activa

Financiële verplichtingen
Geamortiseerde kostprijs
Financiële leningen
Converteerbare obligaties (Schuldcomponent)
Tegen reële waarde via resultatenrekening
Converteerbare obligaties (Warrant)
Overige financiële verplichtingen
Overige verplichtingen - Voorwaardelijke
vergoeding
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TiGenix Halfjaarlijkse Resultaten 2017
Financiële hoogtepunten voor het eerste halfjaar 2017
Tijdens het eerste halfjaar van 2017 bedroeg de omzet EUR 0,6 miljoen ten opzichte van EUR 0,9
miljoen voor dezelfde periode in 2016. Deze lichte daling is te wijten aan de daling van de royalty’s en
overige operationele opbrengsten als gevolg van de beslissing van de Vennootschap tot intrekking van
de Markttoelating voor ChondroCelect in juli 2016 en de beëindiging van de overeenkomsten met Sobi.
In het eerste halfjaar van 2017 zijn we blijven significante vooruitgang boeken in onze pijplijn. In lijn
met onze verwachtingen en gezien de voortgang van onze klinische programma’s, bedroegen de
onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor het eerste halfjaar 2017 EUR 16,6 miljoen, vergeleken met
EUR 9,7 miljoen voor dezelfde periode in 2016, wat voornamelijk toe te wijzen is aan de klinische
activiteiten met betrekking tot de lancering van onze globale pivotale Fase III test voor Cx601 in de
Verenigde Staten, en de lancering van de Fase Ib/IIa klinische test voor Cx611 met betrekking tot
ernstige sepsis.
De algemene en administratieve kosten voor het eerste halfjaar 2017 zijn stabiel en bedroegen EUR
4,4 miljoen, ten opzichte van EUR 4,3 miljoen voor dezelfde periode in 2016.
Als gevolg hiervan bedroeg het operationeel verlies EUR 20,5 miljoen, vergeleken met EUR 13,1
miljoen voor dezelfde periode in 2016.
Het netto financieel verlies voor de eerste zes maanden van 2017 bedroeg EUR 5,7 miljoen, ten
opzichte van een winst van EUR 3,7 miljoen gedurende dezelfde periode in 2016. Dit heeft in grote
mate betrekking op een niet-monetair element; de wijziging in de reële waarde (voornamelijk non-cash)
van de in contract besloten derivaat op de converteerbare obligaties uitgegeven in maart 2015 (in lijn
met de hogere beurskoers per 30 juni 2017).
Voornamelijk als gevolg van de geplande stijging in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten verbonden
aan de voortgang in onze klinische ontwikkelingsactiviteiten en de non-cash wijziging in de netto
financiële kost hierboven beschreven, bedroeg het verlies over het eerste halfjaar van 2017 EUR 26,2
miljoen, ten opzichte van 9,4 miljoen euro voor dezelfde periode in 2016 (dat positief beïnvloed werd
door non-cash reële-waardewinst).
Op het einde van juni 2017 beschikte de Vennootschap over geldmiddelen en kasequivalenten voor
EUR 56,5 miljoen tegenover EUR 78,0 miljoen aan het begin van het jaar. De daling is voornamelijk
te wijten aan het gebruik van geldmiddelen voor operationele activiteiten.
Voornaamste gebeurtenissen na 30 juni 217
Op 25 juli 2017 gaf TiGenix 6.538.329 aandelen uit aan Genetrix S.L. met betrekking tot haar
verplichting om een mijlpaalvergoeding van EUR 5 miljoen te betalen in het kader van de overname
van Coretherapix op 30 juli 2015.
Operationele hoogtepunten voor het eerste halfjaar 2017 en gebeurtenissen na deze periode
Cx601 is belangrijke waarde-inflectiepunten blijven bereiken
In juni kondigde TiGenix samen met haar partner Takeda aan dat de Zwitserse dienst voor
therapeutische producten (“Swissmedic”) het dossier over Cx601 voor de behandeling van complexe
perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn voor onderzoek heeft aanvaard. Cx601 kreeg
eerder, in september 2016, de status van weesgeneesmiddel toegekend van Swissmedic, ter
erkenning van de ernstige en verzwakkende aard van de ziekte. Bij de aanvraagindiening bij
Swissmedic zaten ook de fase III ADMIRE-CD proefgegevens voor Cx601. De indiening bij
Swissmedic betekende een belangrijke mijlpaal wat betreft de commercialisering van Cx601 in
Zwitserland.
Nog in juni lanceerde TiGenix formeel de wereldwijde fase III pivotale studie voor Cx601 voor de
behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn, ontworpen ter
TiGenix NV • Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven, Belgium • 0471.340.123 RPR Leuven • tel +32 (16) 39 60 60
2/19

