
FINAL TERMS 
24 June 2020 
Fastned B.V. 
 
Issue of [up to] € 17,823,000 in Bonds due 2025 (the “Bonds”) under the “Fastned EUR 15,000,000 Bond Programme 
(increased to EUR 30,000,000.)” 
 
Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Prospectus dated 
20 November 2019 and the Supplement to it dated 23 June 2020 which together constitutes a base prospectus for the 
purposes of the Prospectus Regulation (together, the “Prospectus”). This document constitutes the Final Terms of the Bonds 
described herein for the purposes of the Prospectus Regulation and must be read in conjunction with the Prospectus in order to 
obtain all the relevant information. A summary of the individual issue is annexed to these Final Terms. The Prospectus and 
these Final Terms are available for viewing and for downloading at www.fastned.nl (Dutch and www.fastnedcharging.com 
(English). During normal business hours at James Wattstraat 77-79, Amsterdam copies may be obtained free of charge. 
 
In addition to the Conditions set out in Prospectus, the following terms and conditions apply to the Bonds: 
 
Include whichever of the following apply or specify as "Not Applicable". Note that the numbering should remain as set out 
below, even if "Not Applicable" is indicated for individual paragraphs. 
 
1. Issuer: Fastned B.V. 
 
2. Series number: 20201 
 
3. Total nominal amount: Up to € 17,823,000 under the € 30,000,000 Bond Programme 
 
4. Expected aggregate net proceeds: Up to € 17,523,000 
 
5. Issue Date: 21 July 2020 
 
6. Maturity Date: 21 July 2025 
 
7. Interest rate: 6%. per annum. 
 
8. Yield to maturity: 30% 

The yield is calculated at the last day of the Subscription Period 
on the basis of the Issue Price. It is not an indication of future 
yield. 

 
 9. Interest Payment Dates: 21 January, 21 April, 21 July and 21 October in each year up to 

and including the Maturity Date. The first Interest Payment Date 
shall fall on 21 October 2020. 

 
10.Start of Subscription Period: 24 June 2020 
 
11. End Subscription Period: 21 July 2020 
 
12. ISIN Code: NL0014095093 
 
 
 
 
Signed on behalf of Fastned B.V.: 
Niels Korthals Altes 
 

 



Samenvatting van het Fastned Basis Prospectus inclusief supplementen 
van het EUR 15.000.000 Obligatieprogramma (opgehoogd naar EUR 
30.000.000). 
 
Let op, dit is een niet officiële samenvatting, de Engelse versie van de samenvatting (te vinden op 
www.fastned.nl/obligaties) is te allen tijde leidend in het geval er een discrepantie in tekst of betekenis tussen de 
twee documenten aanwezig is. 

1 INTRODUCTIE EN WAARSCHUWINGEN 

1.1  Introductie 
 
Fastned zal obligaties uitgeven onder het EUR 15.000.000 obligatieprogramma prospectus (het Prospectus), het 
supplement van 23 juni 2020 (het eerste Supplement), het supplement van 30 juni 2020 (het tweede 
Supplement) (het eerst Supplement en het tweede Supplement zullen hierna de Supplementen worden 
genoemd) en onder de definitieve voorwaarden (de Final Terms) met ISIN-code NL0014095093 (hierna de 
Obligaties). De Final Terms worden gepubliceerd op de website: http://www.fastned.nl/obligaties en op 
www.fastnedcharging.com/bonds. 
 
Fastned is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en is gevestigd in 
Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, met haar maatschappelijke zetel op het 
adres James Wattstraat 77-79, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, www.fastned.nl, telefoon: +31 (0)20 7055380, 
KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60 
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de bevoegde autoriteit die het Prospectus en het Supplement 
goedkeurt. De AFM is gevestigd aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam, Nederland, 
www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact, telefoon: +31 (0)20 797 2000. 
  
Het Prospectus is goedgekeurd door de AFM op 20 november 2019. Het eerste Supplement is goedgekeurd door 
de AFM op 23 juni 2020. Het tweede Supplement is goedgekeurd door de AFM op 30 juni 2020. 
 

1.2 Waarschuwingen 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Prospectus (inclusief de Supplementen). 

Elke beslissing om in de Obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het gehele 
Prospectus (inclusief de Supplementen) en de Final Terms, met inbegrip van alle documenten die door middel 
van verwijzing zijn opgenomen. Een belegger in de Obligaties zou het geïnvesteerde bedrag geheel of 
gedeeltelijk kunnen verliezen.  

De kans bestaat dat de belegger die als eiser optreedt wanneer bij een rechterlijke instantie een vordering met 
betrekking tot de informatie in het Prospectus (inclusief  Supplementen) aanhangig wordt gemaakt, volgens het 
nationale recht van de lidstaten de kosten voor de vertaling van het Prospectus (inclusief de Supplementen) moet 
dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.  

Alleen de uitgevende instelling die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, 
kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld en uitsluitend indien de samenvatting, wanneer zij samen met de 
andere delen van het Prospectus (inclusief Supplementen) wordt gelezen, misleidend, inaccuraat of inconsistent 
is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus (inclusief de Supplementen) wordt 
gelezen, niet de essentiële informatie bevat ter ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen in die 
effecten te beleggen. 

 

http://www.fastned.nl/obligaties
http://www.fastned.nl/obligaties
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2 ESSENTIELE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING  

2.1 Welke instelling geeft de effecten uit?  
 
Vestigingsplaats en Rechtsvorm 

Fastned is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en is gevestigd in 
Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, met haar maatschappelijke zetel op het 
adres James Wattstraat 77-79, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, www.fastned.nl, telefoon: +31 (0)20 7055380, 
KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60. 
 
Belangrijkste Activiteiten 
De missie van Fastned is om berijders van volledig elektrische voertuigen (FEVs) de vrijheid te geven en de 
overgang naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned werkt hiervoor aan de realisatie en exploitatie van een 
netwerk van snellaadstations, met de snelste laders, op drukke locaties in Nederland en de rest van Europa, waar 
alle FEV's kunnen laden met elektriciteit van de zon en de wind.  
 
