Galapagos increases share capital through subscription right exercises
Mechelen, Belgium; 4 December 2020, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)
announces a share capital increase arising from subscription right exercises.
Galapagos issued 70,925 new ordinary shares on 4 December 2020, for a total capital increase (including issuance premium) of
€2,615,857.50.
Pursuant to the subscription right exercise program of Galapagos’ management board, members of the management board automatically
are committed to exercise a minimum number of subscription rights, subject to certain conditions. In accordance with the rules of this
program, CEO Onno van de Stolpe exercised 15,000 subscription rights. Three other management board members exercised an
aggregate number of 15,000 subscription rights.
In accordance with Belgian transparency legislation1, Galapagos notes that its total share capital currently amounts to €353,819,443.97, the
total number of securities conferring voting rights amounts to 65,411,767, which is also the total number of voting rights (the “denominator”),
and all securities conferring voting rights and all voting rights are of the same category. The total number of rights (formerly known as
warrants) to subscribe to not yet issued securities conferring voting rights is (i) 6,928,337 subscription rights under several outstanding
employee subscription right plans, which equals 6,928,337 voting rights that may result from the exercise of those subscription rights, and
(ii) one subscription right issued to Gilead Therapeutics to subscribe for a maximum number of shares that is sufficient to bring the
shareholding of Gilead and its affiliates to 29.9% of the actually issued and outstanding shares after the exercise of the subscription right.
Galapagos does not have any convertible bonds or shares without voting rights outstanding.
About Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) discovers and develops small molecule medicines with novel modes of action, several of which
show promising patient results and are currently in late-stage development in multiple diseases. Our pipeline comprises Phase 3 through to
discovery programs in inflammation, fibrosis, and other indications. Our ambition is to become a leading global biopharmaceutical company
focused on the discovery, development and commercialization of innovative medicines. More information at www.glpg.com.
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Forward-looking statements
This release may contain forward-looking statements. Such forward-looking statements are not guarantees of future results. These forwardlooking statements speak only as of the date of publication of this document. Galapagos expressly disclaims any obligation to update any
forward-looking statements in this document, unless specifically required by law or regulation.

1

Belgian Act of 2 May 2007 on the disclosure of major shareholdings in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated
market
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Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten
Mechelen, België; 4 december 2020, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)
kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.
Galapagos heeft 70.925 nieuwe aandelen uitgegeven op 4 december 2020, met een totale kapitaalverhoging van €2.615.857,50 (inclusief
uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het inschrijvingsrechtenuitoefeningsprogramma van Galapagos’ directieraad, dat erin voorziet dat leden van
de directieraad automatisch een minimum aantal inschrijvingsrechten uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft CEO Onno van de
Stolpe 15.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend. Drie andere leden van de directieraad hebben in totaal 15.000 inschrijvingsrechten
uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans €353.819.443,97
bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.411.767, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de
“noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (vroeger bekend als
warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 6.928.337 inschrijvingsrechten onder
verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 6.928.337
stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan
Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar
verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het
inschrijvingsrecht. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht
uitstaan.
Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende
geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd
onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten,
fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf,
gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.
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Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze
toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting
af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1

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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