ondersteuning van een toekomstige registratieaanvraag voor Cx601 in de VS De eerste
onderzoekersbijeenkomst vond plaats op 8 en 9 juni in Rome, Italië, met de aanwezigheid van meer
dan 60 toonaangevende gastro-enterologen, colorectale chirurgen en studiecoördinatoren van 30
erkende klinische proeflocaties in België, de Tsjechische Republiek, Italië, Polen en Spanje. Vanaf het
vierde kwartaal van 2017 zijn er nog gelijkaardige onderzoekersbijeenkomsten gepland in Europa
(EU), Israël, de Verenigde Staten en Canada.
De wereldwijde fase III pivotale studie is een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd
onderzoek ontworpen om de doeltreffendheid en veiligheid te bevestigen van één enkele toediening
van Cx601 voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.
Het ontwerp van de studie is gelijkaardig aan de Europese fase III ADMIRE-CD studie voor Cx601 met
een identiek primair eindpunt. In januari 2017 stemde de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA) in met het ontwerp van het protocol voor de wereldwijde fase III-studie en bevestigde het dat in
de toekomst een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (BLA) kon
worden ingediend op basis van de onderzoeksresultaten na week 24 in plaats van week 52 van een
bredere doelgroep dan de oorspronkelijke speciale protocolbeoordelingsprocedure (SPA) in augustus
2015 formeel goedkeurde. Dankzij deze aanpassingen zal de studie profiteren van een versneld
rekruteringsproces, wat moet leiden tot kortere termijnen, een snellere indiening van de aanvraag en
de mogelijkheid van een snellere goedkeuring in de VS.
Tegelijkertijd blijft TiGenix snellere pistes verkennen om de toekomstige BLA en het onderzoeksproces
ervan in de VS te bespoedigen.
In juni opende TiGenix haar Noord-Amerikaans hoofdkantoor in Cambridge, Massachusetts. Het
consolideren van haar activiteit in de VS is een belangrijke stap voor TiGenix en ondersteunt haar
strategisch doel om Cx601 in de VS te ontwikkelen en te commercialiseren. De activiteit van TiGenix
in de VS wordt gevoerd vanuit het Cambridge Innovation Center in Kendall Square, in het hart van het
biotechnologisch kerngebied in Boston. Sindsdien heeft TiGenix haar activiteit in de VS verstevigd met
twee hoge benoemingen: Dr Gregory Gordon, Head of Medical Department (VS) en Annette VallesSukkar, Associate Director, Clinical Project.
Tijdens de periode blijf TiGenix de positieve resultaten van de ADMIRE-CD fase III klinische studie
bekendmaken. In maart kondigde TiGenix positieve opvolgingsresultaten na 104 weken aan, wat het
doeltreffendheids- en veiligheidsprofiel van Cx601 op lange termijn bevestigt voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn .
De resultaten na 52 weken werden eveneens gepresenteerd op een aantal belangrijke internationale
conferenties, waaronder het 12de Congres van de Europese Organisatie voor Patiënten met de ziekte
van Crohn en Colitis (ECCO) in februari en de jaarlijkse vergadering van de Digestive Disease Week
(DDW), een van de meest prestigieuze congressen op het gebied van gastro-enterologie (GI) in mei
2017.
Samen met de presentatie van de DDW organiseerde TiGenix een bijeenkomst voor belangrijke
opinieleiders (KOL), waarop toonaangevende deskundigen op het gebied van GI de onvervulde
medische behoefte bespraken om complexe perianale fistels te behandelen. De klinische gegevens
van Cx601 werden op de bijeenkomst onder de loep genomen en er werd verder inzicht verschaft in
de vraag waarom Cx601 het potentieel heeft om een baanbrekende therapie te worden om complexe
perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn te behandelen.
TiGenix heeft samenwerkingsverbanden aangegaan met de grootste klankbordgroepen voor patiënten
met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, wat nog maar eens de verbintenis van de onderneming
benadrukt om deze verzwakkende aandoening te behandelen . In de Verenigde Staten is TiGenix lid
geworden van de President's Corporate Circle van de Stichting Crohn en Colitis en in Europa heeft
TiGenix een sponsorovereenkomst ondertekend met de Europese Federatie van Crohn en Colitis
Ulcerosa Verenigingen (EFCCA). De onderneming zal met beide organisaties samenwerken om het
begrip en het bewustzijn omtrent complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn te verhogen.
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Vooruitgang in de pijplijn
Naast Cx601 blijft TiGenix vooruitgang boeken met haar allogene producten in de pijplijn.
Cx611 is TiGenix’ intraveneus allogene (of van donor verkregen) stamceltherapie van potentiële
wereldklasse, bedoeld voor de behandeling van ernstige sepsis, een belangrijke doodsoorzaak in de
ontwikkelde wereld. De fase Ib/IIa (SEPCELL) klinische studie voor Cx611 voor de behandeling van
ernstige sepsis als gevolg van in de gemeenschap verworven pneumonie (CAP) werd gelanceerd in
de tweede helft van 2016 en de eerste patiënt werd gedoseerd in januari 2017. De gegevens zullen
naar verwachting beschikbaar zijn in 2019 en we zijn van mening dat Cx611 een zeer innovatieve
mogelijke behandeling is voor deze indicatie.
In maart 2017 kondigde TiGenix de top-line resultaten van de fase I/II (CAREMI) studie naar AlloCSC01 bij acuut myocardinfarct (AMI) aan. CAREMI was de eerste klinische studie bij de mens met als
primair doel de veiligheid en het evalueren van de haalbaarheid van een intracoronaire infusie van
AlloCSCs bij patiënten met AMI en linkerventrikeldisfunctie te behandelen binnen de eerste week na
een AMI. CAREMI had niet het onderscheidingsvermogen om de werkzaamheid vast te stellen en
daarom werd er geen conclusie getrokken op basis van de secundaire werkzaamheidseindpunten.
Alle veiligheidsdoelstellingen van de studie werden bereikt. Na 30 dagen werden geen sterfgevallen
of ernstige cardiale bijwerkingen (MACE) waargenomen waarbij aan het primaire eindpunt van de
studie werd voldaan. Bovendien werd na 6 maanden of 12 maanden opvolging geen mortaliteit of
MACE waargenomen. Van bijzonder belang voor deze allogene aanpak is dat er na één jaar opvolging
geen immuun gerelateerde bijwerkingen werden vastgesteld. Een grotere reductie van de
infarctgrootte werd vastgesteld in één vooraf gespecificeerde subgroep geassocieerd met een slechte
prognose op lange termijn, die meer dan de helft van de patiëntenpopulatie van de randomisatiefase
van de studie uitmaakte. Deze bevinding heeft waardevol inzicht geleverd en voorziet in een specifieke
richting voor mogelijke studies in een gerichte subset van hoog-risicopatiënten.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (NIET-GEAUDITEERD)

In duizenden euro's (€),
behalve aandeleninformatie (in euro's)

6 maanden afgesloten op 30
juni
2017

2016

588
588
(16.637)
(4.408)
(21.045)
(20.457)
88
(3.509)
(2.284)
(33)
(26.195)
4
(26.191)
(26.191)

293
650
943
(9.702)
(4.322)
(14.024)
(13.081)
57
(3.766)
8.606
(856)
(292)
(9.332)
(48)
(9.380)
(9.380)

(0,10)
(0,10)

(0,05)
(0,05)

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Opbrengsten
Royalty's
Subsidies en overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Onderzoek- en ontwikkelingskosten
Algemene en administratieve kosten
Totale operationele kosten
Operationeel verlies
Financiële opbrengsten
Interest op leningen en overige financiële kosten
Reële-waardewinsten
Reële-waardeverliezen
Wisselkoersverschillen

Verlies voor belastingen
Winstbelastingen
Verlies voor de periode
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van TiGenix NV
Gewoon verlies per aandeel (in euro)
Verwaterd verlies per aandeel (in euro)

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten.
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (NIET-GEAUDITEERD)

6 maanden afgesloten op 30
juni
2017
2016
In duizenden euro's (€)
Verlies voor de periode
(26.191)
(9.380)
Wisselkoersverschillen uit de omzetting van buitenlandse activiteiten
(1)
212
Andere elementen van het totaalresultaat
(1)
212
Totaalresultaat
(26.192)
(9.168)
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van TiGenix NV
(26.192)
(9.168)

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS (NIET-GEAUDITEERD)

ACTIVA

Per 30 juni
2017
In duizenden euro's (€) Toelichting

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Overige vaste activa

4

Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Vorderingen m.b.t. belastingen
Overige vlottende financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

