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Terbeschikkingstelling van de voorbereidende documenten voor de
Algemene Aandeelhoudersvergadering van 26 mei 2016
Gosselies, België, 26 april 2016 – BONE THERAPEUTICS, het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van
belangrijke onvervulde medische behoeften in het domein van het herstel en de preventie van botbreuken, meldt zijn
aandeelhouders dat de Algemene Vergadering zal doorgaan op donderdag 26 mei 2016 om 16u in de lokalen van de
hoofdzetel, Rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, België.
Het bericht van de vergadering met inbegrip de agendapunten en de voorstellen van besluit die aan de aandeelhouders
zullen worden voorgelegd werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en L’Echo van 26 april 2016.
De documenten en voorbereidende informatie met betrekking tot deze vergadering worden ter beschikking gesteld aan de
aandeelhouders en kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap: www.bonetherapeutics.com onder
de rubriek Investeerders / Aandeelhoudersvergadering, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.
Het is tevens mogelijk om deze documenten gratis te verkrijgen op eenvoudig verzoek per email gericht aan
valerie.roels@bonetherapeutics.com of telefonisch op het nummer +32 (0)2 529 59 90. Tenslotte zijn de documenten ook
beschikbaar op de hoofdzetel van de Vennootschap: Rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, België.

Over Bone Therapeutics
Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van
botbreuken. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken,
ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze
toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.
Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van
osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment
in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en
ontwikkelt nieuwe productkandidaten.
Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden
geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 11 patentenfamilies.
Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com.
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Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van
Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s,
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onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die
impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de
financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en
technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte
verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst.
Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van
veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop d eze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch
Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen
aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen
in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum
van dit persbericht.
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