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TiGenix Voltooit Private Plaatsing en Haalt
6,7 miljoen EUR op
Leuven, België – 20 december 2012 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) kondigt
vandaag aan dat het 6,7 miljoen EUR heeft opgehaald door middel van een private
plaatsing via de versnelde bookbuildingprocedure die werd aangekondigd op 19 december
2012 na sluiting van de markt.
De private plaatsing heeft TiGenix toegelaten om 8.629.385 nieuwe aandelen te plaatsen bij
een brede groep binnenlandse en buitenlandse investeerders tegen een prijs van 0,78 EUR
per aandeel, een korting van 9,30% ten opzichte van het gemiddelde van de slotkoersen
van het TiGenix aandeel gedurende de 30 dagen voorafgaand aan 20 december 2012. Dit
vertegenwoordigt 9,41% van het huidige aantal uitstaande aandelen en zal het totale aantal
aandelen na uitgifte op 100.288.586 brengen. De nieuwe aandelen zullen na hun uitgifte,
die verwacht wordt op 27 december 2012, worden genoteerd op NYSE Euronext Brussels.
Petercam trad op als Lead Manager en Bookrunner voor de plaatsing. Petercam heeft een
totale vraag gegenereerd van meer dan twee keer het aantal geplaatste aandelen.
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Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met een commercieel
product voor het 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 http://www.tigenix.com.

Belangrijke informatie betreffende toekomstgerichte informatie
Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld, noch kan het worden
opgevat als, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van aandelen
in het kapitaal van TiGenix NV (de “Vennootschap”). Deze mededeling gaat uit van en valt onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de Vennootschap.
Bepaalde verklaringen in dit persbericht, alsook mondelinge verklaringen die zouden zijn afgelegd betreffende
het onderwerp van dit persbericht door de Vennootschap of haar kaderleden, bestuurders of werknemers
namens henzelf, kunnen als “toekomstgericht” worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn

1

NIET VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS
NOCH ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA,
AUSTRALIË EN JAPAN

gebaseerd op huidige verwachtingen en houden, bijgevolg, verscheidene risico’s en onzekerheden in en worden
daardoor beïnvloed. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van
verwijzingen naar strategie, plannen, doelen, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens.
Toekomstgerichte verklaringen houden een aantal gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren in, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en in het algemeen buiten de controle van de
Vennootschap vallen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen en verschillen vaak wezenlijk van werkelijke
resultaten. Om deze reden, kan de Vennootschap geen enkele garantie verstrekken dat dergelijke
toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren. Bijkomende informatie betreffende risico’s en
onzekerheden die de activiteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke
resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstgerichte verklaring is opgenomen in het Jaarverslag van de
Vennootschap. Toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de dag waarop ze zijn afgelegd. De
Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verplichting of verbintenis af om enige toekomstgerichte verklaring
opgenomen in deze mededeling te actualiseren, herzien of verbeteren, zij het ten gevolge van nieuwe
informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

Belangrijk bericht in verband met de plaatsing
Deze stukken zijn niet bestemd voor rechtstreekse dan wel onrechtstreekse verspreiding in of naar de
Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van diens territoria en afhankelijkheden, enige Staat van de
Verenigde Staten en het District van Columbia), Canada, Australië en Japan. Deze stukken vormen geen, of
maken geen deel uit van, enig aanbod of uitnodiging tot de aankoop van of inschrijving op effecten in de
Verenigde Staten.
De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd
overeenkomstig de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij enige
andere autoriteit die toezicht uitoefent op de verhandeling van effecten van enige staat of andere jurisdictie van
de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij mits
registratie onder, of een vrijstelling van de registratievereisten van, de Securities Act. Er zal geen openbare
aanbieding van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan plaatsvinden.
Met betrekking tot iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn
geïmplementeerd heeft (elk, een “Relevante Lidstaat”), mag in die Relevante Lidstaat geen openbare
aanbieding worden gedaan van enige aandelen die het voorwerp uitmaken van de plaatsing, behalve dat op
ieder moment een aanbieding van enige aandelen in die Relevante Lidstaat mag worden gedaan krachtens de
volgende vrijstellingen onder de Prospectusrichtlijn, indien deze in die Relevante Lidstaat werden
geïmplementeerd: (i) aan rechtspersonen die gekwalificeerde beleggers zijn zoals gedefinieerd in de
Prospectusrichtlijn; (ii) aan minder dan 100, of, als de Relevante Lidstaat de relevante bepalingen van de 2010
PR Wijzigende Richtlijn heeft geïmplementeerd, 150, natuurlijke of rechtspersonen (andere dan gekwalificeerde
beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn), zoals toegelaten onder de Prospectusrichtlijn; of (iii) in
enige andere omstandigheden die onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn vallen, op voorwaarde dat
dergelijke aanbieding van aandelen in geen geval resulteert in de vereiste een prospectus te publiceren
krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn. Voor de doeleinden van deze bepaling betekent de uitdrukking
“openbare aanbieding” met betrekking tot enige aandelen in enige Relevante Lidstaat de mededeling in om het
even welke vorm en met om het even welk middel van voldoende informatie over de voorwaarden van de
aanbieding en enige aangeboden aandelen om een belegger in staat te stellen tot aankoop van enige aandelen
te besluiten, zoals deze uitdrukking in die Lidstaat kan gewijzigd zijn door enige maatregel ter implementatie van
de Prospectusrichtlijn in die Lidstaat, de uitdrukking “Prospectusrichtlijn” betekent Richtlijn 2003/71/EC (en
wijzigingen daaraan, met inbegrip van de 2010 PR Wijzigende Richtlijn, in de mate geïmplementeerd in de
Relevante Lidstaat), en inclusief enige relevante implementatiemaatregel in elke Relevante Lidstaat en de
uitdrukking “2010 PR Wijzigende Richtlijn" betekent Richtlijn 2010/73/EU.
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