Belangrijkste aandeelhouders  
De aandelen van Fastned (de Aandelen) zijn voor 100 % in handen van de Fastned Administratie Stichting (de 
Stichting), die op haar beurt één certificaat per Aandeel heeft uitgegeven (het Certificaat). De Certificaten zijn 
genoteerd aan Euronext Amsterdam, een gereguleerde markt die wordt geëxploiteerd door Euronext Amsterdam 
N.V.. De belangrijkste taken en doelstellingen van de Stichting zijn (i) zorgen dat Fastned zich inzet voor haar 
missie, (ii) bewaken van de continuïteit van Fastned en (iii) het waarborgen van de belangen van de 
certificaathouders (de Certificaathouders). Deze drie taken vormen - in die volgorde - de leidraad voor het 
bestuur van de Stichting.  
 
De grootste Certificaathouders zijn Wilhelmina-Dok B.V. (Holding van Bart Lubbers - oprichter van Fastned en 
voorzitter van de raad van commissarissen van Fastned) en Carraig Aonair Holding B.V. (Holding van Michiel 
Langezaal - oprichter, CEO en voorzitter van de Fastned directie). 
 
Bestuur en Raad van Commissarissen 
Bestuurders van Fastned zijn Michiel Langezaal (oprichter, CEO en voorzitter van het Fastned-management), 
Victor van Dijk (CFO) en Niels Korthals Altes (CCO). Leden van de raad van commissarissen van Fastned zijn 
zijn Bart Lubbers (oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen), Hans Michels (lid), Marieke Bax (lid) 
en Marije van Mens (lid). 
 
Onafhankelijke accountant 
Deloitte Accountants B.V. is met ingang van april 2019 de onafhankelijke accountant. Het adres van Deloitte is 
Wilhelminakade 1, 3072 AP, Rotterdam, Nederland. 
 
Grant Thornton, onafhankelijke bedrijfsrevisoren, heeft de jaarrekeningen van Fastned voor de boekjaren 
afgesloten op 31 december 2018 en 31 december 2017 gecontroleerd, en heeft hierover goedkeurende 
commissarisverklaringen uitgegeven, die zijn opgenomen in de jaarverslagen. 
 
Uitstaande obligaties in het kader van afzonderlijke obligatieprogramma's 
 
Fastned heeft meerdere uitstaande leningen in de vorm van obligaties, uitgegeven in het kader van afzonderlijke 
obligatieprogramma's. Fastned heeft EUR 2,5 miljoen aangetrokken in december 2016, EUR 7,7 miljoen in juni 
2017, EUR 12,3 miljoen in december 2017, EUR 11,6 miljoen in oktober 2018, EUR 10,6 miljoen in maart 2019 
en EUR 12,2 miljoen in december 2019 door de uitgifte van obligaties die 6% rente dragen en een looptijd 
hebben van vijf jaar. 

2.2 Wat is de essentiële financiële informatie over de uitgevende instelling?  
 

http://www.fastned.nl/


Geselecteerde financiële informatie 
 
De volgende tabellen geven een overzicht van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van 
Fastned samen met haar dochterondernemingen (de Groep) voor de aangegeven perioden. De geselecteerde 
financiële informatie hieronder is afgeleid van: (i) de niet-gecontroleerde maar beoordeelde jaarrekening van de 
Groep per 30 juni 2019 en (ii) de gecontroleerde jaarrekening van de Groep voor elk van de jaren afgesloten op 
31 december 2018 en 2019.  
 
 
 
 
Samenvatting van de belangrijkste financiële informatie (in ‘000 EUR) 
 
 

Income statement For the year ended 
31 December 

 2019 IFRS 2018 IFRS 

Revenue related to 
charging 

4,548 1,638 

Revenue from station 
construction as part 
of service 
concessions 

1,850 - 

Total Revenue 6,398 1,638 

Cost of sales related 
to charging 

(867) (410) 

Cost of sales from 
station constr. as part 
of service 
concessions 

(1,966) - 

Total cost of sales (2,833) (410) 

Gross profit 3,565 1,228 

Other Operating 
income 

(264) 665 

Selling and 
distribution expenses 

(1,548) (969) 

Administrative 
expenses 

(7,762) (4,043) 

Other operating 
expenses 

(3,286) (1,796) 

Operating loss (9,295) (4,915) 

Results before taxes (12,034) (6,499) 

   

Balance Sheet  31 Dec 2018 31 Dec 2018 

Non-current Assets 35,500 24,972 



Current Assets 
excluding cash/cash 
equivalents 

2,802 5,784 

Cash/cash 
equivalents 

19,327 9,898 

Total Assets  57,629 40,654 

Shareholders' equity (7,533) 2,787 

Interest-bearing 
loans and borrowings 

56,968 34,102 

Non-current lease 
liabilities 

3,288 - 

Provisions & 
Deferred revenues 

2,520 2,412 

Current liabilities 
excluding leases 

1,942 1,353 

Current lease 
liabilities 

444  

Tot. Equity & 
Liabilities 

57,629 40,654 

 
De sterk stijgende omzet, gedreven door de groeiende adoptie van FEV's in Nederland en Duitsland en het 
toenemende aantal Fastned laadstations, in combinatie met stabiele operationele kosten, leidt tot een stabiele 
verbetering van de operationele prestaties.  Ook investeert Fastned, zoals gepland, fors in de uitbreiding van het 
netwerk door middel van de aankoop van locaties en de ontwikkeling van de pijplijn van locaties.  In 2019 werd 
een nettoverlies van €12.034 duizend gerapporteerd. 
 
In de resultaten van 2019 zijn een aantal bijzondere lasten opgenomen: (i) Fastned heeft een boekhoudkundig 
verlies geleden op de bouw van stations, als onderdeel van een service concessie van €116.000, wat als 
uitzonderlijk wordt beschouwd. (ii) Andere kosten hebben betrekking op een verlies op defecte zonnepanelen 
(€264k) die werden verwijderd, zonder dat er op het einde van het jaar een definitieve beslissing werd genomen 
over de vervanging onder garantie. De verwijderingskosten voor de defecte zonnepanelen veroorzaakten een 
bijkomend uitzonderlijk verlies van €76k, (iii) Administratieve kosten omvatten kosten voor 
personeelsoptieplannen van €1.583k die ontstonden toen de eerste twee mijlpalen van het 2018 optieplan 
werden bereikt, en kosten voor opties uitgegeven onder het 2015 optieplan, (iv) Binnen de andere bedrijfskosten, 
wettelijke, noterings- en advieskosten (€1.037k) met betrekking tot de wijziging van de noteringslocatie van de 
Fastned certificaten van aandelen naar Euronext. 
  
