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14 AUGUSTUS 2013

TiGenix maakt kennisgevingen van belangrijke
deelnemingen bekend overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) – 14 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:
-

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 onderschrijding op 5 augustus 2013 van de 3% drempel (ten opzichte van de
noemer van 126.288.586 aandelen) ten gevolge van de overdracht van aandelen.
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.

-

Kennisgeving door de vennootschap LSP III Management BV (met adres te Johannes
Vermeerplein 9, 1071 DV Amsterdam, Nederland), die alleen kennis geeft, betreffende de
onderschrijding op 9 augustus 2013 van de 3% drempel (ten opzichte van de noemer van
126.288.586 aandelen) ten gevolge van de overdracht van aandelen.
LSP III Management BV is de managementvennootschap van LSP III Omni Investment
Coöperatief U.A. (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.
LSP III Management BV wordt niet gecontroleerd.

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 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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