GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
VOOR ONMIDDELIJKE VERSPREIDING

TiGenix reageert op geruchten	
  
Leuven, Belgie – 14 december 2012	
   –	
   TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) kondigt aan
dat, blijkbaar ten gevolge van een onrechtmatige toegang tot bepaalde niet-publieke
gedeeltes van de website van TiGenix, ontwerpen van aankondigingen betreffende een
mogelijke kapitaalverhoging middels een private plaatsing vandaag zijn verschenen op
bepaalde internetfora. De vennootschap onderzoekt de bron en oorzaak van deze
onrechtmatige toegang nog maar heeft de FSMA onmiddellijk op de hoogte gebracht van
deze feiten. De FSMA heeft vervolgens de verhandeling van de aandelen van de
vennootschap geschorst in afwachting van dit bericht.
Zoals gebruikelijk in de biotech sector, worden opportuniteiten om bijkomende financiering
te bekomen regelmatig onderzocht en voorbereid door de vennootschap, met inbegrip van
de mogelijkheid van een kapitaalverhoging. Momenteel heeft TiGenix echter geen
beslissing genomen over een dergelijke transactie. Indien en wanneer er over een
dergelijke transactie een beslissing zou worden genomen, zal de vennootschap de markt
ten gepaste tijde informeren.
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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,
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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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