5

Vaste activa

Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

45.694
3.285
1.956
50.935
403
1.695
2.226
1.119
56.464
61.907

46.584
1.642
3.855
52.081
244
2.737
1.588
1.582
77.969
84.120

112.842

136.201

Per 30 juni
2017
In duizenden euro's (€) Toelichting

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Kapitaal
Uitgiftepremies
Overgedragen verliezen
Overige reserves

5
5

Financiële leningen en overige schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen
Overige langlopende verplichtingen Voorwaardelijke vergoeding

6

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders
Totaal eigen vermogen

Langlopende verplichtingen

Kortlopende financiële leningen
Overige financiële verplichtingen
Handels- en overige verplichtingen
Overige kortlopende verplichtingen
Overige kortlopende verplichtingen Voorwaardelijke vergoeding

6

Kortlopende verplichtingen

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Per 31 december
2016

Per 31 december
2016

25.996
166.630
(142.378)
4.034
54.282
54.282

25.996
166.630
(116.201)
3.254
79.679
79.679

5.382
6

29.084
-

7.841

7.311

13.229

36.395

27.099
4.486
4.227
3.972

5.412
350
5.147
3.671

5.547
45.331

5.547
20.127

112.842

136.201

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten.
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VERKORT GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT (NIET-GEAUDITEERD)

In duizenden euro's (€)

Notes

6 maanden afgesloten
op 30 juni
2017
2016

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN

Operationeel verlies
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Subsidie-opbrengsten
(Winst) Verlies op de verkoop / waardevermindering van materiële
vaste activa
Overige
Bewegingen op het werkkapitaal
(Toename)/ afname in voorraden
(Toename)/ afname in handels- en overige vorderingen
Toename/(afname) in handels- en overige verplichtingen
Toename/(afname) in overige kortlopende verplichtingen
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangen winstbelastingen
Nettokasstroom gebruikt voor bedrijfsactiviteiten

(20.457)

(13.081)

1.701

1.595

781

405

(23)

(179)

0

178

(34)

(32)

(18.032)

(11.114)

(159)

121

1.694
(943)

280
(1.453)

(466)

(1.598)

(17.903)

(13.765)

1.556

1.147

(16.347)

(12.618)

(1.867)

(563)

(599)

(306)

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Aankopen van materiële vaste activa
Aankopen van immateriële activa
Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa
(Toename)/Afname van overige vaste activa
(Toename)/ afname in overige kortlopende financiële activa
Nettokasstroom (gebruikt voor)/uit investeringsactiviteiten

(80)

33
1.041

1.222

(40)

(1.326)

165

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Bruto-opbrengst van de uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten
van de Vennootschap
Transactiekosten eigenvermogensinstrumenten
Terugbetalingen van financiële leningen
Ontvangsten uit financiële leningen
Ontvangsten van overheidssubsidies
Betaalde interesten
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettobeweging op de geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

3

-

23.750

3

-

(1.636)

(2.404)

(2.244)

107

257
79

(1.535)

(1.621)

(3.832)

18.585

(21.505)

6.132

77.969

17.981

56.464

24.113

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten.
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VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
(NIET-GEAUDITEERD)
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap
Overige reserves

In duizenden euro's (€), Aantal aandelen
behalve aandeleninformatie
(in euro's)
Saldo per 1 jan. 2016
Verlies
Andere elementen van het
totaalresultaat
Totaalresultaat
Uitgifte van aandelen
Transactiekosten
Op aandelen gebaseerde betalingen
Overige
Saldo per 30 juni 2016
Saldo per 1 jan. 2017
Verlies
Andere elementen van het
totaalresultaat
Totaalresultaat
Uitgifte van aandelen
Transactiekosten
Transacties met eigen aandelen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Saldo per 30 juni 2017

177,304,587

Overgedragen
verliezen

Uitgiftepremies

Kapitaal

17.730
-

112.750
-

Reserves voor
op aandelen
gebaseerde
betalingen

(120.002)
(9.380)

4.784
-

-

-

-

-

-

-

(9.380)

2.500

21.250

-

(1.636)

-

-

202,304,587

20.230

132.364

(129.382)

259,956,365
-

25.996
-

166.630
-

25,000,000

-

(116.201)
(26.191)

405.000

23.750

-

(1.636)
405.000
1.000

5.698
-

(2.444)
-

(26.191)

-

-

-

-

(26.191)

-

-

-

14

-

-

781

(142.378)

6.479

166.630

(9.168)

-

26.407

-

212.000

212.000

(1.903)

25.996

212.000

13.145
(9.380)

5.189

-

(2.117)
-

1.000

-

259,956,365

Totaal Eigen
Vermogen

Reserves voor
omrekeningsverschillen

79.679

(1)

(1)

(1)

(26.192)
0

(2.445)

