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Sequana Medical sluit leningsovereenkomst van EUR 10 miljoen met Kreos Capital
Cash runway van de Vennootschap verlengd tot in Q3 2023
Gent, België – 20 juli 2022 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de "Vennootschap" of
"Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van diuretica-resistente vochtoverbelasting in
leveraandoeningen en hartfalen, kondigt vandaag aan dat het een gewaarborgde leningsovereenkomst van
EUR 10 miljoen is aangegaan met Kreos Capital VI (UK) Limited ("Kreos"). De opbrengsten van de lening zullen
worden gebruikt om algemene werkkapitaalbehoeften te financieren. De leningsovereenkomst biedt de
Vennootschap de mogelijkheid om op een latere datum op een niet-bindende basis bijkomende leningen aan
te vragen tot een bedrag van EUR 10 miljoen.
Ian Crosbie, CEO van Sequana Medical, verklaarde: “Wij zijn verheugd over deze leningsovereenkomst die
onze cash runway verlengt tot in Q3 2023 en ons zal helpen belangrijke mijlpalen te bereiken voor zowel
alfapump® als DSR®, met name onze innovatieve therapieën voor diuretica-resistente vochtoverbelasting bij
respectievelijk leveraandoeningen en hartfalen. Onze missie is het drastisch verbeteren van de
behandelingsmogelijkheden van deze grote en groeiende patiëntenpopulaties die vandaag beperkte
behandelingsmogelijkheden hebben. We zijn zeer verheugd te kunnen rekenen op de steun van Kreos Capital,
een toonaangevende groeikredietverstrekker voor life sciences en gezondheidszorgbedrijven.”
Maurizio Petitbon, General Principal bij Kreos Capital, voegde eraan toe: “We zijn onder de indruk van
Sequana Medical's innovatieve aanpak om doeltreffende behandelingen te ontwikkelen voor de grote
potentiële markten van diuretica-resistente vochtoverbelasting en we zijn er trots op dat we dit kapitaal
kunnen verstrekken om hen te helpen bij de verdere ontwikkeling en commercialisering van deze belangrijke
therapieën.
Over de Kreos leningsovereenkomst
De leningsfaciliteit, waarvan kredietopnames kunnen gebeuren tot 30 september 2022 in minimumbedragen
van EUR 1.500.000, heeft een looptijd tot 30 september 2025. Gedurende de eerste periode van zes maanden
vanaf de eerste kredietopname (die kan worden verlengd met wederzijdse instemming) betaalt de
Vennootschap alleen interest, waarbij de leningen daarna worden afgelost in hoofdsom en interest in gelijke
maandelijkse termijnen tot de vervaldatum. De leningen in het kader van de faciliteit brengen interest op tegen
een vaste interestvoet van 9,75% per jaar. Aan Kreos zal een aantal vergoedingen verschuldigd zijn, met name
bestaande uit een transactievergoeding gelijk aan 1,25% van het totale bedrag van de leningsfaciliteit en een
einde-lening vergoeding, te betalen bij de definitieve terugbetaling van de betrokken lening, gelijk aan 1,25%
van het opgenomen bedrag. Kreos zal het recht hebben om een waarnemer aan te stellen om de vergaderingen
van de raad van bestuur van de Vennootschap bij te wonen in een niet-stemgerechtigde hoedanigheid.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap, zal Kreos bovendien kosteloos inschrijvingsrechten ontvangen met betrekking tot nieuwe
aandelen, met een looptijd van zeven jaar, (i) voor een totale uitgifteprijs van EUR 650.000, aan een
uitoefenprijs per nieuw aandeel van EUR 5,31, hetgeen gebaseerd is op het gemiddelde van de dagelijkse naar
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volume gewogen gemiddelde prijs van de aandelen op Euronext Brussels gedurende een periode van 30
handelsdagen vóór de datum van de leningsovereenkomst, en (ii) voor een totale uitgifteprijs van maximum
EUR 225.000 (pro rata aan de trekkingen onder de initiële kredietlijn) aan een uitoefenprijs per nieuw aandeel
op basis van het gemiddelde van de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs van de aandelen op
Euronext Brussels gedurende een periode van 30 handelsdagen vóór de datum van de relevante trekkingen.
Indien de aandeelhouders de inschrijvingsrechten niet goedkeuren, zal een vergoeding verschuldigd zijn aan
Kreos om Kreos te verzekeren van een totale cash return van ten minste 1,35x op het totale bedrag van de
leningsfaciliteiten.
De leningen zijn gewaarborgd door de bankrekeningen, vorderingen en roerende goederen van de
Vennootschap, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten. De leningsovereenkomst bevat een clausule
die getriggerd wordt bij een controlewijziging en vereist dat deze clausule wordt goedgekeurd door de
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. De leningsovereenkomst bevat geen financiële
covenanten, maar wel andere gebruikelijke beperkingen op de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen (zoals beperkingen op toekomstige vervreemdingen, (bijkomende) financiële
schulden, zekerheden en overnames onder voorbehoud van bepaalde carve-outs en beperkingen) en op de
mogelijkheid van de Vennootschap om dividenden uit te keren zolang de leningen uitstaan.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Sequana Medical
Voor EU investeerders:
Lies Vanneste
Director Investor Relations
Email: IR@sequanamedical.com
Tel: +32 498 05 35 79

Voor US investeerders:
Amy Sullivan
Consultant voor Sequana Medical
Email: amy.sullivan@sequanamedical.com

Optimum Strategic Communications
Voor media:
Nick Bastin, Rebecca Noonan
Tel: +44 (0) 20 3922 0900
Email: Sequana@optimumcomms.com

Over Kreos Capital
Kreos Capital is de toonaangevende groeikredietverstrekker in Europa en Israël en ondersteunt snelgroeiende
ondernemingen in elke fase van hun levenscyclus. Kreos richt zich op investeringen in alle sectoren van de
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Technologie en de Gezondheidszorg en heeft tot op heden meer dan €3,9 miljard geïnvesteerd in meer dan
690 portefeuillemaatschappijtransacties, verspreid over 17 landen.

Over Sequana Medical
Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van diuretica-resistente vochtoverbelasting, een ernstige
en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte en hartfalen. Vochtoverbelasting is een
algemeen erkend probleem bij deze groeiende ziekten en veroorzaakt ernstige problemen voor het grote
aantal patiënten voor wie de huidige medicijnen niet langer effectief zijn. Deze patiënten kunnen tot 15 liter
extra vocht in hun lichaam hebben, wat ernstige medische problemen veroorzaakt, waaronder verhoogde
mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit die het
dagelijks leven ernstig beïnvloedt.
alfapump® en DSR® zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het
lichaam om deze overtollige vloeistof te verwijderen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de
kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt. Sequana
Medical is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga
voor meer informatie naar www.sequanamedical.com.

Belangrijke Regulatoire Disclaimers
Het alfapump systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten
en Canada wordt het alfapump systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het
bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer
informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. De DSR® therapie is nog in
ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en
efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. De
DSR therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is
geen verband tussen de DSR therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump systeem in Europa, de
Verenigde Staten of Canada.
Note: alfapump® is een geregistreerd handelsmerk. DSR® en alfapump DSR® zijn geregistreerde handelsmerken
in de Benelux, China, de EU, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte
mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor
toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van
Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe
kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke
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verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht
vrij te geven, behalve als ditspecifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk
vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de
datum van dit persbericht weergeven.