Met ingang van de datum van het eerste Supplement is er sinds 31 december 2019 een belangrijke wijziging in 
de financiële prestaties en de financiële positie van Fastned. Als gevolg van Covid-19-gerelateerde lockdown 
maatregelen heeft Fastned in de weken vlak na de inwerkingtreding van de strikte COVID-19-gerelateerde 
lockdown maatregelen in Nederland, een daling van de inkomsten met ongeveer 70% ondervonden. In mei 
bedroeg deze daling ongeveer 50% en in de lopende maand juni was er sprake van een verdere verbetering. 
 
Om dit verlies aan inkomsten op te vangen, heeft Fastned delen van de geplande investeringen uitgesteld om tot 
ver in 2021 een (verhoogde) minimale kasbuffer te kunnen handhaven, op basis van de huidige prognoses. Dit 
heeft een negatief effect gehad op de uitvoering van de groeistrategie, waardoor de bouw van nieuwe stations in 
meerdere landen is vertraagd. 
 



Gebaseerd op beschikbare informatie per 30 maart 2020, toont de liquiditeitsprognose voor de komende 12-18 
maanden voldoende middelen om de continuïteit van Fastned te waarborgen. 
 
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening van Fastned voor het jaar 
eindigend op 31 december 2018 en 31 december 2019. Het accountantsverslag over 2019 bevat een 
benadrukking op de financiële positie en de impact van Corona (COVID-19) zoals beschreven in toelichting onder 
1 en 25 van de jaarrekening over 2019. Voor een beter begrip van de financiële positie en het resultaat van 
Fastned en van de reikwijdte van de controle, dienen de jaarrekening en het verslag van de accountant over deze 
jaarrekening te worden gelezen. Vanaf juni 2019 wordt de functie van auditcommissie vervuld door de 
commissarissen van Fastned B.V. 

2.3 Wat zijn de voornaamste risico’s specifiek voor de Uitgevende Instelling? 
 
Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het Prospectus als 
geheel door de belegger. Bij de aankoop van Obligaties nemen beleggers het risico op zich dat de Uitgevende 
Instelling insolvent wordt of op een andere manier niet in staat is om alle verschuldigde betalingen met betrekking 
tot de Obligaties te verrichten.  
 
Er is een breed scala van factoren die individueel of gezamenlijk zouden kunnen resulteren in de onmogelijkheid 
voor de Uitgevende Instelling om alle verschuldigde betalingen te verrichten. Het is niet mogelijk om al deze 
factoren te identificeren of om te bepalen welke factoren het meest waarschijnlijk zullen voorkomen, aangezien de 
Uitgevende Instelling mogelijk niet op de hoogte is van alle relevante factoren en bepaalde factoren die zij 
momenteel niet van wezenlijk belang acht, van materieel belang kunnen worden als gevolg van het zich voordoen 
van gebeurtenissen buiten de macht van de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling heeft de volgende 
factoren geïdentificeerd die een wezenlijke negatieve invloed zouden kunnen hebben op haar activiteiten, 
bedrijfsresultaten en vooruitzichten, en die bijgevolg een mogelijk negatieve invloed zouden kunnen hebben op 
de mogelijkheid om de verschuldigde betalingen te verrichten. 
 
Risico's verbonden aan de industrie van Fastned: 

● De groei van Fastned is afhankelijk van de groei van het aantal FEVs op de weg. Een trager dan 
verwachte stijging of zelfs een daling van de groei van FEVs kan daarom de groei van Fastned 
vertragen en een wezenlijk nadelig effect hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten. 

● Alternatief laadgedrag kan leiden tot minder klanten en daarmee een wezenlijk nadelig effect hebben op 
Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

● Fastned opereert in een markt die steeds concurrerender zou kunnen worden. Dit kan resulteren in 
lagere marges of een verlies van marktaandeel en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben op 
Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

● De groei van Fastned is mogelijk niet duurzaam, aangezien de vraag naar snelle oplaadpunten 
afhankelijk is van de voortzetting van bepaalde trends en de stagnatie van deze trends een wezenlijk 
nadelig effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned. 

● Voortdurend evoluerende technologie kan Fastned's activiteiten minder concurrerend maken en kan een 
impact hebben op de competitiviteit van het Fastned netwerk en kan dus een wezenlijk nadelig effect 
hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

 
Risico's verbonden aan de activiteiten van Fastned: 

● Het is mogelijk dat Fastned niet in staat is om zijn groeistrategie met succes uit te voeren in bestaande 
markten en uit te breiden naar andere markten zoals België, Zwitserland en Frankrijk, wat een wezenlijk 
nadelig effect zou kunnen hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

● Verstoring van de backoffice- en frontoffice-softwaresystemen kan leiden tot fouten in de betaling van de 
geleverde elektriciteit en heeft een negatieve invloed op de omzet, wat een wezenlijk nadelig effect kan 
hebben op de bedrijfsresultaten, de financiële situatie en de vooruitzichten van Fastned.  

 
Risico's verbonden aan de wettelijke en juridische omgeving waarin Fastned actief is: 



● Lopend juridische procedures kunnen een impact hebben op de Fastned business case, 
managementtijd in beslag nemen en resulteren in interne management- en juridische advieskosten. 

● Risico van intrekking, verval en het niet succesvol verlengen van exploitatievergunningen kan een 
nadelig effect hebben op de locatieportefeuille van Fastned, wat een nadelig effect kan hebben op de 
activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned. 

 
Risico's met betrekking tot de financiële omgeving waarin Fastned actief is: 

● Voortgezette of nieuwe lock-down maatregelen in verband met de uitbraak van het COVID-19-virus 
kunnen een negatief effect hebben op de inkomsten en de financiële positie van Fastned, wat kan leiden 
tot grotere verliezen en een negatief effect kan hebben op de financiële situatie van Fastned. 

● Fastned heeft in de afgelopen periodes verliezen geleden en zal in de toekomst mogelijk niet rendabel 
zijn, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de financiële toestand van Fastned. 

● Het is mogelijk dat Fastned in de toekomst niet in staat is om aanvullende financiering te verkrijgen om 
haar groeistrategie te implementeren. Het niet kunnen implementeren van de groeistrategie zou een 
wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en 
vooruitzichten van Fastned. 

