>>> Press release

Exercise of employee options increases
outstanding number of shares Fastned by
0.1%
Amsterdam, December 8 2020. Through exercise of employee options the number of
outstanding shares and their corresponding depositary receipts Fastned on Euronext
will increase by 14,938 (0.1%). These options and their issuance are the result of the
Fastned option policy for (ex-)employees, as described in Fastned’s annual reports
and its remuneration policy as listed on its website.
>>>
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Notes for editors (not for publication):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

Uitoefening van personeelsopties
verhoogt aantal uitstaande aandelen
Fastned met 0,1%
Amsterdam, 8 december 2020. Door de uitoefening van personeelsopties zal het aantal
uitstaande aandelen en de bijbehorende certificaten Fastned op Euronext met 14.938
(0,1%) toenemen. Deze opties en de uitgifte ervan zijn het resultaat van het Fastned
optiebeleid voor (ex-)medewerkers, zoals beschreven in de jaarverslagen van Fastned
en het beloningsbeleid zoals vermeld op de website.

>>>
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.

