Galapagos ontvangt transparantieverklaring van FMR LLC
Mechelen, België; 8 augustus 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie –
Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke
deelneming ontvangen van FMR LLC.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving 1, heeft Galapagos op 3 augustus 2022 een
kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij 3.739.645
stemrechten in Galapagos bezit, bestaande uit aandelen (3.707.145) en equivalente financiële
instrumenten (32.500). FMR LLC controleert beleggingsfondsen FIAM Holdings LLC, Fidelity
Management & Research Company LLC, Fidelity Management Trust Company en Strategic Advisers
LLC, waarvan Fidelity Management & Research Company LLC haar positie heeft uitgebreid tot
3.300.782 stemrechten, bestaande uit aandelen (3.268.282) en equivalente financiële
instrumenten (32.500), hetgeen neerkomt op 5,02% van de momenteel uitstaande Galapagos
aandelen. Zo heeft deze gecontroleerde onderneming uit de FMR LCC groep individueel de 5%
drempel overschreden. FMR LLC bezit gezamenlijk met haar gecontroleerde ondernemingen
3.739.645 van de stemrechten van Galapagos. Dit komt neer op 5,69% van de 65.728.511
momenteel uitstaande Galapagos aandelen. FMR LLC blijft zo boven de 5% kennisgevingsdrempel
van Galapagos’ stemrechten door verwerving van effecten op 29 juli 2022. De volledige
transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos
Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken,
ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven
van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten waarvoor nog een grote
medische
behoefte
bestaat.
Onze
R&D-capaciteiten
omvatten
meerdere
geneesmiddelmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Ons portfolio omvat
ontdekkingsprogramma's tot fase 3 in ontstekingen, oncologie, fibrose en andere indicaties. Ons
eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is goedgekeurd en beschikbaar in
de Europese Unie (met inbegrip van Noorwegen), Groot-Brittannië en Japan. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.
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Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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