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Galapagos ontvangt kennisgeving van belangrijke deelneming
Mechelen, België; 6 maart 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag
aan dat zij kennisgevingen van belangrijke deelneming heeft ontvangen
overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei
2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten
waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt, met name van Abingworth Management Limited.
Galapagos heeft op 2 maart 2012 kennisgevingen van belangrijke deelneming ontvangen van
Abingworth Management Limited, wie het zeggenschap heeft over Abingworth Bioventures III A
LP, Abingworth Bioventures III B LP, Abingworth Bioventures III C LP, en Abingworth
Bioventures III Executives LP en alle stemrechten voor de aandelen van deze fondsen uitoefent.
Abingworth Management Limited had op 1 maart 2012, 1.295.327 Galapagos aandelen, hetgeen
4,90% vertegenwoordigt van de 26.421.441 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. Deze
deelneming is een verlaging ten opzichte van de 1.576.327 aandelen waarvan Abingworth in
oktober 2008 had kennis gegeven.
Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf. Het bedrijf
is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe
werkingsmechanismen. Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier
programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig programma’s in onderzoek en preklinische
ontwikkeling. Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in
Mechelen, België. Meer info op www.glpg.com
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This release may contain forward-looking statements, including, without limitation, statements containing
the words “believes,” “anticipates,” “expects,” “intends,” “plans,” “seeks,” “estimates,” “may,” “will,” “could,”
“stands to,” and “continues,” as well as similar expressions. Such forward-looking statements may involve
known and unknown risks, uncertainties and other factors which might cause the actual results, financial
condition, performance or achievements of Galapagos, or industry results, to be materially different from
any historic or future results, financial conditions, performance or achievements expressed or implied by
such forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue
reliance on such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of
publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any such forwardlooking statements in this document to reflect any change in its expectations with regard thereto or any
change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based, unless required by law
or regulation.

