>>>Persbericht

Fastned geeft nieuwe obligaties uit met
6% rente
Amsterdam, 22 oktober 2020. Snellaadbedrijf Fastned is vandaag gestart met de
inschrijfperiode voor een nieuwe serie obligaties. Met deze uitgifte financiert Fastned
onder andere de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk. Hiermee komt Fastned
tegemoet aan de groeiende energievraag van het snel toenemende aantal elektrische
auto’s. De obligaties kennen net als eerdere uitgiften een looptijd van 5 jaar en keren
6% rente per jaar uit. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Deelname is mogelijk
vanaf 1.000 euro.
Inschrijven op de obligaties is mogelijk vanaf vandaag tot en met 19 november 2020 via de
website fastned.nl/obligaties. Het prospectus is direct beschikbaar via fastned.nl/prospectus.
Fastned maakte vorige week bekend dat de omzet gerelateerd aan opladen in het derde
kwartaal van 2020 met 54% was gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De
groei wordt op dit moment geremd doordat veel mensen thuiswerken. Tegelijkertijd groeit de
onderliggende markt, namelijk het aantal elektrische voertuigen, snel. Zodra mensen weer
meer gaan rijden, verwacht Fastned een versnelde omzetgroei. Daarom is het van belang
om te blijven investeren in extra capaciteit van het laadnetwerk.

Over Fastned
Fastned’s missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar elektrisch
rijden versnellen. Daarom bouwt Fastned aan een Europees netwerk van duizend
snellaadstations. Hier kunnen elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik
bijladen met stroom van zon en wind. Fastned heeft momenteel 126 snellaadstations in
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Alle stations zijn 24/7 publiek
toegankelijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS:FAST). Meer
informatie is te vinden op: fastnedcharging.com.

>>>>
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, ga naar fastnedcharging.com. Of ga naar de newsroom, in de media
library zijn HR foto’s en filmpjes beschikbaar.
Voor meer informatie en/of een interview met mede-oprichter en CEO Michiel Langezaal, kan
er contact opgenomen worden met Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastnedcharging.com, telefoon
+31 (0)20 705 53 20. Voor vragen met betrekking tot investor relations kan er contact
opgenomen worden met Hugo Vink: invest@fastnedcharging.com.

>>> Press release

Fastned issues new bonds with 6%
interest
Amsterdam, 22 October 2020. This morning, fast charging company Fastned has
started subscription to a new series of bonds. The issue will be primarily used to
finance further expansion of its fast charging network. This is necessary given the
strong growth in the number of electric cars and the related demand for fast charging
infrastructure. Similar to previous issues the bonds have a maturity of 5 years and
pay out 6% interest per year. The interest is paid out per quarter in arrears. The bonds
are 1000 euro apiece.
Subscription to the bonds is possible from today until the 19th of November 2020 via the
website fastnedcharging.com/bonds. The prospectus can be found directly via
fastnedcharging.com/prospectus.
Fastned announced last week that its revenue related to charging in the third quarter of 2020
had increased by 54% compared to the same quarter in 2019. Growth is currently hampered
because many drivers of electric vehicles are still working from home. At the same time, the
underlying market, the number of electric vehicles, is growing rapidly. As soon as people
start driving again, Fastned expects accelerated sales growth. That is why it is important to
continue to invest in additional charging network capacity.
About Fastned
Fastned's mission is to give freedom to the electric driver and accelerate the transition to
electric driving. That is why Fastned is building a European network of a thousand fast
charging stations powered by electricity from sun and wind. At these stations, electric drivers
can add up to 300 km range in 15 minutes. Fastned currently has 126 fast charging stations
in the Netherlands, Germany, the United Kingdom and Belgium. All stations are open to the
public 24/7. Fastned is listed on Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST). More information:
fastnedcharging.com.

>>>>
Notes for editors (not for publication):
For more information please visit fastnedcharging.com or check out our newsroom. In the
media library you will find HR pictures and graphics.
If you have any questions and/or would like to interview Fastned’s CEO and co-founder,
Michiel Langezaal, please contact Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastnedcharging.com,

telephone +31 (0)20 705 53 20. For questions regarding investor relations you can contact:
Hugo Vink: invest@fastnedcharging.com.