● Het niet naleven van de renteverplichting zoals beschreven in de Final Terms van de door Fastned 
uitgegeven obligaties kan resulteren in een geval van wanbetaling. Het niet terugbetalen of 
herfinancieren van de uitstaande obligaties kan een wezenlijk en nadelig effect hebben op de 
activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Fastned. 

● Het onvermogen van Fastned om subsidies te verkrijgen voor het bouwen van zijn snellaadstations en/of 
het ontvangen van betalingen uit hoofde van dergelijke subsidies kan een wezenlijk nadelig effect 
hebben op de financiële situatie van Fastned. 

● Fastned heeft een beperkte flexibiliteit om de bedrijfskosten van de onderneming aan te passen, 
hetgeen een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de financiële situatie en vooruitzichten van 
Fastned. 

3 ESSENTIELE INFORMATIE OVER DE EFFECTEN  

3.1 Wat zijn de hoofdkenmerken van de effecten? 

Type, klasse en ISIN  
In het kader van het programma zullen obligaties worden uitgegeven met een nominale waarde van 1.000 EUR, 
een looptijd van vijf jaar en een rente van 6 % per jaar (de Uitgifte). Het rendement van de Obligaties zal 30% 
bedragen. De rente zal achteraf worden betaald op het einde van elk kwartaal na de relevante Uitgiftedatum, met 
een vaste rentevoet van 1,5 % per kwartaal. De eerste rentebetaling zal worden gespecificeerd in de 
toepasselijke Final Terms. Op de Obligaties is het Nederlands recht van toepassing.  
 
De Obligaties zullen door Fastned worden uitgegeven in geregistreerde vorm en zullen niet worden gedeponeerd 
bij een clearingsysteem. 
 
De Obligaties krijgen geen rating en Fastned is niet van plan om een rating voor de Obligaties aan te vragen. 
 
Op de relevante uitgiftedatum van de Obligaties onder dit Prospectus (de Uitgiftedatum), zullen de Obligaties niet 
worden genoteerd en toegelaten tot de verhandeling op enige gereglementeerde beurs of op enige andere beurs. 
 
Rechten verbonden aan de obligaties 
De Obligaties zullen onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde verplichtingen van Fastned 
vormen en zullen onderling gelijk zijn  (behalve voor bepaalde verplichtingen die bij wet moeten worden 
geprefereerd) aan alle andere niet-gewaarborgde verplichtingen (andere dan eventuele achtergestelde 
verplichtingen) van Fastned, die van tijd tot tijd uitstaan. 
 
Belasting 
Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zullen worden gedaan zonder aftrek van – of rekening houdend 
met - door Nederland opgelegde bronbelasting. 



 
Negatief pandrecht van Fastned 
De voorwaarden van de Obligaties zullen geen negatieve pandregeling bevatten. 
 
Gebeurtenissen van verzuim 
De voorwaarden van de Obligaties bevatten, onder andere, de volgende gevallen van verzuim: 

● Als de Uitgevende Instelling verzuimt haar verplichtingen onder de Obligatie door ze niet na te komen of 
na te leven en de tekortkoming blijft voortduren gedurende een periode van 14 dagen nadat de 
Obligatiehouder Fastned in kennis heeft gesteld van de tekortkoming; 

● Als de Uitgevende Instelling verzuimt de verschuldigde terugbetaling van het geleende geld, of verklaart 
in gebreke te zullen blijven met de verschuldigde terugbetaling van het geleende geld op het moment dat 
het verschuldigd wordt; 

● De Uitgevende Instelling enige actie heeft ondernomen of als er enige- of gerechtelijke stappen 
ondernomen zijn tegen Fastned met betrekking tot een (voorlopige) surseance van betaling, of voor een 
faillissement; 

● De Uitgevende Instelling faillissement heeft aangevraagd of failliet gaat; 
● De Uitgevende Instelling enige actie heeft ondernomen of als er enige- of andere stappen ondernomen 

zijn en/of er gerechtelijke procedures tegen Fastned zijn ingezet met betrekking tot haar ontbinding en/of 
vereffening of op een andere manier ophoudt haar activiteiten in haar geheel uit te oefenen. 

 
Aflossing 
Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervroegde terugbetaling, zullen de Obligaties worden 
terugbetaald met het nominale bedrag op de vervaldag van de Obligaties gespecificeerd in de toepasselijke Final 
Terms.  
 
De Obligaties kunnen naar keuze van Fastned vervroegd worden terugbetaald tegen het nominale bedrag zoals 
verder gespecificeerd in de Voorwaarden en de toepasselijke Final Terms. 
 
Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties 
Er zijn geen beperkingen op grond van de statuten van de Stichting of Fastned of de Nederlandse wet die het 
recht van houders van de Obligaties om de Obligaties aan te houden zullen beperken. De overdracht van de 
Obligaties aan personen die gevestigd of woonachtig zijn in, burgers zijn van, of een geregistreerd adres hebben 
in andere rechtsgebieden dan Nederland, kan echter onderworpen zijn aan specifieke regels of beperkingen 
volgens effectenwetgeving. 

3.2 Waar zullen de effecten worden verhandeld?  
 
De Obligaties zullen een beperkte verhandelbaarheid hebben. Op de relevante Uitgiftedatum zullen de Obligaties 
niet worden genoteerd of worden toegelaten tot verhandeling op enige gereglementeerde beurs of op enige 
andere beurs. Beleggers kunnen de Obligaties verkopen en aankopen zonder tussenkomst van de Uitgevende 
Instelling. De Uitgevende Instelling zal op verzoek een overdrachtsovereenkomst voor een dergelijke overdracht 
verstrekken. De overdracht van de Obligaties zal pas plaatsvinden nadat de Uitgevende Instelling de 
overdrachtsovereenkomst ondertekend door zowel de koper als de verkoper heeft ontvangen, en nadat de koper 
een vergoeding van EUR 100,- voor elke transactie aan de Uitgevende Instelling heeft betaald. 

3.3 Wat zijn de voornaamste risico’s specifiek voor de effecten? 
 
Hieronder volgt een overzicht van geselecteerde belangrijke risico's die betrekking hebben op de Obligaties: 

● Het is mogelijk dat Fastned niet voldoende inkomsten genereert en/of niet in staat is om verdere 
investeringen (herfinanciering) te genereren om de hoofdsom van de Obligatie(s) op de vervaldag te 
kunnen terugbetalen. In dergelijk geval is het mogelijk dat de hoofdsom op de vervaldag niet (volledig) 
wordt terugbetaald. Dit kan resulteren in een vertraging van de terugbetaling of in het ergste geval dat de 
hoofdsom niet (volledig) wordt terugbetaald.  

