De samenvatting is vertaald uit het Engelstalige prospectus. Indien er een conflict bestaat over
de inhoud van deze verschillende versies dan zal de Engelse tekst bindend zijn.
Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten die bekend staan als 'Elementen'. Deze
elementen zijn genummerd in de secties A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen
die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en uitgevende instelling.
Omdat sommige elementen niet verplicht zijn, zitten er mogelijk hiaten in de nummeringsvolgorde van
de elementen. Hoewel een Element verplicht in de samenvatting moet worden ingevoegd vanwege
het type effecten en de uitgevende instelling, is het mogelijk dat er geen relevante informatie over het
Element kan worden gegeven. In dit geval is een korte beschrijving van het element opgenomen in de
samenvatting samen met een indicatie dat een dergelijk element 'niet van toepassing' is.

1.1

Sectie A – Inleiding en waarschuwingen

A.1

Inleiding
en
waarschuwingen

Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het
Prospectus en de “Definitieve voorwaarden” “(Final Terms)”.
Alvorens een belegger besluit in de obligaties te beleggen moet hij/zij het
prospectus als geheel in aanmerking hebben genomen.
Wanneer een eis met betrekking tot de informatie uit de prospectus aan een
rechter wordt voorgelegd, kunnen op grond van de nationale wetgeving van
de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, de kosten van het
vertalen van de prospectus voordat de rechtsprocedure wordt gestart voor
rekening van de eiser komen.
De wettelijke aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor die personen die de
samenvatting en een eventuele vertaling ervan op een later moment hebben
doorgenomen, doch uitsluitend indien de samenvatting misleidend,
onnauwkeurig is of inconsistent wanneer deze tezamen met de andere delen
van de prospectus wordt gelezen of, wanneer deze tezamen met de andere
delen van de prospectus wordt gelezen, niet de beleggersinformatie verschaft
waarover zij moeten beschikken om te kunnen besluiten al dan niet in de
obligaties te investeren.

A.2

Financiële
tussenpersonen

Niet van toepassing; de Uitgevende Instelling geeft geen goedkeuring voor
het gebruik van dit Prospectus met betrekking tot enige volgende verkoop of
definitieve plaatsing van de Obligaties bij financiële tussenpersonen.

1.2

Sectie B – Uitgevende Instelling

B.1

Wettelijke en
handelsnaam
van
de
Uitgevende
Instelling

Fastned B.V.. De handelsnaam is Fastned. Fastned heeft geen andere
handelsnamen.

B.2

Domicilie/

Fastned B.V is opgericht als een besloten vennootschap naar Nederlands recht

B.4.b

rechtsvorm/
wetgeving/
land
van
oprichting

bij akte van 24 februari 2012, gepasseerd ten overstaan van notaris N. Van
Buitenen te Utrecht. Fastned opereert onder Nederlands recht.

Recente
ontwikkelingen

Op dit moment ervaren we het doorbreken van de elektrische auto (EV). Vrijwel
alle autofabrikanten werken aan de introductie van massa-geproduceerde
elektrische modellen. Zowel de actieradius als de laadsnelheid verbeteren snel
waardoor elektrische auto’s steeds interessanter worden voor automobilisten.
Daarnaast daalt de prijs van batterijen snel waardoor elektrische auto’s beter
betaalbaar worden en daarmee toegankelijker voor een brede groep mensen.
Veel Europese landen hebben ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot de
aantallen EV’s op de weg, hebben beleid opgezet om de introductie van EV’s te
versnellen of zijn bezig met dit soort beleid voor de toekomst.
Bovendien stelt de EU, als onderdeel van haar verplichting om de
koolstofemissies te verminderen, steeds strengere regels vast voor de uitstoot
van broeikasgassen door auto's.
Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten we een toenemende vraag naar
snellaadstations op ‘high traffic’ locaties. Op deze locaties willen mensen snel
kunnen laden om daarna hun reis voort te zetten. Wanneer het aantal snellaad
locaties toeneemt en berijders hun auto overal kunnen opladen zullen zij steeds
meer vertrouwen krijgen. Dit zal waarschijnlijk een impuls geven aan de vraag
naar elektrische auto’s

B.5

Groep

Fastned B.V. vormt samen met haar 100% dochtervennootschappen Fastned
Deutschland GmbH Co & Kg, Fastned UK Ltd., Fastned België BVBA, Fastned
Beheer B.V. en Fastned Products B.V., de Fastned Groep.
100% van de aandelen in Fastned B.V. worden gehouden door Fastned
Administratie Stichting (“FAST”), dat op haar beurt per aandeel een certificaat
van dat aandeel heeft uitgegeven.

