ABLYNX NV - TRANSPARANTIEMELDINGEN
Openbaarmaking van transparantiemeldingen overeenkomstig artikel 14 van de
Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
GENT, België, 5 november 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 bekendgemaakt dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen van een
aantal aandeelhouders ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische transparantiewetgeving
(Wet van 2 mei 2007 betreffende belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten
tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt).
Ablynx heeft volgende kennisgevingen van deelnemingen per 1 september 2008 ontvangen.
KENNISGEVER(S)

AANTAL
STEMRECHTEN

PERCENTAGE
STEMRECHTEN

OPMERKINGEN

GIMV NV,
Adviesbeheer GIMV
Life Sciences NV en
Biotech Fonds
Vlaanderen

6.924.764

19,00%

GIMV NV (3.147.960 stemrechten),
Adviesbeheer GIMV Life Sciences NV
(555.523 stemrechten) en Biotech Fonds
Vlaanderen NV (3.221.281 stemrechten)
handelen in onderling overleg.

Sofinnova Partners
SAS

5.927.830

16,27%

Sofinnova Partners SAS is de
managementvennootschap van Sofinnova
Capital IV FCPR.

Abingworth
Management Limited
en Abingworth LLP

4.102.952

11,26%

Abingworth Management Limited
(3.817.308 stemrechten) treedt op als
beheervennootschap van Abingworth
Bioventures IV LP en Abingworth
Bioventures IV Executives LP en oefent
de stemrechten uit die zijn verbonden aan
de aandelen gehouden door deze fondsen.
Abingworth LLP (285.644 stemrechten)
treedt op als beheervennootschap van
Abingworth Bioventures V LP en
Abingworth Bioequities Fund LP en
oefent de stemrechten uit die zijn
verbonden aan de aandelen gehouden door
deze fondsen.

Alta California
Partners IV, LP

3.135.583

8,61%

Gilde Europe Food &
Agribusiness Fund
B.V.

2.941.772

8,07%

C.H. Boehringer
Sohn AG & Co. KG

2.142.857

5,88%

C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG (0
stemrechten) is een moedervennootschap
die de controle uitoefent over Boehringer
Ingelheim International GmbH (2.142.857

stemrechten).
Multifund B.V.,
Nederlandia
Investments B.V. en
Stichting Avivia

1.900.000

5,21%

Nederlandia Investments B.V. handelt in
eigen naam maar voor rekening van
Stichting Avivia. Multifund B.V.
(570.000 stemrechten), Nederlandia
Investments B.V. (1.330.000 stemrechten)
en Stichting Avivia handelen in onderling
overleg, op basis van een akkoord dat zij
hebben gesloten aangaande het bezit, de
verwerving of de overdracht van effecten.

KBC Groep NV en
KBC Private Equity
NV

1.589.286

4,36%

KBC Groep NV (0 stemrechten) is de
moedervennootschap die de controle
uitoefent over KBC Bank NV (0
stemrechten) en KBC Bank NV oefent op
haar beurt de controle uit over KBC
Private Equity NV (1.589.286
stemrechten).

VIB VZW

1.375.000

3,77%

KBC Asset
Management NV

1.246.738

3,42%

De aandelen zijn eigendom van een aantal
fondsen die worden beheerd door KBC
Asset Management NV. KBC Asset
Management NV oefent de stemrechten
naar eigen goeddunken uit.

Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten (noemer) en het totaal aantal stemrechten van Ablynx
bedragen 36.438.959.
De volledige versies van de transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx.
-eindeOver Ablynx [Euronext Brussels: ABLX] - http://www.ablynx.com
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 enkeldomein antilichamen, voor diverse ernstige en levensbedreigende menselijke ziekten. Ablynx werd
opgericht in 2001 in Gent en telt momenteel meer dan 185 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. Belangrijk is dat
Nanobodies®, die van nature voorkomen bij lama’s, een zeer hoge homologie hebben met mensen.
Effectiviteitsgegevens werden bekomen in 25 in vivo modellen voor Nanobodies® voor een waaier van
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’ tweede preklinische kandidaat is
ALX-0141, een volledig gehumaniseerd Nanobody® dat gericht is tegen het Ligand voor de Receptor
Activator van de Nucleaire kappa B Factor (RANKL), een belangrijk molecule in het botmetabolisme.
Ablynx stelt zich tot doel om ALX-0141 verder te ontwikkelen voor een aantal verschillende indicaties,
zoals o.a. de behandeling van osteoporose. Andere indicaties omvatten botmetastases in kanker en
boterosie die gepaard gaat met reumatoïde artritis. Ablynx’ TNF-alfa programma, dat is gelicentieerd aan
Wyeth Pharmaceuticals, 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, Merck Serono, Novartis en
Wyeth Pharmaceuticals. 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 0&0 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.
Nanobody® is een geregistreerde merknaam van Ablynx NV.
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit document zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige
verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over toekomstige
gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico’s, onzekerheden en vooronderstellingen in die
ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd
door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen
hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat
werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte
verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een
verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap
uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte
verklaring opgenomen in dit document openbaar te maken ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in
gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch
de Vennootschap, noch haar raadgevers of vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of
werknemer daarvan, waarborgen dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen
geen vergissingen bevatten, en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de
toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde
ontwikkelingen. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit
document.
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