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TiGenix maakt kennisgevingen van belangrijke
deelnemingen bekend overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) – 2 augustus 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.
Het betreft de volgende kennisgevingen:
1. Kennisgeving door de vennootschap MM Asset Management Inc (met adres te 120 Adelaide Street
West, Suite 2601, Box 35, Toronto, Ontario M5H 1T1, Canada), die alleen kennis geeft,
betreffende de overschrijding van de 3% drempel op 24 juli 2013 door MM Asset Management Inc
ten gevolge van de verwerving van aandelen. Op 24 juli 2013 hield deze vennootschap 4.000.000
aandelen (3,29%) aan (ten opzichte van de noemer van 121.547.678 aandelen op 24 juli 2013).
MM Asset Management Inc is de managementvennootschap van MMCAP International Inc SPC
(een Cayman Islands investeringsfonds). Bij gebreke aan bijzondere instructies, oefent MM Asset
Management Inc de stemrechten verbonden aan de aandelen aangehouden door MMCAP
International Inc SPC naar eigen goeddunken uit.
MM Asset Management Inc wordt niet gecontroleerd.
2. Kennisgeving door de heer Steven Verraes (met adres te Kastanjedreef 6, 8510 Rollegem, België),
die alleen kennis geeft, betreffende de overschrijding van de 3% drempel op 24 juli 2013 ten
gevolge van de verwerving van aandelen. Op 24 juli 2013 hield de heer Steven Verraes 4.000.000
aandelen (3,29%) aan (ten opzichte van de noemer van 121.547.678 aandelen op 24 juli 2013).
3. Kennisgeving door de verbonden vennootschappen Novartis AG (met adres te Lichtstrasse 35,
4056 Basel, Zwitserland) / Novartis Bioventures Ltd (met adres te Front Street 131, Hamilton, HM,
12 Bermuda), volgend op de passieve onderschrijding van de 5% drempel op 24 juli 2013 door de
groep in haar geheel, waarna de deelnemingen van deze vennootschappen als volgt waren (ten
opzichte van de noemer van 121.547.678 aandelen op 24 juli 2013) (aantal aangehouden
aandelen onveranderd sinds de vorige kennisgeving; percentage verminderd omwille van hoger
totaal aantal uitstaande aandelen):
• Novartis AG: 0 aandelen (0%),
• Novaris Bioventures Ltd: 5.534.905 aandelen (4,55%),
• Totaal: 5.534.905 aandelen (4,55%).
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt
gehouden, is als volgt: Novartis AG controleert Novartis Bioventures Ltd.
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4. Kennisgeving door de verbonden vennootschappen Roche Holding AG (met adres te
Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland) / Roche Finanz AG (met adres te
Grenzacherstrasse 122, 4058 Basel, Zwitserland), volgend op de passieve onderschrijding van de
5% drempel op 24 juli 2013 door de groep in haar geheel en de overdracht van aandelen door
Roche Finanz AG (dat voorheen 5.534.905 aandelen aanhield), waarna de deelnemingen van deze
vennootschappen als volgt waren (ten opzichte van de noemer van 121.547.678 aandelen op
24 juli 2013):
• Roche Holding AG: 0 aandelen (0%),
• Roche Finanze AG: 5.261.446 aandelen (4,33%),
• Totaal: 5.261.446 aandelen (4,33%).
De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt
gehouden, is als volgt: Roche Holding AG controleert Roche Finanz AG.
5. Kennisgevingen door de vennootschap Ventech SA (met adres te avenue de l’Opéra 47, 75002
Paris, Frankrijk), die alleen kennis geeft:
a) Passieve onderschrijding van de 5% drempel op 24 juli 2013 waarna de vennootschap nog
4,27% van de aandelen aanhield (met andere woorden: 5.195.199 aandelen, ten opzichte
van de noemer van 121.547.678 aandelen op 24 juli 2013), en
b) Onderschrijding van de 3% drempel op 29 juli 2013 ten gevolge van de overdracht van
aandelen, waarna de vennootschap nog 956.392 aandelen (0,76%) aanhield (ten opzicht
van de noemer van 126.288.586 aandelen op 26 juli 2013).
Ventech SA is de managementvennootschap van FCPR Ventech Capital III (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.
Ventech SA wordt niet gecontroleerd.
6. Kennisgeving door de verbonden personen LRM NV / Mijnen NV (beiden met adres te
Kempischesteenweg 555, 3500 Hasselt, België) / Vlaams Gewest (met adres te Martelaarsplein 7,
1000 Brussel, België), volgend op de passieve onderschrijding van de laagste drempel van 3% op
24 juli 2013 door de groep in haar geheel, waarna de deelnemingen van deze personen als volgt
waren (ten opzichte van de noemer van 121.547.678 aandelen op 24 juli 2013) (aantal
aangehouden aandelen onveranderd sinds de vorige kennisgeving; percentage verminderd omwille
van hoger totaal aantal uitstaande aandelen):
• Mijnen NV: 3.000.000 aandelen (2,47%),
• LRM NV: 200.000 aandelen (0,16%),
• Vlaams Gewest: 0 aandelen (0%),
• Totaal: 3.200.000 aandelen (2,63%).
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.
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
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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 een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met een
commercieel product voor 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.
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