22 NOVEMBER 2013

TiGenix voltooit kapitaalverhoging van
12 miljoen EUR met strategische investeerder
Grifols
Leuven, België – 22 november 2013, 12u15 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG)
kondigt vandaag de succesvolle voltooiing aan van de kapitaalverhoging van 12 miljoen
EUR, aangekondigd op 20 november 2013. In totaal werden 34.188.034 nieuwe gewone
aandelen uitgegeven aan Gri-Cel S.A., een 100% dochtervennootschap van de wereldwijde
healthcare onderneming Grifols S.A. TiGenix zal een prospectus opmaken en, na
goedkeuring door de FSMA, publiceren betreffende de toelating tot verhandeling van de
nieuwe aandelen op NYSE Euronext Brussels, die in de komende weken wordt verwacht.
Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen in TiGenix NV (noemer) op 22 november
2013 bedraagt 160.476.620.
“Dit is een uiterst belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. We zijn verheugd Grifols te hebben
aangetrokken als een lange termijn strategisch investeerder en potentiële partner,” zegt
Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. “Deze investering staat ons toe om ons volledig te
blijven focussen op de voltooiing van de Fase III studie met ons belangrijk product Cx601
en kunnen we onze commerciële activiteiten alsook de verdere roll-out van ChondroCelect
versterken. Een dergelijke referentieaandeelhouder verhoogt onze financiële stabiliteit en
versterkt onze positie voor toekomstige partnering onderhandelingen met derden.”
“De investering in TiGenix toont duidelijk Grifols’ engagement aan op het gebied van
geavanceerde therapieën en gepersonaliseerde geneeskunde, evenals hun toewijding aan
innovatieve therapeutische benaderingen. Ik geloof dat hiervoor geen betere manier bestaat
dan een investering in een van de wereldleiders op het gebied van mesenchymale
stamceltherapie,” zegt Dirk Büscher, CEO van Gri-Cel. “Dit is voor Grifols een strategische
investering met een lange termijn perspectief, in combinatie met het sterk geloof in de
technologieën die zijn en worden ontwikkeld door TiGenix. Er is eveneens de hoop op
bijkomende toekomstige samenwerkingen met TiGenix op basis van de omvangrijke
pipeline en producten van Grifols.”
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Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met een
commercieel product voor het 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.
Over Grifols
Grifols is een wereldwijde healthcare onderneming met een geschiedenis van 70 jaar in het
verbeteren van de gezondheid en het welzijn door de ontwikkeling van levensreddende plasmamedicatie, pharmaceutische producten voor ziekenhuizen en diagnostische technologie voor klinisch
gebruik.
Als toonaangevende producent van plasma-medicatie is Grifols aanwezig in meer dan 100 landen en
is het wereldwijde leider in het verzamelen van plasma, met 150 plasma donatiecentra verspreid
over de V.S. Grifols streeft ernaar de toegang van patiënten tot haar levensreddende plasmamedicatie te vergroten door middel van belangrijke productie-expansie en de ontwikkeling van
nieuwe therapeutische toepassingen van plasma-proteïnes. Grifols heeft haar hoofdkantoor in
Barcelona, Spanje en stelt wereldwijd meer dan 11.000 mensen te werk.
In 2012 behaalde Grifols een omzet van meer dan €2,62 miljard. Grifols’ klasse A aandelen zijn
genoteerd op de Spaanse beurs, waar ze deel uitmaken van de Ibex-35 (MCE:GRF). Haar nietstemgerechtigde klasse B aandelen zijn genoteerd op de Mercado Continuo (MCE:GRF.P) en op
NASDAQ via ADRs (NASDAQ: GRFS). Ga voor meer informatie naar www.grifols.com.

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.
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