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TiGenix benoemt Jean Stéphenne tot voorzitter
& Russell Greig tot lid van de raad van bestuur
Leuven (BELGIË) - 20 september 2012 - TiGenix (Euronext Brussel: TIG) kondigde
vandaag aan dat het bedrijf Jean Stéphenne tot onafhankelijk bestuurder en nieuwe
voorzitter van de raad van bestuur heeft benoemd en Russell Greig tot onafhankelijk
bestuurder, ter vervanging van Koenraad Debackere en Mounia Chaoui-Roulleau, die
ontslag namen uit de raad. Voormalig voorzitter Willy Duron blijft onafhankelijk lid van de
raad.
“We zijn verheugd en trots dat we deze ervaren professionals kunnen aanstellen. Beide
heren hebben hun strepen in de farmaceutische industrie ruimschoots verdiend”, aldus
Willy Duron, voormalig voorzitter van de raad van bestuur. “Hun jarenlange en uitgebreide
ervaring met alle aspecten van medicijnontwikkeling en het opbouwen van innovatieve
farmaceutische en biotechnologische bedrijven is van onschatbare waarde nu TiGenix met
de commerciële lancering van ChondroCelect en de vergevorderde klinische ontwikkeling
van haar celtherapieprogramma’s een cruciale fase in haar groei bereikt. De raad wil
Koenraad Debackere en Mounia Chaoui-Roulleau bedanken voor hun deskundige raad en
steun doorheen de jaren.”
Jean Stéphenne
Jean Stéphenne was tot voor kort lid van het Corporate Executive Team van
GlaxoSmithKline (GSK) en voorzitter en hoofd van GSK Biologicals in Waver, België, dat hij
uitbouwde tot een wereldleider in vaccins. Momenteel is hij actief als voorzitter van BESIX,
IBA en BioWin en als bestuurder bij BNP Paribas Fortis, VBO/FEB, Groep Brussel Lambert
(GBL) en Vesalius Biocapital.
Russell G. Greig, PhD
Russel Greig was bijna drie decennia werkzaam bij GlaxoSmithKline, de laatste tijd als
voorzitter van SR One, de Corporate Venture Group van GSK. Daarvoor was hij van 2003
tot 2008 voorzitter van GSK’s Pharmaceuticals International en zetelde hij in het Corporate
Executive Team van GSK. Op dit moment is dr. Greig voorzitter van AM Pharma in
Nederland, Isconova AB in Zweden en Syntaxin in het VK en is hij lid van de Scottish
Science Advisory Council.
De benoemingen van Jean Stéphenne en Russell Greig zijn onmiddellijk van kracht,
behoudens definitieve goedkeuring van de volgende aandeelhoudersvergadering.
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+32 16 39 60 97
Over TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met
één commercieel product voor kraakbeenherstel, ChondroCelect®, en een sterke pijplijn met
klinische adulte stamcelproducten voor de behandeling van auto-immuunaandoeningen en
ontstekingsziekten. Het hoofdkantoor van TiGenix bevindt zich in Leuven (België). Daarnaast heeft
het bedrijf vestigingen in Madrid (Spanje) en Sittard-Geleen (Nederland). Ga voor meer informatie
naar www.tigenix.com.
Toekomstgerichte informatie
Dit document kan vooruitziende verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tot de
verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van
deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen kunnen herkend worden aan de hand van
bepaalde bewoordingen zoals ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘neemt zich voor’, ‘plant’, ‘streeft na’, ‘raamt’, ‘kan
misschien’, ‘zal’, ‘blijft’, en andere gelijkaardige uitdrukkingen. Deze gaan over zaken die geen
historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingen en schattingen steunen op verschillende
veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren, die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden, maar die achteraf ook onjuist kunnen
blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen het gevolg zijn van
factoren waarop TiGenix geen vat heeft. Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten, financiële
toestand, prestaties of verwezenlijkingen van TiGenix of van de sector aanzienlijk verschillen van de
toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen waarvan in deze verklaringen en schattingen
expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt. Vanwege deze onzekerheden kan er geen garantie
gegeven worden met betrekking tot de nauwkeurigheid of redelijkheid van die vooruitziende
verklaringen, voorspellingen en schattingen. Daarenboven zijn toekomstgerichte verklaringen,
voorspellingen en schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit document. TiGenix
wijst elke verplichting af om alle vooruitziende verklaringen, voorspellingen of schattingen te
actualiseren om eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix of
veranderingen van gebeurtenissen of omstandigheden waarop zulke verklaringen, voorspellingen of
schattingen steunen, behalve als dat verplicht is door de Belgische wetgeving.
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