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Dirk Büscher en José Terencio nemen ontslag als
bestuurders van TiGenix
Leuven (BELGIË) – 31 juli 2015 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) kondigde vandaag aan dat
Dirk Büscher en José Terencio ontslag namen als bestuurders, met ingang van 31 juli 2015.
Dirk Büscher en José Terencio zijn respectievelijk de CEO en COO van Gri-Cel SA, een volledige
dochtermaatschappij van Grifols, een wereldleider in geneesmiddelen op basis van bloedplasma.
De raad van bestuur wenst hen te bedanken voor hun steun sinds hun benoeming in december
2013.
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Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in
de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne
platform van allogene of van donoren afgeleide, geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcellen
(eASCs) voor ontstekings- en auto-immuunziekten. Momenteel zitten twee producten van dit
technologieplatform in de klinische ontwikkelingsfase. Cx601 zit in fase III voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Cx611 zit in fase IIb voor vroege
reumatoïde artritis en heeft een fase I sepsisprovocatiestudie afgerond. Met ingang van 31 juli 2015,
heeft TiGenix Coretherapix overgenomen. Coretherapix’ voornaamste cellulair product (AlloCSC-01)
bevindt zich momenteel in een klinische studie van fase II voor acuut myocardinfarct (AMI).
Coretherapix is van plan om AlloCSC-01 tevens in een chronische setting klinisch te testen en is ook
betrokken bij de preklinische ontwikkeling van een farmaceutische formulering van groeifactoren om
AMI te behandelen. Tot slot heeft TiGenix tevens ChondroCelect ontwikkeld, een autoloog
celtherapieproduct voor het herstel van kraakbeenletsels in de knie en het eerste geneesmiddel voor
geavanceerde therapie (Advanced Therapy Medicinal Product of ATMP) dat werd goedgekeurd door
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sinds juni 2014 heeft Sobi de exclusieve marketingen distributierechten voor ChondroCelect voor de Europese Unie (behalve Finland, waar het wordt
verdeeld door Finnish Red Cross Blood Service), Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije, en de
landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De hoofdzetel van TiGenix is gevestigd in Leuven
(België); het bedrijf heeft tevens activiteiten in Madrid (Spanje). Meer informatie is beschikbaar
op www.tigenix.com.
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