>>> Press release

Fastned raises over EUR 17 million to
finance further growth
Amsterdam, November 20 2020. Fastned, the European fast charging network for
electric vehicles, has raised over 17 million euro with the issue of bonds. In addition,
investors have extended close to 4 million euro worth of investments from earlier
issues, bringing the total issued amount in this round to more than 21 million euro. All
newly issued bonds will mature in November 2025.
From 22 October to 19 November investors could subscribe to the bonds with 6% interest
and a maturity of 5 years. In addition, an offer was made to investors with bonds maturing in
December 2021, June 2022, and December 2022 to extend their investments by exchanging
these older bonds for bonds in this new issue. Including earlier extensions this has reduced
the repayment obligation for Fastned in 2021 and 2022 by more than 6.5 million euro.
Michiel Langezaal, CEO Fastned “It’s great to see such interest to invest in the energy
transition With the proceeds from this bond issue, we can further expand the capacity of our
network. Fast charging infrastructure gives freedom to electric drivers and accelerates the
transition towards sustainable mobility.”
>>>
About Fastned
Fastned has been developing fast charging infrastructure for electric vehicles across Europe
since 2012. Fastned’s mission is to accelerate the transition to sustainable mobility by giving
freedom to electric drivers. Based out of Amsterdam, the company has built 129 fast
charging stations in the Netherlands, Germany, the United Kingdom and Belgium. Fastned is
working on expansion into France and Switzerland. The company specialises in developing
and operating fast charging infrastructure where drivers can charge their electric vehicle with
up to 300 km of range in 15 minutes before continuing their journey. Fastned has 70+
employees across 6 markets (the Netherlands, Germany, the United Kingdom, Belgium,
France and Switzerland) and is listed on Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).
>>>
Notes for editors (not for publication):
For more information please visit ir.fastnedcharging.com or check out our newsroom.
If you have any investor questions please contact: Hugo Vink: invest@fastnedcharging.com.
For PR questions please contact: Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastnedcharging.com.

>>>Persbericht

Fastned haalt ruim 17 miljoen euro op
voor verdere groei
Amsterdam, 20 november 2020. Fastned, het Europese snellaadnetwerk voor
elektrische voertuigen heeft ruim 17 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van
obligaties. Daarnaast hebben investeerders voor bijna 4 miljoen euro aan
investeringen uit eerdere uitgiften verlengd, waarmee het totaal geplaatste bedrag in
deze uitgifte uitkomt op ruim 21 miljoen euro. Alle nieuw uitgegeven obligaties
hebben een looptijd tot november 2025.
Van 22 oktober tot en met 19 november konden investeerders inschrijven op de obligaties
met een rente van 6% per jaar en een looptijd van 5 jaar. Daarnaast is een aanbieding
gedaan aan investeerders met obligaties die aflopen in december 2021, juni 2022 en
december 2022 om hun investering te verlengen door de oudere obligaties in te wisselen
voor obligaties uit deze nieuwe uitgifte. Inclusief eerdere verlengingen heeft dit de
aflossingsverplichting voor Fastned in 2021 en 2022 teruggebracht met ruim 6,5 miljoen
euro.
Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Het is geweldig om deze grote interesse te zien om te
investeren in de energietransitie. Met de opbrengst van deze obligatieronde kunnen we de
capaciteit van ons netwerk verder uitbreiden. Snellaadinfrastructuur geeft vrijheid aan
elektrische rijders en versnelt de transitie naar duurzame mobiliteit.”

Over Fastned
Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa.
De missie van Fastned is om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door vrijheid
te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds 129
snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.
Fastned werkt aan uitbreiding naar Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in
het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar elektrische rijders in een
kwartier tot wel 300 km bereik kunnen opladen om daarna snel hun weg te kunnen
vervolgen. Fastned heeft meer dan 70 medewerkers verspreid over 6 landen (Nederland,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland) en is genoteerd aan
Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).

>>>>
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, ga naar fastnedcharging.com of ga naar de newsroom.

Voor vragen met betrekking tot investor relations kan er contact opgenomen worden met
Hugo Vink: invest@fastnedcharging.com.
Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met Kyra Hartlief:
kyra.hartlief@fastnedcharging.com, telefoon +31 (0)20 705 53 20.

