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TiGenix maakt kennisgevingen van belangrijke
deelnemingen bekend overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) – 17 mei 2013 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) maakt vandaag
kennisgevingen van belangrijke deelnemingen bekend overeenkomstig artikel 14 van 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.
TiGenix heeft de volgende kennisgevingen van belangrijke deelnemingen ontvangen en op haar
website bekendgemaakt:
1. Beëindiging van akkoord van onderling overleg: Gezamenlijke kennisgeving door de volgende in
onderling overleg handelende personen die een akkoord hadden gesloten aangaande het bezit, de
verwerving of de overdracht van effecten:
a. Koninklijke DSM N.V. (met adres te Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Nederland) /
Limburg Ventures B.V. (met adres te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland),
b. de Staat der Nederlanden (met adres te Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV Den Haag,
Nederland) / N.V. Industriebank LIOF (met adres te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht,
Nederland),
c. Stichting De Weijerhorst / Particon B.V. (beide met adres te Bellefroidlunet 30F, 6221 KN
Maastricht, Nederland), en
d. het Vlaamse Gewest (met adres te Martelaarsplein 7, 1000 Brussel, België) / LRM NV (met
adres te Kempischesteenweg 555, 3500 Hasselt, België).
NV Industriebank LIOF, Particon BV, Limburg Ventures BV en LRM NV sloten op 19 juni 2009 een
investeringsovereenkomst af met Tigenix NV. In deze overeenkomst werd een lock-up voorzien
met betrekking tot de nieuwe aandelen die op 26 juni 2009 in het kader van voormelde
overeenkomst werden uitgegeven. De lock-up werd stapsgewijs opgeheven en was volledig
opgeheven op 30 juni 2010. Dit maakte het einde uit van hun akkoord van onderling overleg.
Ten tijde van het aangaan van de investeringsovereenkomst hielden bovenvermelde personen
samen meer dan 3% van de toenmalige noemer (30.868.668 aandelen).
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt
gehouden, is als volgt: DSM Nederland BV is de controlerende aandeelhouder van Limburg
Ventures BV. Koninklijke DSM N.V. is de controlerende aandeelhouder van DSM Nederland BV, en
ultieme controlerende aandeelhouder van Limburg Ventures BV. NV Industriebank LIOF is
aandeelhouder van Limburg Ventures BV. De Staat der Nederlanden is de (ultieme) controlerende
aandeelhouder van NV Industriebank LIOF. De Stichting De Weijerhorst is de (ultieme)
controlerende aandeelhouder van Particon BV. Het Vlaamse Gewest is de (ultieme) controlerende
aandeelhouder van LRM NV.
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2. Passieve onderschrijding van 3% drempel: Kennisgeving door de verbonden vennootschappen
LRM NV (controlerende persoon) / Mijnen NV (beiden met adres te Kempischesteenweg 555,
3500 Hasselt, België), volgend op de passieve onderschrijding van de 3% drempel door Mijnen NV
op 27 december 2012, waarna de deelnemingen van deze vennootschappen als volgt waren (ten
opzichte van de noemer van 100.288.586 aandelen):
• Mijnen NV: 3.000.000 aandelen (2,99%),
• LRM NV: 200.000 aandelen (0,20%),
• Totaal: 3.200.000 aandelen (3,19%).
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt
gehouden, is als volgt: Mijnen NV wordt gecontroleerd door LRM NV. LRM NV wordt gecontroleerd
door het Vlaams Gewest.
3. Passieve onderschrijding van 5% drempel: Kennisgeving door de vennootschap Ysios Capital
Partners S.G.E.C.R. (met adres te Calle Baldiri Reixach 10-12, 08028 Barcelona, Spanje), die
alleen kennis geeft, volgend op de passieve onderschrijding van de 5% drempel op 27 december
2012 waarna de vennootschap nog 4,75% van de aandelen aanhield (met andere woorden:
4.760.342 aandelen, ten opzichte van de noemer van 100.288.586 aandelen).
Ysios Capital Partners S.G.E.C.R. is de managementvennootschap van Ysios Biofund I FCR (een
instelling voor collectieve belegging in de betekenis van artikel 9, §2 van het koninklijk besluit van
14 februari 2008) en oefent naar eigen goeddunken de stemrechten uit die verbonden zijn aan de
aandelen aangehouden door deze instelling.
Ysios Capital Partners S.G.E.C.R. wordt niet gecontroleerd.

Voor verdere details betreffende deze kennisgevingen
http://www.tigenix.com/en/page/26/shareholders.
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Voor meer informatie:
Eduardo Bravo
Chief Executive Officer
eduardo.bravo@tigenix.com
Claudia D’Augusta
Chief Financial Officer
claudia.daugusta@tigenix.com
Hans Herklots
hans.herklots@tigenix.com
+32 16 39 60 97

Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is de toonaangevende Europese celtherapie onderneming met een
commercieel product voor kraakbeenherstel, ChondroCelect® en een geavanceerde ontwikkelingspijplijn met
klinische allogene volwassen stamcelproducten voor de behandeling van autoimmuun- en ontstekingsziekten.
TiGenix is gevestigd in Leuven, België en heeft vestigingen in Madrid, Spanje en in Sittard-Geleen, Nederland.
Meer informatie vindt u op www.tigenix.com.
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