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TiGenix ontvangt transparantiekennisgeving
Leuven (België) – 24 augustus 2012 – TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels: TIG) kondigt vandaag
aan dat zij een kennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig de 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.
Het betreft een kennisgeving door EFG International AG en Biopartners Capital SLU betreffende de
onderschrijding door Biopartners Capital SLU (dat voorheen 3,25% van de TiGenix-aandelen aanhield)
van de laagste drempel van 3% op 28 juli 2012.
Achtergrond: op 28 juli 2012 werd een desinvesteringsovereenkomst gesloten tussen Biopartners
Capital en haar investeerders, waarbij werd overeengekomen dat de investering zou worden
terugbetaald in natura, in TiGenix-aandelen. Krachtens deze desinvesteringsovereenkomst heeft
Biopartners Capital, met ingang van 10 augustus 2012, haar deelneming in TiGenix overgedragen aan
haar investeerders als terugbetaling van de investering.
Biopartners Capital SLU wordt gecontroleerd door Asesores y Gestores Financieros Private Equity SL
dat op haar beurt wordt gecontroleerd door Asesores y Gestores Financieros SA dat op haar beurt
wordt gecontroleerd door EFG International AG (een publieke vennootschap genoteerd op de SIX
Swiss Exchange). Deze controleketen kwam tot stand op 28 juli 2012, toen Asesores y Gestores
Financieros Private Equity SL, in het kader van voornoemde desinvesteringsverrichting, alle aandelen
in Biopartners Capital van de vroegere Biopartners Capital-aandeelhouders kocht. Vóór 28 juli 2012
werd Biopartners Capital SLU niet gecontroleerd.
Voor verdere details betreffende deze kennisgeving verwijzen wij naar onze website:
http://www.tigenix.com/en/page/26/shareholders, waar de kennisgeving werd bekendgemaakt.
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Over TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels: TIG) is Europees leider op vlak van celtherapie met één product
voor de herstelling van kraakbeen, ChondroCelect®, op de markt en een uitgebreide pijplijn met
klinische allogene stamcelprogramma's voor volwassenen voor de behandeling van inflammatoire en
auto-immuunziekten. TiGenix is gevestigd in Leuven (België) en heeft vestigingen in Madrid (Spanje)
en Sittard-Geleen (Nederland). Ga voor meer informatie naar www.tigenix.com.
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