GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
23 DECEMBER, 2013

TiGenix ontvangt financiering van 10 miljoen euro
van Kreos Capital
Bedrijf rondt jaar af in sterke positie om toonaangevend platform voor celtherapie volledig te
benutten
Leuven (BELGIUM) – 23 december, 2013 – TiGenix (Euronext Brussels: TIG) kondigde
vandaag aan dat het een akkoord heeft ondertekend voor een gestructureerde schuldfinanciering
van 10 miljoen EUR met Kreos Capital (Kreos), Europa’s grootste en leidinggevende geldschieter
voor sterk groeiende bedrijven.
Het kapitaal vormt een aanvulling op de 12 miljoen EUR aan financiering met eigen vermogen
waarvan TiGenix zich onlangs verzekerde bij Gri-Cel SA en zal aangewend worden voor de
algemene groei van het bedrijf.
“In combinatie met de recente strategische investering door Gri-Cel/Grifols betekent deze
kapitaalinjectie een belangrijke versterking van onze financiële positie. Het stelt ons in staat onze
pipeline van geoctrooieerde producten voor celtherapie uit te breiden,” zegt Eduardo Bravo, CEO
van TiGenix. “Belangrijk is dat we dankzij deze financiering de Fase III-studie met ons
toonaangevend product Cx601 onafhankelijk kunnen afronden en een aanvraag kunnen indienen
voor Europese registratie en dus een aanzienlijke meerwaarde kunnen genereren uit een
potentiële partnershipovereenkomst. De toevoeging van schuldfinanciering is interessant in die
zin dat ze, afgezien van een beperkte warrant-component, onze bestaande kapitaalstructuur niet
verwatert. We zijn verheugd dat we het jaar kunnen afronden met een sterke balans en extra
middelen om onze wereldwijd toonaangevende technologie op het gebied van celtherapie in de
toekomst maximaal te kunnen benutten.”
“Kreos is erg blij dat het TiGenix kan steunen in de verdere uitbouw van zijn portfolio op het vlak
van celtherapie”, weet Maurizio PetitBon, General Partner van Kreos. “TiGenix is een van onze
eerste investeringen in een beursgenoteerde vennooutschap en we zijn erg onder de indruk van
de kwaliteit van het team, het technologieplatform en de onderliggende business.”
Over de kredietovereenkomst
Opname:
drie tranches naar keuze van de onderneming: 5 miljoen EUR in februari 2014; 2,5
miljoen EUR tegen eind mei 2014; 2,5 miljoen EUR tegen eind september 2014
Looptijd:
vier jaar
Aflossing:
vangt aan op de eerste verjaardag
Rentevoet:
12,5 % vaste jaarlijkse rente
Structuur:
zekerheid over bepaalde activa; geen financiële convenanten.
Warrants:
ca. 2 miljoen warrants toe te kennen aan Kreos, onder voorbehoud van
aandeelhoudersgoedkeuring; uitoefenprijs: 30-daags gemiddelde slotkoers van
het aandeel TiGenix op uitgiftedatum van de warrants; als de aandeelhouders de
uitgifte van warrants niet goedkeuren, heeft Kreos recht op een betaling van
890.000 over 3 jaar
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+32 16 39 60 97

Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met één
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 www.tigenix.com.
Over Kreos
Kreos Capital is Europa's grootste en toonaangevende leverancier van schuldpapier aan
snelgroeiende ondernemingen met een omzet tot € 150 miljoen. Sinds 1998, als de pionier groeischuldpapier leverancier in het Verenigd Koninkrijk, West-Europa, Scandinavië en Israël, heeft
Kreos meer dan 300 transacties afgerond voor een totale waarde van meer dan € 1 miljard in 14
verschillende landen. Kreos heeft een bewezen track record voor het toevoegen van waarde aan
portfoliobedrijven en hen te helpen te groeien met extra kapitaal en flexibiliteit gedurende hun
businesscyclus in nauwe samenwerking met het management en hun investeerders:
www.kreoscapital.com
Toekomstgerichte informatie
Dit document kan vooruitziende verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tot de
verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van
deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen kunnen herkend worden aan de hand van
bepaalde bewoordingen zoals ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘neemt zich voor’, ‘plant’, ‘streeft na’, ‘raamt’,
‘kan misschien’, ‘zal’, ‘blijft’, en andere gelijkaardige uitdrukkingen. Deze gaan over zaken die
geen historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingen en schattingen steunen op
verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren, die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden, maar die
achteraf ook onjuist kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen
en kunnen het gevolg zijn van factoren waarop TiGenix geen vat heeft. Bijgevolg kunnen de
werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van TiGenix of van de
sector aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen
waarvan in deze verklaringen en schattingen expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt.
Vanwege deze onzekerheden kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de
nauwkeurigheid of redelijkheid van die vooruitziende verklaringen, voorspellingen en schattingen.
Daarenboven zijn toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen slechts geldig
vanaf de publicatiedatum van dit document. TiGenix wijst elke verplichting af om alle
vooruitziende verklaringen, voorspellingen of schattingen te actualiseren om eventuele
wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix of veranderingen van
gebeurtenissen of omstandigheden waarop zulke verklaringen, voorspellingen of schattingen
steunen, behalve als dat verplicht is door de Belgische wetgeving.
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