14
781

54.282

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten.
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TOELICHTINGEN BIJ DE VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN
1. Algemene informatie
TiGenix NV, de moedermaatschappij, (hierna TiGenix,de “Vennootschap” of de “Groep”) is een
naamloze vennootschap die is opgericht in België en er ook haar hoofdzetel heeft. Deze verkorte
geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de Vennootschap voor de eerste zes maanden
eindigend op 30 juni 2016 (hierna “de Tussentijdse Financiële Verslaggeving”) bevatten de financiële
staten van TiGenix NV (Belgische rechtspersoon), TiGenix SAU (Spaanse rechtspersoon),
Coretherapix, S.L.U. (Spaanse rechtspersoon) en TiGenix US Inc. (rechtspersoon VS).
TiGenix US Inc. wordt volledig aangehouden door TiGenix SAU en werd opgericht in mei 2017 in de
staat Delaware, met als strategische doel het registreren en commercialiseren van het lead product
van TiGenix, Cx601, in de Verenigde Staten ter behandeling van complexe perianale fistels bij
patiënten met de ziekte van Crohn.
2. Overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en schattingen
Voorstellingsbasis
De gewonen aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd op de beurzen van Euronext Brussels en
NASDAQ Global Select Market.
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgemaakt door de Raad van
Bestuur op 20 september 2017.
De niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijds financiële staten werden onderworpen aan
beperkt nazicht gevoerd door PwC Bedrijfsrevisoren bcvba, de statutaire commissaris van de
Vennootschap.
Dit tussentijds verslag is vrij en op aanvraag beschikbaar voor het publiek op bovenvermeld adres of
de website van de Vennootschap: http://www.tigenix.com.
Het verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met
International Accounting Standard (IAS) 34 (Tussentijdse Financiële Verslaggeving) zoals aanvaard
binnen de Europese Unie. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten bevatten 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
2016 worden gelezen.
Volgens het management van de Groep, werd dit niet-geauditeerd tussentijds financieel verslag
opgesteld volgens dezelfde grondslagen voor de financiële verslaggeving als die welke zijn toegepast
bij het opstellen van de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening en omvat alle aanpassingen, die
enkel normale recurrente aanpassingen betreffen, noodzakelijk voor een getrouwe weergave van de
balans per 30 juni 2017, de resultaten en de kasstromen voor de periode van zes maanden afgesloten
per 30 juni 2017 en 2016 van de Groep. De resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten
per 30 juni 2017 vormen niet noodzakelijk een indicatie van de resultaten die verwacht worden voor
het volledige jaar.
Liquiditeit
De Groep is onderworpen aan een aantal risico’s gelijkaardig aan deze van andere vennootschappen
in de pre-commerciële fase, met inbegrip van haar afhankelijkheid van sleutelpersonen, onzekerheid
omtrent productontwikkeling en het genereren van opbrengsten, de afhankelijkheid van externe
financieringsbronnen, risico’s verbonden aan onderzoek, ontwikkeling, testing en het verkrijgen van
gereguleerde goedkeuringen voor de ‘pipeline’ producten, de afhankelijkheid van externe producenten,
leveranciers en samenwerkingsverbanden, de succesvolle bescherming van intellectueel eigendom,
de concurrentie met grotere, kapitaalkrachtigere vennootschappen, de succesvolle afronding van de
ontwikkelingsprogramma’s van de Groep en finaal zijn winstgevende activiteiten afhankelijk van
toekomstige gebeurtenissen, met inbegrip van het verkrijgen van gepaste financieringen om de
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ontwikkelingsactiviteiten te kunnen voeren en opbrengsten te kunnen genereren zodat de
kostenstructuur van de Groep kan ondersteund worden.
De Groep heeft nettoverliezen en belangrijke kasuitstromen uit bedrijfsactiviteiten geleden sinds haar
oprichting, en had een gecumuleerd verlies van 142,4 miljoen euro, een nettoverlies van 26,2 miljoen
euro en een netto kasuitstroom uit bedrijfsactiviteiten van 16,3 miljoen euro per 30 juni 2017.
Deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgesteld in
de veronderstelling dat de continuïteit gewaarborgd is. Dit impliceert de realisatie van de activa van de
Groep en het voldoen van de verplichtingen in de normale gang van zaken. De niet-geauditeerde
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie bevat geen aanpassingen als gevolg van
deze onzekerheid met betrekking tot de inbaarheid en de classificatie van opgenomen activa en de
classificatie van de schulden die nodig zou kunnen zijn moet het bedrijf worden gedwongen om het
even welke acties te ondernemen.
De toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap is afhankelijk van zijn vermogen om cash te
genereren uit operationele activiteiten, om extra kapitaal aan te trekken om haar activiteiten te
financieren of om succesvol regelgevende goedkeuring te krijgen om de producten van de
Vennootschap te promoten. Indien de Vennootschap niet zou erin slagen om kapitaal aan te trekken
als en wanneer dat nodig zou zijn, kan een negatief effect hebben op haar financiële toestand en het
vermogen om haar bedrijfsstrategieën na te streven.
Op 30 juni 2017 had de Groep een liquiditeitspositie van EUR 56,5 miljoen euro. De Raad van Bestuur
is van oordeel dat deze liquiditeitspositie voldoende is om de activiteiten te kunnen voortzetten voor
tenminste de volgende 12 maanden, maar zal bijkomende kasinkomsten nodig hebben om nieuwe
ontwikkelingsfasen van bestaande projecten in haar ‘pipeline’ te kunnen lanceren.
Nieuwe standaarden en interpretaties
De grondslagen voor financiële verslaggeving gebruikt bij de opmaak van de verkorte geconsolideerde
tussentijdse financiële staten zijn dezelfde als deze toegepast in de geconsolideerde jaarrekening voor
het boekjaar eindigend op 31 december 2016.
a)

Nieuwe en aangepaste standaarden toegepast door de Groep

Voor zover nieuwe IFRS vereisten van toepassing zullen zijn in de toekomst, worden deze hieronder
opgelijst. Voor de periode van zes maanden afgesloten per 30 juni 2017 werden deze niet toegepast
bij het opstellen van deze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten.
-

Aanpassing van IAS 12 – Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor nietgerealiseerde verliezen
Aanpassing van IAS 7 – Kasstroomoverzicht – Initiatief rond informatieverschaffing
Verbeteringen aan IFRS (2014-2016 cyclus): aanpassing aan IFRS 12 –
Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten

De volgende standaarden, aanpassingen en interpretaties werden recent gepubliceerd, maar zijn nog
niet van toepassing:
-

IFRS 9 – Financiële instrumenten (toepasbaar voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2018, goedgekeurd door de Europese Unie) betreft de standaard uitgegeven om IAS 39 te
vervangen. IFRS 9 introduceert een logische benadering voor de classificatie van financiële
activa, gebaseerd op kasstroomkarakteristieken en het bedrijfsmodel waarin een actief is
aangehouden; definieert een nieuw bijzonder-waardeverminderingsmodel gebaseerd op
verwachte verliezen dat een meer tijdige erkenning van de verwachte kredietverliezen zal
vereisen; en introduceert een in grote mate hervormd model voor hedge accounting, met
verbeterde informatievereisten over de activiteiten rond risicobeheer. Het nieuwe model voor
hedge accounting vertegenwoordigt een belangrijke herziening van hedge accounting waarbij
de boekhoudkundige verwerking wordt gealigneerd met de risicobeheersactiviteiten. IFRS 9
verwijdert eveneens de volatiliteit in de resultatenrekening als gevolg van wijzigingen in het
kredietrisico van verplichtingen die gewaardeerd werden tegen reële waarde.
Met betrekking tot de classificatie en waardering van financiële activa is de impact beperkt,
aangezien de Groep geen investeringen aanhoudt in eigen-vermogens- of
schuldinstrumenten.
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Ook de impact op de Groep van de nieuwe richtlijnen met betrekking tot bijzondere
waardevermindering van financiële activa is zeer beperkt, rekening houdende met de
aangehouden financiële activa en meer specifiek het beperkte bedrag aan
handelsvorderingen.
De Groep past momenteel geen hedge accounting toe.
Er zijn geen belangrijke wijzigingen aan de waardering van financiële verplichtingen volgens
de nieuwe richtlijnen.
Op basis van bovenstaande en de karakteristieken van de financiële instrumenten
aangehouden door TiGenix, heeft het management de eventuele implicaties van de
toepassing van deze standaard geanalyseerd en concludeert het dat deze geen belangrijke
invloed zal hebben op de toekomstige presentatie van de geconsolideerde jaarrekening.
-

