PERSBERICHT

TiGenix maakt halfjaarlijkse resultaten voor 2015
bekend op 15 september via webcast
Leuven (BELGIUM) –10 september 2015– TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), een
geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en op de markt
brengen van vernieuwende therapeutische middelen op basis van de eigen platformen
vanallogene geëxpandeerde stamcellen, zal de halfjaarlijkse resultaten voor 2015
bekendmaken op dinsdag 15 september 2015 om 17.45 uur CET.
De CEO van TiGenix, Eduardo Bravo, en de CFO, Claudia D´Augusta, zullen in een conference call
en webcast de halfjaarlijkse resultaten voor 2015 voorstellen. Hierna volgt een vraag-enantwoordsessie. Dit event vindt plaats op dinsdag 15 september 2015 om 18.45 CET/12.45 pm.
EDT.
Gelieve één van de volgende nummers te bellen om deel te nemen:
België:
Canada:
Frankrijk:
Nederland:

+32(0)2 620 0138
+1514 841 2154
+33(0)1 76 77 22 27
+31(0)20 716 8256

Zweden:
+46(0)8 5033 6538
Verenigd Koninkrijk: +44(0)20 3427 1905
Verenigde Staten van Amerika: +1646 254 3361
Spanje:
+3491 114 6583

Bevestigingscode: 9894390
De webcast kan live online worden gevolgd via de onderstaande link:
http://edge.media-server.com/m/p/g4kvinkh
Het persbericht en de slideshow van de webcasst worden ter beschikking gesteld in het onderdeel
Newsroom van de website van TiGenix. Kort na het einde van de live webcast kan men de webcast
op de website bekijken.

Voor meer informatie:
Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com

Ana Pombo
Strategic Planning en IR Manager
T: + 34 91 804 92 64
ana.pombo@tigenix.com

Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op
het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe therapeutische middelen op basis van eigen
platforms van allogene (van donors verkregen) geëxpandeerde stamcellen. Twee producten van het
adipose-afgeleide technologieplatform bevinden zich momenteel in de klinische ontwikkelingsfase.
Cx601 zit in fase III voor de behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.
Cx611 voltooide een fase I/II-studie bij reumatoïde artritis evenals een fase I-sepsisprovocatiestudie.
Vanaf 31 juli 2015 nam TiGenix Coretherapix over, wiens voornaamste celproduct (AlloCSC-01) zich
momenteel in een fase II-klinische studie in acuut myocardinfarct (AMI) bevindt. Coretherapix is
tevens van plan om van start te gaan met de klinische evaluatie van AlloCSC-01 in chronische
hartaandoeningen en is ook betrokken bij de preklinische ontwikkeling van een farmaceutische
formulering van groeifactoren voor de behandeling van AMI.Tenslotte ontwikkelde TiGenix ook
ChondroCelect, een autoloog celtherapieproduct voor het herstellen van het kraakbeen in de knie.
Dit was het eerste Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) dat goedgekeurd werd door het
Europees Geneesmidelenagentschap (EMA). Sinds juni 2014 werden de marketing- en

distributierechten voor ChondroCelect exclusief in licentie gegeven aan Sobi voor de Europese Unie
(behalve Finland waar het verdeeld wordt door het Finse Rode Kruis), Noorwegen, Rusland,
Zwitserland en Turkije, en de landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De hoofdzetel van
TiGenix is gevestigd in Leuven (België), en het bedrijf is ook actief in Madrid (Spanje).
Voor meer informatie kunt u terecht op www.tigenix.com
Toekomstgerichte uitspraken
Dit document kan toekomstgerichte uitspraken bevatten evenals schattingen met betrekking tot de
verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarop het bedrijf actief is. Bepaalde van
deze uitspraken, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden aan het gebruik van
woorden zoals, zonder beperking, "gelooft", "verwacht", "wil", "is van plan", "probeert", "schat", "kan",
"zal", en "zal blijven" evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Deze omvatten alle zaken die geen
historische feiten zijn. Dergelijke uitspraken, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op diverse
aannames en beoordelingen van gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren
die redelijk werden geacht toen ze gedaan werden maar die ook fout kunnen zijn of blijken te zijn. De
huidige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren buiten de
controle van de onderneming om. De huidige resultaten, de financiële toestand, de prestaties of
resultaten van TiGenix of de resultaten van de sector kunnen uiteindelijk materieel verschillen van
toekomstige resultaten, prestaties of resultaten die uitgedrukt of geïmpliceerd zijn in deze uitspraken,
voorspellingen of resultaten. Gezien deze onzekerheden worden geen verklaringen gedaan over de
accuraatheid of juistheid van deze toekomstgerichte uitspraken, voorspellingen en schattingen.
Bovendien gelden de toekomstgerichte uitspraken, voorspellingen en schattingen enkel vanaf de
datum van publicatie van dit document. TiGenix doet afstand van elke verplichting om deze
toekomstgerichte uitspraken, voorspellingen en schattingen bij te werken om veranderingen te
weerspiegelen in de verwachtingen van de onderneming daaromtrent of veranderingen in
gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze uitspraken, voorspellingen of
schattingen gebaseerd zijn, behalve voor zover vereist door de Belgische wet.