● Het is mogelijk dat Fastned niet voldoende inkomsten genereert en/of niet in staat is om verdere 
investeringen (herfinanciering) te genereren om de rentebetalingen op de vervaldag (volledig) te kunnen 



verrichten. Dit kan leiden tot een vertraging van de rentebetalingen of in het ergste geval dat de rente 
niet (volledig) wordt uitbetaald. 

● De Obligaties hebben een beperkte verhandelbaarheid. Het risico voor beleggers is dat zij mogelijk niet 
in staat zijn om Obligaties die zij in hun bezit hebben te verkopen op het moment dat zij dit wensen, en 
mogelijk niet tegen elke gewenste prijs. Bijgevolg is het mogelijk dat beleggers moeten wachten tot het 
moment van terugbetaling om het hoofdbedrag gerelateerd aan hun belegging in de Obligaties terug te 
krijgen. 

 

4 ESSENTIELE INFORMATIE OVER DE AANBIEDING EFFECTEN AAN HET PUBLIEK 

4.1 Volgens welke voorwaarden en welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen? 
 
Inschrijvingsperiode en Inschrijving 
 
Inschrijving op de aanbieding is enkel mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode (de Inschrijvingsperiode). De 
Inschrijvingsperiode sluit eerder bij volledige inschrijving. Het inschrijvingsproces vindt plaats via de website 
www.fastned.nl/obligaties (Nederlands). De uitgifte van de Obligaties is afhankelijk van de voorwaarde dat de 
overeenstemmende betaling door de belegger wordt gedaan als onderdeel van de inschrijving. Fastned heeft het 
recht om een inschrijving zonder opgave van reden te weigeren. Fastned kan de Inschrijvingsperiode verlengen, 
verkorten of opschorten tijdens of vóór de Inschrijvingsperiode. De raad van bestuur van Fastned kan op elk 
moment tijdens de Inschrijvingsperiode beslissen om het aantal Obligaties van een bepaalde uitgifte te verhogen 
tot het maximumbedrag van dit Prospectus en/of de Inschrijvingsperiode te verlengen met een maximum van 
twee bijkomende weken. In dergelijk geval zullen de Uitgiftedatum en de vervaldag worden verlengd met 
hetzelfde aantal dagen. Elke beslissing om de bovenvermelde voorwaarden van de Uitgifte te wijzigen zal 
onmiddellijk via de website www.fastned.nl/obligaties worden meegedeeld en elke dergelijke kennisgeving zal 
prevaleren boven de informatie zoals uiteengezet in de toepasselijke Final Terms. 
 
Totale kosten  
De kosten in verband met de Uitgifte worden geschat op EUR 300.000 en omvatten onder andere de aan de AFM 
verschuldigde vergoedingen, alsmede juridische en administratieve kosten, publicatiekosten, marketingkosten, 
bonusrente en eventuele toepasselijke belastingen. Administratiekosten van 0,5% zullen worden afgetrokken van 
de eerste rentebetaling en deze betaling zal enkel worden kwijtgescholden in geval van van (i) investeringen van 
EUR 50.000 of meer, of (ii) wanneer Fastned beslist om af te zien van de administratiekosten voor een bepaalde 
investering. Bovendien zal een eenmalige rentebonus van 0,25% van toepassing zijn op beleggers die beleggen 
in 75 tot 99 Obligaties, en een eenmalige rentebonus van 0,50% van toepassing zijn op beleggers die beleggen in 
100 Obligaties of meer. Het relevante percentage wordt berekend over de totale investering van de betreffende 
belegger in de toepasselijke Uitgifte. 

4.2 Waarom wordt dit Prospectus (inclusief de Supplementen) opgesteld? 
 
Reden voor de Uitgifte 
Fastned wil een netwerk van oplaadpunten uitrollen om het groeiende aantal elektrische auto's op de Europese 
wegen snel op te laden. De Uitgifte is bedoeld om financiering te verstrekken voor investeringen en operationele 
uitgaven in verband met de uitbreiding van het netwerk. 
 
Netto-opbrengst 
De netto-opbrengst van het aanbod van de Obligaties zal door de uitgevende instelling worden aangewend voor 
de financiering van de uitbreiding en de exploitatie van het Fastned netwerk van snelle laadstations. 
 
De verwachte totale netto-opbrengst van de Uitgifte van Obligaties onder dit Prospectus zal naar verwachting 
maximaal EUR 30 miljoen bedragen. De kosten verbonden aan de deze Uitgifte zullen ongeveer EUR 300.000,- 
bedragen.  
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Summary of the Fastned Base Prospectus including supplements 
relating to the EUR 15,000,000 Bond Programme (increased to EUR 
30,000,000). 
 

1 INTRODUCTION AND WARNINGS 

1.1 Introduction 
 
Fastned will issue bonds under the EUR 15.000.000 bond programme prospectus (the Prospectus), the 
supplement of 23 June 2020 (the first Supplement), the supplement of 30 June 2020 (the second Supplement) 
(the first Supplement and the second Supplement hereinafter the Supplements) and under the final terms (the 
Final Terms) with ISIN code NL0014095093 (hereinafter the Bonds). The Final Terms will be published on the 
website: http://www.fastned.nl/obligaties and www.fastnedcharging.com/bonds. 
 
Fastned is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 
incorporated under the laws of the Netherlands and is domiciled in the Netherlands. Fastned has its statutory seat 
(statutaire zetel) in Amsterdam, the Netherlands with its registered office at James Wattstraat 77-79, 1097 DL, 
Amsterdam, the Netherlands, www.fastnedcharging,com, phone: +31 (0)20 7055380, KvK: 54606179, LEI: 
72450008JJ8CE1L8G60. 
 
The Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”) is the competent 
authority approving the Prospectus and the Supplement. The AFM has its office at Vijzelgracht 50, 1017 HS, 
Amsterdam, the Netherlands,  www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact, phone: +31 (0)20 797 2000. 
  
The Prospectus has been approved by the AFM on the 20th of November 2019. The first Supplement has been 
approved by the AFM on the 23th of June 2020. The second Supplement has been approved by the AFM on the 
30th of June 2020 

1.2 Warnings 
 
This summary should be read as an introduction to the Prospectus (including the Supplements). 
 
