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TiGenix benoemt Gri-Cel CEO Dirk Büscher en
COO José Terencio in raad van bestuur na
strategische investering Grifols
Leuven (BELGIË) - 5 december 2013 - TiGenix (Euronext Brussel: TIG) kondigde vandaag
aan dat het bedrijf Dirk Büscher en José Terencio heeft benoemd in de raad van bestuur,
ter vervanging van Nico Vandervelpen (LRM Beheer NV) en Joël Jean-Mairet (Ysios Capital
Partners SGEGR SA), die zijn afgetreden. De benoemingen volgen op de recente
investering van EUR 12 miljoen door Gri-Cel SA in TiGenix. Gri-Cel is een volledige
dochtermaatschappij van Grifols, een wereldleider in geneesmiddelen op basis van
bloedplasma.

"We zijn verheugd om Dirk Büscher en José Terencio te verwelkomen in de raad van
bestuur," zei Jean Stéphenne, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Als strategische
investeerders is hun lange termijn visie en geloof in TiGenix's innovatieve technologie
platform van grote waarde terwijl TiGenix voortgang maakt met de klinische ontwikkeling
van haar celtherapie programma’s. Het bestuur wil graag haar dankbaarheid aan Nico
Vandervelpen en Joël Jean-Mairet voor hun niet aflatende steun door de jaren heen uit te
drukken. "
Dirk Büscher, PhD
Dirk Büscher, PhD, is CEO van Gri-Cel SA. Gri-Cel inveseert in geavanceerde therapieën
en innovatieve therapeutica. Voordien was hij Vice President R&D van Cellerix. Dr Büscher
promoveerde in de biologie en immunologie aan de Universiteit van Hannover, Duitsland en
specialiseerde zich als postdoc in moleculaire ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek
aan het Salk Institute in La Jolla, Californië. Dr. Büscher heeft gediend als expert op het
gebied van mesenchymale stamcellen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Hij is lid
van de raad van bestuur van VCN Biosciences en Araclon Biotech.
José Terencio, PhD
José Terencio, PhD, is COO van Gri-Cel SA. Voorheen was hij directeur R&D van
Laboratorios Grifols. Daarvoor was hij werkzaam in de R&D-groep van Grupo Ferrer. Met
meer dan 18 jaar ervaring in de farmaceutische industrie, heeft Dr Terencio bijzondere
expertise in drug discovery en de ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van small
molecules. Dr. Terencio promoveerde op de farmacologie van het centraal zenuwstelsel
aan de Universiteit van Barcelona. Hij is lid van de raad van bestuur van VCN Biosciences
De benoemingen van Dirk Büscher en José Terencio zijn onmiddellijk van kracht,
behoudens definitieve goedkeuring van de volgende aandeelhoudersvergadering.
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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.

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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