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TiGenix maakt kennisgeving van belangrijke
deelnemingen bekend overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) – 31 mei 2013 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) maakt vandaag een
kennisgeving 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.
Het betreft een kennisgeving door de verbonden vennootschappen Genetrix Life Sciences A.B. (met
adres te Kungängsgatan 17-19, 753 22 Uppsala, Zweden), Genetrix SL en CX EBIP Agreement SLU
(beiden met adres te Plaza de la Encina nº 10-11, núcleo 1, planta 3ª, CP 28760 Tres Cantos, Madrid,
Spanje), betreffende de onderschrijding door de groep in haar geheel van de laagste drempel van 3%
op 28 mei 2013 ten gevolge van overdracht van aandelen door zowel Genetrix Life Sciences A.B. als
CX EBIP Agreement SLU (die voorheen respectievelijk 2.581.501 en 1.905.144 aandelen, of samen
4.486.645 aandelen, aanhielden), waarna de deelnemingen van deze vennootschappen als volgt
waren (ten opzichte van de noemer van 100.288.586 aandelen):
•
•
•
•

Genetrix Life Sciences A.B.: 1.136.629 aandelen (1,13%),
Genetrix SL: geen aandelen (0%),
CX EBIP Agreement SLU: 1.839.437 aandelen (1,83%),
Totaal: 2.976.066 aandelen (2,97%).

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt
gehouden, is als volgt: Genetrix S.L. controleert Genetrix Life Sciences A.B. en Genetrix Life Sciences
A.B. controleert CX EBIP Agreement S.L.U.
Voor verdere details betreffende deze kennisgevingen
http://www.tigenix.com/en/page/26/shareholders.
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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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