Any decision to invest in the Bonds should be based on a consideration of the Prospectus (including the 
Supplements) as a whole, including any documents incorporated by reference and the Final Terms. An investor in 
the Bonds could lose all or part of the invested capital.  
 
Where a claim relating to information contained in the Prospectus (including the Supplements) is brought before a 
court, the plaintiff may, under national law where the claim is brought, be required to bear the costs of translating 
the Prospectus (including the Supplements) before the legal proceedings are initiated.  
 
Civil liability attaches only to the Issuer solely on the basis of this summary, including any translation of it, but only 
where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the 
Prospectus (including the Supplements) or where it does not provide, when read together with the other parts of 
the Prospectus (including the Supplements), key information in order to aid investors when considering whether to 
invest in the Bonds.  

2 KEY INFORMATION ON THE ISSUER 

2.1 Who is the Issuer of the securities? 

Domicile and Legal Form 
Fastned is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 
incorporated under the laws of the Netherlands and is domiciled in the Netherlands. Fastned has its statutory seat 
(statutaire zetel) in Amsterdam, the Netherlands with its registered office at James Wattstraat 77-79, 1097 DL, 

http://www.fastned.nl/obligaties
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https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact


Amsterdam, the Netherlands, www.fastnedcharging.com, phone: +31 (0)20 7055380, KvK: 54606179, LEI: 
72450008JJ8CE1L8G60. 

Principal Activities 
Fastned’s mission is to provide freedom to drivers of fully electric vehicles (FEVs) and accelerate the transition to 
sustainable mobility. To this end, Fastned works on the realisation and exploitation of a network of fast charging 
stations, with the fastest chargers, at high traffic locations in the Netherlands and the rest of Europe, where all 
FEVs can charge with electricity from the sun and the wind.  

Major Shareholders  
100 % of the shares of Fastned (the Shares) are owned by the Fastned Administratie Stichting (the Foundation), 
that in turn has issued one depository receipt per Share (the Depositary Receipt). The Depository Receipts are 
listed on Euronext Amsterdam, a regulated market operated by Euronext Amsterdam N.V.. The main tasks and 
purpose of the Foundation is to (i) make sure that Fastned is working towards its mission, (ii) monitor the 
continuity of Fastned, and (iii) safeguard the interests of the Depositary Receipt holders (the DR Holders). These 
three tasks – in that order – form the guiding principles of the board of the Foundation.  
 
Largest DR Holders are Wilhelmina-Dok B.V. (Holding of Bart Lubbers – founder of Fastned and chair of the 
Fastned supervisory board) and Carraig Aonair Holding B.V. (Holding of Michiel Langezaal – Founder, CEO and 
Chair of the Fastned management). 

Management Board and Supervisory Board 
Directors of Fastned are Michiel Langezaal (Founder, CEO and Chair of the Fastned management), Victor van 
Dijk (CFO) and Niels Korthals Altes (CCO). Members of the Fastned supervisory board are Bart Lubbers 
(Founder and Chair of the supervisory board), Hans Michels (member), Marieke Bax (member), and Marije van 
Mens (member). 

Independent Auditor 
Deloitte Accountants B.V. is the independent auditor as per April 2019. The address of Deloitte is Wilhelminakade 
1, 3072 AP, Rotterdam, the Netherlands 
 
Grant Thornton, independent auditors, has audited the Issuer’s Financial Statements of the financial years ended 
31 December 2018 and 31 December 2017, and has issued unqualified auditor’s reports thereon, which are 
included in the annual reports. 

Outstanding bonds under separate bond programmes 
 
Fastned has multiple outstanding loans in the form of bonds, issued under separate bond programmes. Fastned 
raised EUR 2.5 million in December 2016, EUR 7.7 million in June 2017, EUR 12.3 million in December 2017, 
EUR 11.6 million in October 2018, EUR 10.6 million in March 2019, and EUR 12.2 milljion in December 2019 
through the issue of bonds that bear 6% interest and have a maturity of five years.  
 

2.2 What is the key financial information regarding the Issuer? 

Selected financial information 
 
The following tables set out the income statement and cash flow statement of Fastned together with its 
subsidiaries (the Group), for the periods indicated. The selected financial information set forth below has been 
derived from the audited financial statements of the Group as of and for each of the years ended 31 December 
2018 and 2019. 
 
Summary Key financials (in ‘000 EUR)  
 
 

Income statement For the year ended 
31 December 
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 2019 IFRS 2018 IFRS 

Revenue related to 
charging 

4,548 1,638 

Revenue from station 
construction as part 
of service 
concessions 

1,850 - 

Total Revenue 6,398 1,638 

Cost of sales related 
to charging 

(867) (410) 

Cost of sales from 
station constr. as part 
of service 
concessions 

(1,966) - 

Total cost of sales (2,833) (410) 

Gross profit 3,565 1,228 

Other Operating 
income 

(264) 665 

Selling and 
distribution expenses 

(1,548) (969) 

Administrative 
expenses 

(7,762) (4,043) 

Other operating 
expenses 

(3,286) (1,796) 

Operating loss (9,295) (4,915) 

Results before taxes (12,034) (6,499) 

   

Balance Sheet  31 Dec 2018 31 Dec 2018 

Non-current Assets 35,500 24,972 

Current Assets 
excluding cash/cash 
equivalents 

2,802 5,784 

Cash/cash 
equivalents 

19,327 9,898 

Total Assets  57,629 40,654 

Shareholders' equity (7,533) 2,787 

Interest-bearing 
loans and borrowings 

56,968 34,102 

Non-current lease 
liabilities 

3,288 - 

Provisions & 
Deferred revenues 

2,520 2,412 



Current liabilities 
excluding leases 

1,942 1,353 

Current lease 
liabilities 

444  

Tot. Equity & 
Liabilities 

57,629 40,654 

 
 
Strongly increasing sales, driven  by the growing adoption of FEV’s in the Netherlands and Germany and the 
increasing number of Fastned charging stations,  combined with stable network operation costs is leading to 
steadily improving operational performance.  Also, as planned, Fastned is heavily investing in expansion of its 
network through site acquisition and development of the pipeline of prospect sites. During 2019, Fastned reported 
a net loss of €12,034k. 
 
