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TiGenix Lanceert Kapitaalverhoging door middel
van een Private Plaatsing van
Nieuwe Gewone Aandelen
Leuven, België – 17 juli 2013, 18:00u – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) kondigde
vandaag de lancering aan van een private plaatsing van nieuwe gewone aandelen voor een
beoogd bedrag van 5 miljoen EUR. De Vennootschap kan dit bedrag verhogen zonder de
grenzen van haar toegestane kapitaal te overschrijden. De Raad van Bestuur zal het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opheffen in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging, die binnen de grenzen van het toegestane kapitaal zal
gebeuren in overeenstemming met artikel 6 van de statuten van TiGenix NV.
TiGenix is van plan om de opbrengsten van de private plaatsing hoofdzakelijk aan te
wenden voor het nastreven van markttoegang en terugbetaling en voortzetting van de
commerciële lancering en “roll out” van ChondroCelect in bepaalde Europese markten en
voor de voortzetting van de Fase III klinische studie van de Vennootschap in complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn (Cx601).
Naast de kapitaalverhoging werkt de Vennootschap, onder andere, eveneens aan een
verhoging van de begrote inkomsten uit ChondroCelect, het aangaan van een partnership
voor Cx601 en het ten gelde maken van bepaalde activa zoals de Nederlandse
productiefaciliteit. Hoewel een kapitaalverhoging van 5 miljoen EUR op zichzelf niet
voldoende is om de noden inzake werkkapitaal van de Vennootschap te dekken voor de
volgende 12 maanden, is zij één van de elementen in een actieplan van de Vennootschap
met het oog op het verkrijgen van bijkomende financiering.
De nieuwe aandelen zullen worden geplaatst door middel van een versnelde
bookbuildingprocedure. De plaatsing zal aanvangen op 17 juli 2013. De Vennootschap
heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gevraagd om de
verhandeling van haar aandelen op NYSE Euronext Brussels te schorsen. Verhandeling
van het aandeel zal kort na de bekendmaking van de resultaten van de plaatsing hervat
worden.
De Vennootschap zal de resultaten van de plaatsing zo snel mogelijk na de afronding van
de bookbuilding aankondigen.
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Belangrijke informatie betreffende toekomstgerichte verklaringen
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
gebaseerd op huidige verwachtingen en houden, bijgevolg, verscheidene risico’s en onzekerheden in en worden
daardoor beïnvloed. 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 verschillen van en verschillen in werkelijkheid
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
Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen, noch kan het opgevat
worden als, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of
inschrijving op enige effecten van de Vennootschap, noch zal enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige
jurisdictie waarin dergelijk bod, uitnodiging of verkoop niet is toegelaten of aan enige persoon of entiteit waaraan
het doen van dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is. Er zal geen openbare aanbieding tot verkoop
van effecten plaatsvinden in België, de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige jurisdictie waarin
dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is. Deze mededeling gaat uit van en valt onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de Vennootschap.
De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd
overeenkomstig de United States Securities Act van 1933 (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, verkocht, doorverkocht, overgedragen of afgeleverd, rechtstreeks noch
onrechtstreeks, 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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