GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

ABLYNX KONDIGT UITOEFENING WARRANTS AAN
GENT, België, 30 april 2018 – Ablynx [Euronext Brussels and Nasdaq: ABLX] kondigde vandaag aan,
in overeenstemming met titel II van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari
2008, dat de Vennootschap 152.884 nieuwe aandelen heeft uitgegeven in ruil voor €1.882.980,40 als
resultaat van het uitoefenen van warrants.
Als resultaat van deze transactie heeft Ablynx nu €140.956.895,66 aandelenkapitaal
vertegenwoordigd door een totaal van 75.406.551 aandelen, wat een totaal van 75.406.551
stemrechten verleent.
Het huidige totaal aantal uitstaande rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten bedraagt 2.594.841, wat hun houders het recht geeft in te schrijven
op een totaal aantal van 2.594.841 nieuwe aandelen, wat een totaal aantal van 2.594.841
stemrechten verleent.
Het huidige totaal aantal uitstaande converteerbare obligaties bedraagt 983, wat op basis van de
huidige conversieprijs van €12.6631 kan omgezet worden in 7.761.768 nieuwe aandelen, die een
totaal aantal van 7.761.768 stemrechten verleent.
Over Ablynx
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®,
gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de
voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine
chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk
verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45
programma’s in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals
inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft
overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer
Ingelheim; Eddingpharm; Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA; Novo Nordisk;
Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te
vinden op www.ablynx.com.
Op 29 januari 2018 heeft Sanofi een bod heeft uitgebracht om alle uitstaande gewone aandelen
(inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares (ADS's), warrants en
converteerbare obligaties) van Ablynx te verwerven tegen een prijs van €45 per aandeel, wat een
totale waarde van ongeveer €3,9 miljard vertegenwoordigt. Deze voorgestelde transactie werd
unaniem goedgekeurd door zowel de Raad van Bestuur van Sanofi als die van Ablynx. Het bod omvat
twee afzonderlijke maar gelijktijdige overnamebiedingen: (i) een overnamebod naar Belgisch recht
voor alle uitstaande aandelen, warrants en converteerbare obligaties van Ablynx (het “Belgische
Bod”) en (ii) een overnamebod naar het recht van de VS voor alle uitstaande aandelen aangehouden
door Amerikaanse houders en ADS’s aangehouden door houders ongeacht waar zij verblijven (het
“Amerikaanse Bod”). De initiële aanvaardingsperiode voor de overnamebiedingen startte op 4 april
2018 en zal vervallen om 17:00 (ET) / 23:00 (CET) op 4 mei 2018, behoudens verlenging.
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