Included in the 2019 results are a number of exceptional expenses: (i) Fastned incurred an accounting loss on the 
construction of stations, as part of a service concession of €116k,  which is regarded as exceptional. (ii) Other 
expenses relate to a loss on defective solar panels (€264k) which were removed, without at year-end having any 
definitive resolution on replacement under warranty. The removal costs for the defective solar panels caused an 
additional exceptional loss of €76k within selling and distribution expenses, (iii) Administrative expenses include 
costs for staff share option plans of  €1,583k that arose when the first two milestones of the 2018 option plan were 
reached, and cost for options issued under the 2015 option plan, (iv) Within other operating expenses, legal, 
listing and advisory costs (€1,037k) related to the change of listing location of Fastned depository receipts to 
Euronext. 
  
As of the date of this first Supplement, there has been a significant change in the financial performance and the 
financial position of Fastned since 31 December 2019. Due to Covid-19 related lockdown measurers, Fastned 
experienced a decline in revenues of around 70% in the weeks just after strict COVID-19 related lockdown 
measures came into effect in the Netherlands. In May, this decline was around 50%, and showing further 
improvement in the running month of June. 
 
To accommodate this loss in revenue, Fastned has delayed parts of planned capital expenditures to be able to 
maintain an (increased) minimum cash buffer well into 2021, based on current projections. This has had a 
negative impact on the implementation of the growth strategy, delaying the construction of new stations in multiple 
countries. 
 
Based on available information as per 30 March, the liquidity forecasts for the upcoming 12-18 months show 
adequate funds available for Fastned to continue as a going concern. 

The auditor issued an unqualified auditor’s report on the financial statements of Fastned for the year ended 31 
December 2018 and 31 December 2019. The 2019 audit report includes an emphasis of matter related to the 
financial position and impact of Corona virus disease 2019 (COVID-19) as described in notes 1 and 25 of the 
2019 financial statements. For a better understanding of Fastned’s financial position and result and of the scope 
of the audit, the annual financial statements and the auditor’s report on these financial statements should be read. 
As of June 2019 the function of audit committee is fulfilled by the Supervisory Directors of Fastned B.V. 

 

2.3 What are the key risks that are specific to the Issuer? 
 
Any decision to invest in the Bonds should be based on consideration of this Prospectus (including the 
Supplement) as a whole by the investor. In purchasing Bonds, investors assume the risk that the Issuer may 
become insolvent or otherwise be unable to make all payments due in respect of the Bonds.  
 



There is a wide range of factors which individually or together could result in the Issuer becoming unable to make 
all payments due. It is not possible to identify all such factors or to determine which factors are most likely to 
occur, as the Issuer may not be aware of all relevant factors and certain factors which it currently deems not to be 
material may become material as a result of the occurrence of events outside the Issuer's control. The Issuer has 
identified the following factors which could materially adversely affect its business, results of operations and 
prospects, thereby potentially negatively impacting the ability to make payments due.  
 
Risks related to Fastned’s industry: 

● Fastned’s growth depends on the growth of the number of full electric Vehicles (FEVs) on the road. A 
slower than anticipated increase, or even a decrease, in the growth of FEVs may therefore slow down 
Fastned’s growth and have a material adverse effect on Fastned’s business, results of operations and 
prospects. 

● Alternative charging behaviour may lead to less customers and therewith could have a material adverse 
effect on Fastned’s business, results of operations and prospects.  

● Fastned operates in a market that could become increasingly competitive. This could result in lower 
margins or in a loss of market share and may thus have a material adverse effect on Fastned’s business, 
results of operations and prospects.  

● Fastned’s growth may not be sustainable, as the demand for fast charging stations depends on the 
continuation of certain trends and stagnation of these trends may have a material adverse effect on 
Fastned’s business, results of operations and prospects. 

● Constantly evolving technology could render Fastned’s business less competitive and may have an 
impact on the competitiveness of the Fastned network and may thus have a material adverse effect on 
Fastned’s business, results of operations and prospects.  

 
Risks related to Fastned’s business: 

● Fastned may be unable to successfully execute its growth strategy in existing markets and expanding 
into additional markets such as Belgium, Switzerland and France which could have a material adverse 
effect on Fastned’s business, results of operations and prospects.  

● Disruption of back and front office software systems may lead to errors in the payment of the delivered 
electricity and has a negative influence on the turnover which could have a material adverse effect on 
Fastned’s results of operations, financial condition and prospects.  

 
Risks related to the regulatory and legal environment in which Fastned operates: 

● Pending legal procedures may have an impact on the Fastned business case, take up management 
time, and result in internal management and legal counsel costs. 

● Risk of revocation, expiry and unsuccessful retender of operating permits may have an adverse effect on 
the location portfolio of Fastned which could have an adverse effect on its business, results of operations 
and prospects. 

 
Risks Relating to the Financial Environment in which Fastned operates: 

● Continued or new lock-down measures related to the COVID-19 virus outbreak could have an adverse 
effect on Fastned’s revenues and Fastned’s financial position resulting in increased losses, negatively 
impacting Fastned’s financial condition. 

● Fastned has recorded losses in recent periods and may not achieve profitability in the future, this could 
have a material adverse effect on Fastned’s financial condition. 

● Fastned may not be able to secure additional financing in the future to implement its growth strategy. Not 
being able to implement its growth strategy could have a material adverse effect on the business, results 
of operations, financial condition and prospects of Fastned. 

● Failure to comply with the interest terms as mentioned in the Final Terms of the bonds issued by 
Fastned could result in an event of default. Any failure to repay or renance the outstanding bonds when 
due could materially and adversely affect the business, results of operations, financial condition and 
prospects of Fastned. 

● Fastned’s inability to obtain subsidies for building its fast charging stations and/or receive payments 
under such subsidies could have a material adverse effect on Fastned’s financial condition. 



● Fastned has limited flexibility to adjust the operating costs of the business which could have a material 
adverse effect on Fastned’s financial condition and prospects. 

 

3 KEY INFORMATION ON THE SECURITIES 
 

3.1 What are the main features of the securities? 
 

Type, Class and ISIN 
Under the Programme, Bonds will be issued with a nominal value of EUR 1,000, a maturity of five years, and 
interest of 6 % per annum (the Issue). The yield of the Bonds is 30 %. The interest will be payable in arrear at the 
end of each quarter after the relevant Issue Date (as defined below), with a fixed interest rate of 1.5 % per 
quarter. The first interest payment will be specified in the applicable Final Terms. The Bonds will be governed by 
the laws of the Netherlands.  
 
