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TiGenix geeft update over ChondroCelect
Leuven (BELGIË) – 7 juni 2013 – TiGenix (NYSE Euronext: TIG), de Europese leider in celtherapie, gaf vandaag
een update over de commerciële vooruitzichten voor ChondroCelect, zijn gekarakteriseerde
chondrocytenimplantatie voor symptomatische kraakbeenletsels in de knie. Het bedrijf heeft bericht ontvangen
van de Gezondheidsraad (Haute Autorité de la Santé, HAS) in Frankrijk dat ChondroCelect in Frankrijk niet zal
worden terugbetaald. ChondroCelect wordt nationaal terugbetaald in België, Nederland en Spanje, en via
privébetalers in het VK.
De verkoop van ChondroCelect groeit steeds sneller. Voor de eerste vijf maanden van 2013 bedroeg de omzet
van ChondroCelect € 1,9 miljoen, een groei van 59% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En daarin is
de verkoop op de Spaanse markt nog niet opgenomen.
"We zijn teleurgesteld in de beslissing van de HAS, maar niet helemaal verrast. Het sluit aan bij hun positie in
2010", zei Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. "Belangrijk is dat deze beslissing geen impact heeft op onze
doelstelling om ChondroCelect cashflow-positief te maken in 2014. We gaan door met het efficiënt inzetten van
onze middelen op die markten waar we verkopen, zoals België en Nederland, en het bouwen van onze
commerciële infrastructuur in Spanje en het VK. We blijven ook werken aan expansie in die gebieden waar
ChondroCelect verkrijgbaar is via lokale of regionale distributeurs."
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Over TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevende Europese onderneming voor celtherapie die
tevens een product op de markt heeft gebracht voor kraakbeenherstel, ChondroCelect®. De onderneming leidt
ook een aantal belangrijke programma’s in klinische fases met betrekking tot allogene volwassen stamcellen voor
de behandeling van auto-immuun- 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.
Over ChondroCelect
ChondroCelect is de eerste en momenteel de enige celtherapie waarvoor een vergunning voor het in de handel
brengen is verleend door de Europese Unie in overeenstemming met de wetgeving in verband met
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (EC1394/2007). Voor meer informatie, zoals het Europese
openbare beoordelingsrapport (EPAR), voorschrijfinformatie en de samenvatting van de productkenmerken (SPC)
kunt u terecht op de website van het Europees GeneesmiddelenBureau (EMA) op www.ema.europa.eu.
Toekomstgerichte informatie
Dit document bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot verwachte
toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin de onderneming actief is. Sommige van die verklaringen,
voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden aan de hand van uitdrukkingen (niet-exhaustieve lijst)
zoals ‘gelooft’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘neemt zich voor’, ‘plant’, ‘streeft na’, ‘schat’, ‘kan misschien’, ‘zal’, ‘blijft’ en
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soortgelijke uitdrukkingen. Ze hebben betrekking op zaken die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen,
voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en evaluaties van bekende en
onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die aannemelijk werden geacht, maar achteraf mogelijk
niet correct kunnen blijken. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en zijn mogelijk afhankelijk van
factoren die buiten de controle van TiGenix vallen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de financiële
toestand, prestaties of verwezenlijkingen van TiGenix of sectorgerelateerde resultaten uiteindelijk materieel
verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die in dergelijke verklaringen,
voorspellingen en schattingen impliciet of expliciet vervat zijn. Omwille van deze onzekerheden wordt er geen
garantie gegeven over de nauwkeurigheid of aannemelijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen,
voorspellingen en schattingen. Toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen gelden bovendien
enkel vanaf de datum van publicatie van dit document. TiGenix wijst iedere verplichting tot het bijwerken van deze
toekomstgerichte verklaring, voorspelling of schatting omwille van veranderingen in de verwachtingen van
TiGenix van de hand, evenals om het even welke wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden
waarop deze verklaring, voorspelling of schatting is gebaseerd, tenzij dit wordt voorgeschreven door de Belgische
wetgeving.

2