IFRS 15 – Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2018, goedgekeurd door de Europese Unie). Het basis principe van de
nieuwe standaard is dat ondernemingen opbrengst meoetn opnemen voor de overdracht van
goederen en diensten tegen het bedrag welke de weerspiegeling is van de vergoeding (d.i. de
betaling) waarop de entiteit meent recht te hebben in ruil voor die goederen of diensten. De
nieuwe standaard zal eveneens resulteren in uitgebreide informatievereisten rond de omzet,
zal richtlijnen voorzien voor transacties die voorheen niet werden behandeld (zoals
opbrengsten uit diensten en contractaanpassingen) en zal de richtlijnen met betrekking tot
overeenkomsten met verschillende componenten verbeteren.
De belangrijkste bron van opbrengsten van TiGenix is de licentie-overeenkomst met Takeda.
De identificatie van de prestatieverplichtingen en de waardering van de variabele vergoeding
zijn in grote mate relevant in deze overeenkomst. Het management heeft het contract
geanalyseerd op basis van de richtlijnen van de nieuwe standaard en concludeert dat de
toepassing ervan geen belangrijke invloed zal hebben op de geconsolideerde jaarrekening.

-

IFRS 16 – Lease-overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2019, nog niet goedgekeurd door de Europese Unie) vervangt de bestaande richtlijnen rond
de verwerking van lease-overeenkomsten en vertegenwoordigt een belangrijke wijziging in de
boekhoudkundige verwerking en de rapportering van lease-overeenkomsten die voorheen als
operationele leases werden geclassificeerd, met meer activa en verplichtingen opgenomen op
de balans en een verschillende opnamepatroon van de leasekosten als gevolg.
De belangrijkste lease-overeenkomsten van de Groep betreffen gebouwen, voertuigen en IT
uitrusting. De Groep is momenteel bezig met de identificatie van de lease-overeenkomsten,
het verzamelen van de relevante gegevens nodig voor de nieuwe standaard en de analyse
van de impact van de toepassing van IFRS 16. Tot vandaag heeft het management nog niet
beslist over de te gebruiken overgangsbenadering.

Overige standaarden, interpretaties en aanpassingen aan standaarden: een aantal overige
aanpassingen aan standaarden zijn van toepassing op boekjaren die beginnen na 1 januari 2017, en
werden hierboven niet opgesomd omdat ze ofwel niet relevant zijn ofwel een immaterieel impact
hebben op de geconsolideerde jaarrekening.
Wijzigingen aan schattingen en beoordelingen
Voor 2017 was het de bedoeling dat TiGenix Inc. de bedrijfsactiviteiten rond Cx601 zou voeren in de
Verenigde Staten. Aldus had het management geconcludeerd dat de entiteit in de mogelijkheid zou
zijn om de intragroepslening af te wikkelen in de nabije toekomst. Na een gedetailleerde analyse van
de markt en de strategie heeft het management en de Raad van Bestuur echter besloten om een
nieuwe Amerikaanse entiteit (TiGenix US Inc.) op te richten om deze activiteiten uit te voeren en niet
de historische entiteit TiGenix Inc. in de voorbije zes maanden. Dus concludeerde het management
dat de intragroepslening niet zou terugbetaald worden.
Voor 2017 werden de wisselkoersverschillen op deze lening opgenomen in de geconsolideerde
resultatenrekening, aangezien verwacht werd dat de lening zou worden terugbetaald.
Daar de lening niet zal worden terugbetaald/afgewikkeld, worden de wisselkoersverschillen nu in de
overige elementen van het totaalresultaat opgenomen.
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De wisselkoersverschillen op deze lening opgenomen in de periode van zes maanden afgesloten per
30 juni 2017, ten belope van EUR 833 duizend (EUR 213 duizend voor de periode van zes maanden
afgesloten op 30 juni 2016), werden in de overige elementen van het totaalresultaat opgenomen.
3. Segment information
TiGenix wordt beheerd en beschouwd als één bedrijfseenheid en wordt aldus gepresenteerd in de
organisatiestructuur en de interne rapportering. Zo wordt er dus geconcludeerd dat het niet relevant is
om segmentinformatie toe te lichten, aangezien de bedrijfsactiviteiten van de Groep niet zijn
georganiseerd volgens verschillen in de gerelateerd producten.
De CEO is de hoogstgeplaatste functionaris die belangrijke operationele beslissingen neemt,
aangezien hij de operationele resultaten en operationele budgetten nakijkt en de beslissingen neemt
rond de toewijzing van middelen op ondernemingsniveau.
4. Overige vaste activa
De daling in de overige vaste activa in de loop van 2017 is voornamelijk te wijten aan de belastingaftrek
voor O&O activiteiten bij TiGenix SAU en Coretherapix uitgevoerd in 2015, die geherklasseerd werd
van vaste naar vlottende activa, omdat verwacht wordt dat deze voor het einde van het tweede
kwartaal van 2018 zouden worden geïnd.
5. Financiële leningen en overige schulden

Per 30 juni

In duizenden euro's (€)

Langlopend
Financiële leningen
Converteerbare obligaties (Basiscontract)
Converteerbare obligaties (Warrant)
Overige verplichtingen
Langlopende leningen

2017

Per 31
december
2016

4.466
0
0
916
5.382

5.569
20.835
2.379
302
29.084

Kortlopend
Kortlopend gedeelte van financiële leningen
Kortlopend gedeelte van converteerbare obligaties
(Basiscontract)
Overige financiële verplichtingen
Kortlopende leningen

3.956

4.699

23.143

713

4.486
31.585

350
5.762

Totaal

36.967

34.846

De langlopende en kortlopende leningen van de Vennootschap kunnen als volgt worden gedetailleerd:
- Twee leningen ontvangen in verschillende schijven per 2011 en 2013 van “Madrid Network”
voor een oorspronkelijk bedrag van EUR 5,9 miljoen om de fase III studie van TiGenix SAU
voor complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn te financieren. De lening
wordt terugbetaald over een periode van 10 jaar vanaf 2015 met een jaarlijkse vaste rentevoet
van 1,46%. De openstaande schuld per 30 juni 2017 bedraagt 2,6 miljoen euro, waarvan 2,0
miljoen euro op lange termijn. Gedurende de eerste jaarhelft van 2017 was er een
terugbetaling van 0,3 miljoen euro.
- Interestvrije leningen met looptijden tot 2025 ontvangen van de Spaanse regering. Al deze
leningen hebben een oorspronkelijk bedrag van 3,2 miljoen euro. De openstaande schuld per
30 juni 2017 bedraagt 1,1 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro op lange termijn. Gedurende
de eerste jaarhelft van 2017 was er een terugbetaling van 0,3 miljoen euro.
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-

