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TiGenix verkoopt Nederlandse productievestiging
aan PharmaCell
Leuven (BELGIË) – 24 januari 2014 – TiGenix (NYSE Euronext: TIG), een leider op het vlak van
celtherapie, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten voor de
verkoop van zijn geavanceerde Nederlandse productievestiging aan PharmaCell B.V voor EUR 5,75
miljoen. PharmaCell, een toonaangevende in Europa gevestigde producent die actief is op het vlak
van celtherapie en regeneratieve geneeskunde, koopt de aandelen van TiGenix B.V., een
dochtermaatschappij van TiGenix, waarvan de Nederlandse productievestiging deel uitmaakt.
Volgens de bepalingen van de overeenkomst zal TiGenix een bedrag van EUR 3,5 miljoen
ontvangen zodra de verkoop wordt geeffectueerd en uiteindelijk een slotbetaling van EUR 750.000
na drie jaar. ChondroCelect zal verder geproduceerd worden in de vestiging zoals voordien, in het
kader van een langetermijncontract tussen de partijen dat TiGenix een kostenverlichting oplevert van
EUR 1,5 miljoen gedurende de eerste drie jaar, waarvan het overgrote deel zal vallen in het eerste
jaar.
De verkoop van TiGenix B.V. wordt naar verwachting afgerond in de komende maanden. Afronding
van de transactie is afhankelijk van de bevestiging van de daartoe bevoegde autoriteit dat TiGenix
B.V. ook andere producten dan ChondroCelect mag produceren, alsmede bevestiging met
betrekking tot de financiering van de transactie door PharmaCell.
“De overeenkomst met PharmaCell reduceert de complexiteit van onze organisatie en elimineert een
aanzienlijk deel van onze vaste kosten, terwijl de continuïteit van onze productie intact blijft”, aldus
Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. “We blijven hard werken aan de uitvoering van ons actieplan en
we blijven de middelen veiligstellen om onze strategie te kunnen uitvoeren.”
In 2012 doorstond de geavanceerde productievestiging van TiGenix in Sittard Geleen (Nederland)
met succes de cGMP-inspectie van de Nederlandse overheid en werd de vestiging door het
Europees Geneesmiddelenbureau goedgekeurd voor de productie van ChondroCelect, het
commerciële celtherapieproduct van het bedrijf voor het herstel van kraakbeen in de knie.
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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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