The Bonds will be issued in registered form by Fastned and shall not be deposited with a clearing system. 
 
The Bonds will not be rated and Fastned does not intend to request a rating for the Bonds. 
 
At the relevant issue date of the Bonds under this Prospectus (the Issue Date), the Bonds will not be listed and 
admitted to trading on any regulated exchange or on any other exchange. 

Rights attached to the Bonds 
The Bonds will constitute, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and will rank 
pari passu among themselves and (save for certain obligations required to be preferred by law) equally with all 
other unsecured obligations (other than subordinated obligations, if any) of Fastned, from time to time 
outstanding. 

Taxation 
All payments in respect of the Bonds will be made without deduction for or on account of withholding taxes 
imposed by the Netherlands.  

Issuer's negative pledge 
The terms of the Bonds will not contain a negative pledge provision. 

Events of default 
The terms of the Bonds contain, amongst others, the following events of default: 

● the Issuer fails to perform or observe any of its obligations under the Bond and such failure continues for 
a period of 14 days after the Bondholder has notified the Issuer about the failure; 

● the Issuer fails in the due repayment of the borrowed money, or states that it will fail in the due 
repayment of borrowed money when becoming due; 

● the Issuer has taken any corporate action or any steps have been taken or legal proceedings have been 
instituted against it for its entering into (preliminary) suspension of payments ((voorlopige) surseance van 
betaling), or for bankruptcy (faillissement); 

● the Issuer has requested bankruptcy or becomes bankrupt; 
● the Issuer has taken any corporate action or other steps have been taken or legal proceedings have 

been instituted against it for its dissolution (ontbinding) and liquidation (vereffening) or ceases to carry on 
the whole of its business otherwise. 

Redemption 
Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Bonds will be redeemed at its nominal amount 
on the maturity date of the Bonds under this Issue as specified in the applicable Final Terms (the Maturity Date).  
 
The Bonds may be redeemed early at the option of the Issuer at its nominal amount as further specified in the 
Conditions and the applicable Final Terms. 



Restrictions on Free transferability of the Bonds 
There are no restrictions under the articles of association of the Foundation or Fastned or Dutch law that will limit 
the right of holders of the Bonds to hold the Bonds. The transfer of the Bonds to persons who are located or 
resident in, citizens of, or have a registered address in jurisdictions other than the Netherlands may, however, be 
subject to specific regulations or restrictions according to their securities laws.  

3.2 Where will the securities be traded? 
 
The Bonds will have a limited tradability. At the relevant Issue Date, the Bonds will not be listed or admitted to 
trading on any regulated exchange or on any other exchange. Investors can sell and purchase the Bonds without 
involvement of the Issuer. The Issuer will provide a contract template for such a transfer at request. The transfer 
of the Bonds will only take place after the Issuer has received the transfer contract signed by both the purchaser 
and seller, and after the purchaser has paid a fee of EUR 100.- for each transaction to the Issuer. 
 

3.3 What are the risks that are specific to the securities? 
 
The following is a summary of selected key risks that relate to the Bonds: 

● Fastned may not generate sufficient revenues and/or be able to generate subsequent investments 
(refinancing) to be able to repay the principal amount of the Bond(s) at maturity. In such event, the 
principal amount may not be (completely) repaid at maturity. This could result in a delay of repayment or 
in the worst case, the principal not being (fully) repaid at all.  

● Fastned may not generate sufficient revenues and/or be able to generate subsequent investments 
(refinancing) to be able to (completely) make interest payments as they become due. This could result in 
a delay of interest payments or in worst case, the interest not being (fully) paid out. 

● The Bonds have a limited tradability. The risk to investors is that they may not be able to sell Bonds in 
their possession at a moment they wish to do so, possibly not at any price. As a result, it is possible that 
investors have to wait until the moment of redemption to redeem the principal amount related to their 
investment in the Bonds. 

 

4 KEY INFORMATION ON THE OFFER OF BONDS 

4.1 Under which conditions and during what period can I invest in the Bonds? 
 

Offering Period and Subscription 
 
Subscription to the offer is only possible during the subscription period (the Subscription Period). The 
Subscription Period closes earlier when fully subscribed. The subscription process takes place through the 
website www.fastnedcharging.com. The issuance of the Bonds is conditional upon the corresponding payment 
being made by the investor as part of the subscription. The Issuer has the right to refuse a subscription without 
disclosure of any reason. The Issuer can extend, shorten or suspend the Subscription Period during or prior to the 
Subscription Period. The board of Fastned can decide at any time during the Subscription Period to increase the 
number of Bonds of a particular Issue up to the maximum amount of this Prospectus and/or extend the 
Subscription Period with a maximum of up to two additional weeks. In such a case the Issue Date and the 
Maturity Date will be extended with the same number of days. Any decision to amend the aforementioned terms 
of the Issue will be communicated immediately via the Website and any such notification will prevail over the 
information set out in the applicable Final Terms.  

Estimated Expenses 
 
The expenses related to the Issue are estimated at EUR 300,000 and include, among other items, the fees due to 
the AFM as well as legal and administrative expenses, publication costs, marketing costs, bonus interest and 
applicable taxes, if any. An issuance fee of 0.5% will be deducted from the first interest payment and this payment 
only with the exception of (i) investments at or over EUR 50.000, or (ii) when the Issuer decides to waive the fee 
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for a particular investment. Furthermore, a one-off interest bonus of 0.25% will apply to investors who invest in 75 
to 99 Bonds, and a one-off interest bonus of 0.50% will apply to investors who invest in 100 Bonds or more. The 
relevant percentage is calculated over the total investment of the relevant investor in the applicable Issue. 
 

4.2 Why is this Prospectus (including the Supplements) being produced? 

Reasons for the Issue 
 
Fastned aims to roll out a network of fast charging stations to provide fast charging capacity to the growing 
number of electric cars on European roads. The issue is intended to provide financing for capital expenditures 
and operational expenditures related to the expansion of the network. 

Net proceeds 
 
The net proceeds from the offering of the Bonds will be applied by the Issuer to finance expansion and operation 
of the Fastned network of fast charging stations. 
 
The expected aggregate net proceeds from the Issue of Bonds under this Prospectus will have a maximum of 
EUR 30 million. The costs involved with this Issue will amount to approximately EUR 300,000.  
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