Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking krachtens de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen in emittenten
GENT, België, 12 september 2008 – Ablynx, [Euronext Brussels: ABLX], een pionier in het
onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen
afgeleid van antilichamen, heeft vandaag de informatie openbaar gemaakt overeenkomstig artikels 15,
18 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt (de
"Wet").
Overeenkomstig de Wet, maakt Ablynx NV de volgende gegevens openbaar:
Totaalbedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:
Totaal aantal stemrechten (noemer):

€ 68.361.045,84
36.438.959
36.438.959

Ablynx NV heeft in totaal 3.532.297 uitstaande warrants, waarvan 3.521.584 warrants de houder ervan
recht verlenen op in totaal 1.760.792 aandelen (waarbij twee warrants recht geven om in te schrijven
op één aandeel) en waarvan 10.713 warrants de houder ervan recht verlenen op in totaal 10.713
aandelen (waarbij één warrant recht geeft om in te schrijven op één aandeel). Het totaal aantal
stemrechten dat kan worden verworven bij de uitoefening van de uitstaande warrants bedraagt
1.771.505.
Ablynx NV heeft geen andere inschrijvingsrechten op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende
effecten uitgegeven, noch aandelen zonder stemrechten.
De stemrechtverlenende effecten van Ablynx NV zijn niet onderverdeeld in categorieën.
Ablynx NV maakt tevens bekend dat, met toepassing van artikel 18, § 1 van de Wet, haar statuten een
bijkomende kennisgevingsdrempel van 3% voorzien.
Deze informatie is geldig op 12 september 2008. Overeenkomstig de Wet, moeten wijzigingen in
bovenvermelde informatie openbaar worden gemaakt uiterlijk op het einde van de kalendermaand
waarin de betrokken wijziging zich voordeed.
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Over Ablynx
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de
ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen, op basis van
fragmenten van enkel-domein antilichamen, voor diverse ernstige en levensbedreigende menselijke
ziekten. Ablynx werd opgericht in 2001 in Gent en telt momenteel meer dan 180 werknemers. Ablynx
sloot een succesvolle initiële beursintroductie (IPO) af op Euronext Brussels [ABLX] op 7 november
2007.
Ablynx ontwikkelt een portfolio van op Nanobody®-gebaseerde therapeutische programma’s voor
diverse belangrijke ziektegebieden, met inbegrip van ontstekingen, trombose, oncologie en de ziekte
van Alzheimer. Nanobodies® werden gegenereerd tegen meer dan 100 verschillende ziektedoelwitten.
Effectiviteitsgegevens werden bekomen in 20 in vivo modellen voor Nanobodies® voor een waaier van
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verschillende doelwitten. Haar lead programma, ALX-0081, een nieuw antitromboticum bevindt zich
in een meervoudige dosis Fase Ib studie in patiënten. ALX-0681, ook een nieuw antitromboticum,
bevindt zich in een vergevorderd preklinisch ontwikkelingsstadium.
Ablynx heeft een omvangrijke octrooipositie in het domein van Nanobodies® voor toepassingen in de
gezondsheidszorg en bezit de exclusieve en wereldwijde rechten op meer dan 50 families van
toegekende octrooien en lopende octrooiaanvragen, met inbegrip van de “Hamers”-octrooien die de
basisstructuur, de samenstelling, de aanmaak en het gebruik van Nanobodies® beschrijven.
Ablynx heeft lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke samenwerkingsakkoorden met
verscheidene grote farmaceutische bedrijven, waaronder Boehringer Ingelheim, Wyeth
Pharmaceuticals en Novartis. Ablynx bouwt een uiteenlopende en brede portfolio van therapeutische
Nanobodies® uit, zowel via deze samenwerkingsovereenkomsten als via haar eigen interne
onderzoeksprogramma’s.
De Vennootschap zet 70% van haar O&O personeel in om haar interne portefeuille snel verder te
ontwikkelen en heeft slechts minder dan 2% van de doelwitten die voor Nanobodies® toegankelijk
zijn gepartnerd. In December 2007 heeft Ablynx finale Fase I resultaten aangekondigd voor haar
eerste programma, een product tegen trombose (ALX-0081). Een ander programma waarvoor met een
partner wordt samengewerkt, bevindt zich momenteel in een vergevorderd preklinisch
ontwikkelingsstadium.
Nanobody® is een geregistreerde merknaam van Ablynx NV.
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