GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

ABLYNX KONDIGT UITOEFENING WARRANTS AAN
GENT, België, 14 september 2017 – Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY] 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 249.563 nieuwe aandelen heeft uitgegeven in ruil voor
€878.950 als resultaat van het uitoefenen van warrants.
Als resultaat van deze transactie heeft Ablynx nu 61.419.295 uitstaande aandelen.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende
effecten bedraagt op heden 2.622.414 hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat
bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Vandaag zijn er 1.000 converteerbare
obligaties uitstaand die, bij conversie van dergelijke converteerbare obligaties, aan de houders
daarvan het recht geven op 7.733.952 aandelen van de Vennootschap in het aggregaat.

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; Novartis; Novo
Nordisk; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer
informatie is te vinden op www.ablynx.com.
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Disclaimer
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.