Kreos lening ontvangen in 3 verschillende schijven gedurende 2014 van respectievelijk EUR
5,0 miljoen, EUR 2,5 miljoen en EUR 2,5 miljoen. De lening zal worden terugbetaald vanaf
de eerste vervaldag van de lening over een periode van 4 jaar aan een vaste interestvoet
van 12,5%. De reële waarde van deze lening gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op de balans per 30 juni 2017 wordt bepaald in overeenstemming met algemeen aanvaarde
waarderingsmodellen op basis van de verdisconteerde kasstromen. De lening wordt
opgenomen volgens de effectieve-rentemethode op basis van een jaarlijkse
verdisconteringsvoet van 20,16%. De openstaande schuld per 30 juni 2017 bedraagt 3,1
miljoen euro waarvan 0,4 miljoen euro op lange termijn.
- De converteerbare obligaties uitgegeven door TiGenix NV in maart 2015 met vervaldag 2018
voor een totaalbedrag van 25,0 miljoen euro en een nominale waarde van 100.000 euro per
converteerbare obligatie. De obligaties beantwoorden aan de definitie van een samengesteld
instrument volgens IAS 39 en worden als twee instrumenten verwerkt, het basiscontract en
een in contract besloten derivaat. Bij uitgifte had het instrument een nominale waarde van 25,0
miljoen euro, wat overeenstemt met de reële waarde van de warrant voor 7,9 miljoen euro en
de geamortiseerde kostprijs van het basiscontract voor 16,4 miljoen.
Per 30 juni 2017 bedraagt de reële waarde van het in contract besloten derivaat 4,0 miljoen
euro en de geamortiseerde kostprijs van het basiscontract 23,1 miljoen euro. De financiële
kosten als gevolg van de wijzigingen in de reële waarde van het derivaat in de loop van de
periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2017 (EUR 1,6 miljoen) wordt opgenomen in
“reële-waarde verliezen” in de verkorte geconsolideerde resultatenrekening. Het basiscontract
wordt opgenomen volgens de effectieve-rentemethode op basis van een verdisconteringsvoet
van 28,06%.
- Een rentevrije lening van het Innpacto programma, opgenomen in de financiële leningen. De
looptijd is 10 jaar, met een uitstel tot betaling van drie jaar. In januari 2012 heeft de
Vennootschap zijn eerste jaarlijkse betaling van de Innpacto lening ontvangen voor een totaal
van EUR 548 duizend. In 2013 heeft de Vennootschap twee jaarlijkse betalingen ontvangen
van de Innpacto lening. Één van EUR 457 duizend en één van EUR 142 duizend. Op 30 juni
2017 was er een openstaand bedrag van EUR 896 duizend, waarvan EUR 753 duizend op
lange termijn.
- In januari en december 2016 ontving de Vennootschap twee leningen van EUR 337 duizend
en EUR 613 duizend van het Retos Programma. De leningen zullen worden terugbetaald
over een periode van zeven jaar, te beginnen in 2019 en 2020 respectievelijk met een uitstel
tot betaling van drie jaar en met een jaarlijkse vaste rente van 0,329%. De openstaande
schuld per 30 juni 2017 bedroeg EUR 0,8 miljoen, waarvan EUR 0,8 miljoen op lange
termijn.
De leningen werden toegekend op voorwaarde van het respecteren van specifieke covenanten. Per
30 juni 2017 werden geen covenanten overtreden door de Groep.
Andere schulden zijn onder meer:
- Subsidies ontvangen van de European Commission Horizon 2020, het kaderprogramma van
de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, om een klinische fase Ib/IIa test van Cx611
bij patiënten met ernstige sepsis als gevolg van ernstige gemeenschap-verworven
longontsteking (sCAP) te doen, voor een totaalbedrag van EUR 265 duizend. Verder
omvatten de andere schulden per 30 juni 2017 ook de lange-termijn uitgestelde opbrengsten
te ontvangen van onze partner Takeda met betrekking tot de aankoop van investeringen om
onze productiefaciliteit uit te breiden
Overige financiële verplichtingen omvatten warrants uitgegeven als onderdeel van de Kreos lening
voor een bedrag van EUR 0,5 miljoen. Het warrantenplan omvat 1.994.302 warrants die uitgegeven
werden met uitoefenprijs van EUR 0,75, onmiddellijk uitoefenbaar en die in april 2019 vervallen. De
warrants omvatten ook een putoptie dat Kreos Capital IV (Expert fund) de mogelijkheid geeft om de
warrants vroegtijdig uit te oefenen in bepaalde omstandigheden. In mei 2015 heeft Kreos Capital zijn
optie uitgeoefend en realiseerde één derde van de warranten (€ 163.333). Sinds januari 2016 zijn de
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overige twee derden van de putopties van de warrants vervallen als gevolg van de stijging van de
aandelenkoers met als resultaat dat dit bedrag niet uitoefenbaar is door Kreos Capital.
6. Reële waarde van financiële instrumenten
Per 30 juni 2017

In duizenden euro's

Boekwaarde

Reële waarde

1.956
1.956

1.956
1.956

31.565
8.422
23.143
17.874
3.963
523

37.651
10.917
26.735
17.874
3.963
523

13.389

13.389

Reële waarde
niveau

Financiële activa
Leningen en vorderingen
Overige vaste activa

Niveau 2

Financiële verplichtingen
Geamortiseerde kostprijs
Financiële leningen
Converteerbare obligaties (Schuldcomponent)
Tegen reële waarde via resultatenrekening
Converteerbare obligaties (Warrant)
Overige financiële verplichtingen
Overige verplichtingen - Voorwaardelijke
vergoeding

Per 31 december 2016

In duizenden euro's

Niveau 2
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 3

Reële waarde
niveau

Boekwaarde

Reële waarde

3.855
3.855

3.855
3.855

Niveau 2

31.816
10.268
21.548

40.898
13.436
27.462

Niveau 2
Niveau 2

15.587
2.379
350

15.587
2.379
350

Niveau 3
Niveau 2

12.858

12.858

Niveau 3

Financiële activa
Leningen en vorderingen
Overige vaste activa

Financiële verplichtingen
Geamortiseerde kostprijs
Financiële leningen
Converteerbare obligaties (Schuldcomponent)
Tegen reële waarde via resultatenrekening
Converteerbare obligaties (Warrant)
Overige financiële verplichtingen
Overige verplichtingen - Voorwaardelijke
vergoeding
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De reële waarde van de financiële activa en verplichtingen gewaardeerd volgens de geamortiseerde
kostprijs werden bepaald in overeenstemming met algemeen aanvaarde waarderingsmodellen
gebaseerd op verdisconteerde kasstroomanalyses, waarvan de belangrijkste hypothese de
verdisconteringsvoet is dat het kredietrisico weerspiegelt. De reële waarde van de financiële leningen
wordt bepaald op basis van een verdisconteringsvoet van 3,03%, dat het markt-kredietrisico voor een
bedrijf zoals TiGenix weerspiegelt.
De reële waarde van converteerbare obligaties (warrant) en de overige financiële verplichtingen
gewaardeerd tegen reële waarde via resultatenrekening is bepaald op basis van algemeen aanvaarde
waarderingsmodellen (Black-Scholes waarderingsmodel voor de warranten uitgegeven in 2014 als
vergoeding voor de Kreos lening en Monte Carlo waarderingsmodel voor het in contract besloten
derivaat uitgegeven in het kader van de converteerbare obligatie uitgegeven in maart 2015).
De parameters met de belangrijkste impact op de reële waarde van de Kreos warrants zijn de waarde
en de volatiliteit van het aandeel van TiGenix. Het potentiële effect van het gebruik van redelijke
assumpties (in de Black-Scholes formule) is als volgt: i) aandelenkoers (10% stijging/daling zou een
impact hebben op 97/-92 duizend euro), ii) volatiliteit van de aandelen (10% stijging/daling zou een
impact hebben van 34/-35 duizend euro).
Op basis van de voorwaarden van de converteerbare obligaties uitgegeven op 6 maart 2015 moet de
reële waarde van de warrants ten allen tijde weerspiegeld worden op basis van directe observatie.
De parameters met de belangrijkste impact op de reële waarde zijn de waarde en de volatiliteit van het
aandeel van TiGenix. Het potentiële effect van het gebruik van redelijke assumpties (in de BlackScholes formule) is als volgt: i) aandelenkoers (10% stijging/daling zou een impact hebben op 2,2/-1,2
miljoen euro), ii) volatiliteit van de aandelen (10% stijging/daling zou een impact hebben van 0,3/-0,3
miljoen euro).
De reële waarde van de voorwaardelijk uitgestelde elementen van de overnameprijs van 13,4 miljoen
euro werd berekend als de som van de kansgewogen waardes van de reële waarde van de
overnameprijs verbonden met elk van de negen verschillende ontwikkelingsroutes.
Het management heeft deze routes gemodelleerd als een opeenvolging van beslissingspunten waar
de vennootschap beslist om interne ontwikkeling of licensing na te streven op verschillende tijdstippen,
en in andere omstandigheden zoals als het product al dan niet in een pivotale test komt. De
beslissingsboom van het al dan niet licensing was onderhevig aan de resultaten van de fase I/IIa test.
Twee verschillende mogelijkheden werden overwogen: i) een snel ontwikkelingsproces waarbij de
huidige fase I/IIa eindigt per jaareinde 2017 met een significant succes en gevolgd woord door een
driejarig fase II pivotale test dat stopt per jaareinde 2020 en een tweejarig durende marktgoedkeuring
dat eindigt per jaareinde 2022, met beginnende commercialisering van het product in 2023, en ii) een
traag ontwikkelingsproces waarbij de huidige fase I/IIa eindigt per jaareinde 2017 en gevolgd wordt
door een driejarig fase IIb test dat afloopt per jaareinde 2020, een driejarig fase III test dat eindigt per
jaareinde 2023 en een tweejarig durende marktgoedkeuring dat eindigt per jaareinde 2025, met
beginnende commercialisering van het product in 2026. In maart 2017 kondigde TiGenix de resultaten
van de Top-Line Fase I/II van de AlloCSC-01 klinisiche testen.
Deze eerste resultaten verhogen de kansen op een traag ontwikkelingsproces en verminderen de
kansen op een snel ontwikkelingsproces, wat reeds beschouwd werd in de schattingen van het
management per 31 december 2016.
De reële waarde van elke route werd op zijn beurt berekend als de som van de
overlevingskansgewogen verdisconteerde contante waarde van de voorwaardelijke betalingen in elk
van deze routes, inclusief de mijlpaal- en commercialiseringsbetalingen. Een significante stijging
(daling) in de marktpenetratie en prijs van het product zou zich resulteren in een hogere (lagere) reële
waarde van de voorwaardelijke vergoeding, terwijl een significante stijging (daling) van de discontovoet
zich zou resulteren in een lagere (hogere) reële waarde van de verplichting.
De reële waarde van de overige verplichtingen uit hoofde van de voorwaardelijke vergoeding voor een
bedrag van EUR 13,4 miljoen werd berekend als de som van de kansgewogen waarde van de reële
waarde van de overnameprijs geassocieerd met elk van de negen productontwikkelingsroutes. Per 30
juni 2017 steeg de reële waarde van deze vergoeding met EUR 0,5 miljoen ten opzichte van 31
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december 2016, als gevolg van de herberekening van de verdisconteerde toekomstige kasstromen
per 30 juni 2017.
Behalve voor het kortlopend gedeelte van de financiële leningen en overige financiële verplichtingen
werden de kortlopende financiële activa en verplichtingen niet opgenomen in de bovenstaande tabel,
aangezien hun boekwaarde de reële waarde benaderen.
7. Op aandelen gebaseerde betalingen en andere vergoedingen
De Groep beheert momenteel verscheidene op aandelen gebaseerde betalingsplannen. De op
aandelen gebaseerde betalingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten op toekenningsdatum.
De reële waarde bepaald op toekenningsdatum van de in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde
op aandelen gebaseerde betalingen wordt lineair in kost opgenomen over de wachtperiode op basis
van de schatting door de Groep van de eigenvermogensinstrumenten die uiteindelijk zullen worden
verworven.
Warrantenplan februari 2017
Op 20 februari 2017 werden 5.505.447 warrants uitgegeven, waarvan 4.802.477 werden toegekend
op 20 februari 2017, 48.000 op 9 mei 2017 en de resterende 650.970 nog tot 20 februari 2018 kunnen
worden toegekend.
-

Voor alle werknemers, waarvoor warrants werd toegekend op 20 februari 2017, werd de
uitoefenprijs op 0,70 euro gezet, d.i. de slotkoers van onze gewone aandelen op 17 februari
2017, en de laatste slotkoers van onze gewone aandelen voor de toekenning van de warrants
op 20 februari 2017.

-

Voor onze CEO, Eduardo Bravo, waarvoor warrants werden toegekend op 20 februari 2017
en die geen werknemer is van TiGenix SAU, werd de uitoefenprijs gezet op 0,71 euro, d.i. de
gemiddelde slotkoers van onze gewone aandelen gedurende de 30 kalenderdagen voor de
uitgifte van warrants op 20 februari 2017.

De warrants uitgegeven op 20 februari 2017 hebben een looptijd van 10 jaar. Na de afloop van deze
termijn, vervallen de warrants.
De hierboven vermelde uitgifte van warrants heeft een impact van EUR 781 duizend in deze verkorte
geconsolideerde tussentijdse financiële staten.
De reële waarde van elke warrant wordt op datum van de toekenning gewaardeerd (0,49 euro voor
de warrants toegekend in februari 2017 en 0,51 euro voor de warrants toegekend in mei 2017) op
basis van het Black & Scholes-model, uitgaande van de volgende veronderstellingen:
•
•
•
•
•
•

Historische volatiliteit van de Vennootschap werd bepaald op 60,5%;
De verwachte dividenden worden verondersteld op nul in het model;
Gewogen gemiddelde risicovrije interestvoeten gebaseerd op de Spaanse overheidsobligaties
op datum van de toekenning met een looptijd die gelijk is aan de verwachte levensduur van
de warrants, bedraagt 1,61%;
Gewogen gemiddelde aandelenkoers (bepaald op 0.70 euro);
De levensduur van de warrants heeft een maximale looptijd van 10 jaar; en
De warrants hebben een wachtperiode van 3 jaar.

Optieplan juni 2017
Voor de bedrijfscombinatie waren er bij TiGenix SAU (voorheen ‘Cellerix SA’) twee Equity Based
Incentive Plans (“EBIP”) om de bestuurders, managers en werknemers te vergoeden met opties op
de aandelen TiGenix SAU. Als gevolg van de bedrijfscombinatie werden alle TiGenix SAU
aandelenopties ingewisseld voor TiGenix NV aandelenopties.
De EBIP opties vervielen in augustus 2015 en niemand van de begunstigden heeft besloten om zijn
optie uit te oefenen, waardoor de aandelen niet toegewezen werden.
Op 15 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur een nieuw optieplan goedgekeurd bestaande uit het
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toegewezen aandelen van TiGenix NV tegen een prijs van EUR 0,44 per optie. Dit plan vervalt op 21
juli 2017.
Per 30 juni 2017 werd EUR 14 duizend opgenomen in de gecumuleerde verliezen in het eigen
vermogen met betrekking tot dit plan.
8. Operationele kosten
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten stegen met 71%, van EUR 9,7 miljoen voor het halfjaar
eindigend op 30 juni 2016 tot EUR 16,6 miljoen voor dezelfde periode per 30 juni 2017. De stijging is
te voornamelijk wijten aan de lancering van de Fase III testen van Cx601 in de Verenigde Staten en
de lancering van de Fase II testen voor ernstige Sepsis in de EU.
De algemene en administratieve kosten bleven nagenoeg stabiel met een lichte stijging van 2%, van
EUR 4,3 miljoen voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2016 tot EUR 4,4 miljoen voor dezelfde periode
per 30 juni 2017.
9. Reële-waardewinsten en -verliezen
De reële-waardewinsten opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening zijn toegenomen met
EUR 8,6 miljoen, terwijl de reële-waardeverliezen met EUR 1,4 miljoen stegen in het eerste halfjaar
van 2017 in vergelijking met dezelfde periode in 2016 als gevolg van de volgende elementen:
-

Afgeleide financiële verplichting met betrekking tot de Kreos warrants: per 30 juni 2017
bedroeg de reële waarde van de Kreos warrants (op basis van Black-Scholes
waarderingsmodel) EUR 523 duizend, ten opzichte van EUR 350 duizend op het einde van
2016, wat resulteert in een reële-waardeverlies van EUR 173 duizend (EUR 462 duizend als
reële-waardewinst voor het eerste halfjaar 2016). Dit verschil is voornamelijk te wijten aan de
stijging in de aandelenkoers van TiGenix.

-

Afgeleide financiële verplichting met betrekking tot de converteerbare obligaties (warrant): per
30 juni 2017 bedroeg de reële waarde van de converteerbare obligaties EUR 3.963 duizend,
ten opzichte van EUR 2.379 duizend op het einde van 2016, wat resulteert in een reëlewaardeverlies van EUR 1.584 duizend. Zoals het geval was voor de Kreos warrants is dit
verschil voornamelijk te wijten aan de stijging in de aandelenkoers van TiGenix.

-

Voorwaardelijke vergoeding Coretherapix: dit omvat de reële waarde per 30 juni 2017 van de
voorwaardelijke uitgestelde elementen van de overnameprijs van Coretherapix (EUR 13,4
miljoen). Per 31 december 2016 bedroeg de voorwaardelijke vergoeding EUR 12,9 miljoen.
De reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding steeg met EUR 0,5 miljoen in het eerste
halfjaar van 2017 als gevolg van de herberekening van de verdisconteerde toekomstige
kasstromen per 30 juni 2017, wat resulteert in een kost van EUR 0,5 miljoen (EUR 856 duizend
reële-waardeverlies voor het eerste halfjaar 2016), dat opgenomen werd als reëlewaardeverlies.

10. Transacties met verbonden partijen
Transacties tussen de Groep en haar personeel, consultants en bestuurders worden hieronder
toegelicht.
Vergoedingen van management op sleutelposities
Management op sleutelposities omvat de CEO, CFO, CTO en CMO.
Het totale vergoedingspakket voor het eerste halfjaar 2017 is als volgt:

TiGenix NV • Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven, Belgium • 0471.340.123 RPR Leuven • tel +32 (16) 39 60 60
18/19

In duizenden euro's
Korte-termijnbeloningen
Beloningen na uitdiensttreding
Op aandelen gebaseerde betalingen

Totaal

6 maanden afgesloten
op 30 juni
2017
2016
1.227
1.141
71
65
1.298
1.206

Er staan geen leningen, quasi-leningen of andere waarborgen uit bij de leden van het
managementteam.
11. Voornaamste gebeurtenissen na balansdatum 30 juni 2017
Op 25 juli 2017 gaf TiGenix 6.538.329 aandelen uit aan Genetrix S.L. met betrekking tot haar
verplichting om een mijlpaalvergoeding van EUR 5 miljoen te betalen in het kader van de overname
van Coretherapix op 30 juli 2015.
Ik, ondergetekende, Eduardo Bravo, Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur, verklaar
dat voor zover mij bekend:
1) De verkorte financiële staten, opgesteld in overeenstemming met de toepasbare
verslaggevingsstandaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand, de
resultaten van TiGenix NV en van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
2) Het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de
belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar
hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het
boekjaar.

Opgemaakt op 20 september 2017,
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