B.9

Winstvoorspelli
ng

NVT

B.10

Kwalificaties
uit de
jaarcijfers

NVT

B.12

Historische
financiële
kerngegevens
en belangrijke
wijzigingen

For the six
months
ended 30
June 2018
H1 2018
(unaudited)

For the six
months
ended 30
June 2017
H1 2017
(unaudited)

For the year ended
31 December

2017 IFRS
(audited)

2016 IFRS
(audited)

Revenues

467,770

186,829

530,667

227,613

Results before
taxes

(2,686,175) (2,009,524)

Non-current Assets

18,419,182

14,447,249

15,619,311

14,792,983

Current Assets

1,919,890

910,858

1,072,831

897,675

Cash/cash
equivalents

8,020,079

6,946,396

16,313,267

2,955,471

28,359,151

22,304,503

33,005,409

18,646,129

412,860

5,954,836

Interest-bearing
loans and borrowings

25,074,944

12,763,944

24,999,000

16,635,944

Provisions
&
Deferred revenues

1,683,064

1,660,366

1,635,267

1,605,284

Current liabilities

1,188,283

1,925,357

3,272,107

3,736,032

28,359,151

22,304,503

33,005,409

18,646,129

Total Assets

Shareholders' equity

Tot.
Equity
Liabilities

&

(5,016,804) (5,086,733)

3,099,035 (3,331,131)

Cash flow statement (in EUR)

For the six
months
ended 30
June 2018

For the six
months
ended 30
June 2017

For the year ended
31 December

H1 2018
(unaudited)

H1 2017
(unaudited)

Cash flow from
operations

(5,509,243)

(2,117,055)

(4,058,837) (3,782,978)

Cash flow from
Investments

(2,783,945)

(883,350)

(1,935,423) (1,770,441)

Cash flow from
financing

-

6,991,330

19,352,056

5,814,348

(8,293,188)

3,990,925

13,357,796

260,929

Total cash flows

2017 IFRS
(audited)

2016 IFRS
(audited)

De (on) gecontroleerde (tussentijdse) financiële cijfers van Fastned van de
eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2017 en 30 juni 2018 en het jaar

eindigend op 31 december 2017 zijn opgesteld in overeenstemming met de
IFRS-boekhoudnormen.
B.13

Recente
ontwikkelingen

Fastned haalde meer dan EUR 11 miljoen op via de uitgifte van obligaties in
oktober 2018. De opbrengsten van de uitgifte worden gebruikt om verdere groei
te faciliteren en om het netwerk uit te breiden in Nederland, Duitsland, België en
het Verenigd Koninkrijk. Inschrijving op de uitgifte van obligaties was mogelijk
van donderdag 11 oktober tot en met dinsdag 30 oktober. De obligaties betalen
6% rente per jaar en hebben een looptijd van 5 jaar. De rente wordt
driemaandelijks achteraf betaald.
Fastned heeft haar balans versterkt met 6 miljoen euro aan nieuwe certificaten
van aandelen. Dit omvat EUR 3,5 miljoen nieuw kapitaal en de conversie van de
lening van EUR 2,5 miljoen van Flowfund. Voor deze uitgifte zijn certificaten van
aandelen uitgegeven tegen een prijs van 10 euro per stuk. Deze zijn genoteerd
op Nx'change.

B.14

Afhankelijk van
andere
entiteiten
binnen de
groep

NVT; er is geen afhankelijk van Fastned ten opzichte van andere
groepsentiteiten.

B.15

Hoofdactiviteit
van de
uitgevende
instelling

De hoofdactiviteit van Fastned is het bouwen en opereren van een netwerk van
snellaadstation voor EV’s.

B.16

Controle

100% van de Aandelen van Fastned worden gehouden door FAST, dat op haar
beurt een certificaat van een aandeel heeft uitgeven per aandeel. De certificaten
van aandelen staan genoteerd aan de Nx’Change (www.nxchange.com).

B.17

Beoordeling

NVT; de Uitgevende instelling heeft geen rating. De Obligaties zijn niet
gewaardeerd en de Uitgevende Instelling is niet van plan een rating voor de
Obligaties op te vragen.

1.3

Sectie C - Obligaties

C.1

Beschrijving van
de obligaties

De Obligaties hebben een nominale waarde van EUR 1.000,- per stuk.
De Obligaties zullen worden uitgegeven op een uitgifteprijs van 100% van de
nominale waarde van EUR 1.000,-.
De Obligaties worden uitgegeven op naam.
[Uitgifte specifieke samenvatting:]
De Obligaties zijn [●] procent. Obligaties verschuldigd 20 [●]

C.2

Valuta

EURO

C.5

Restricties op de
verhandelbaarh
eid

Niet van toepassing - Er zijn geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid
van de Obligaties.
De Obligaties hebben een beperkte verhandelbaarheid. Bij de uitgifte worden
de Obligaties niet genoteerd of tot de handel toegelaten op een
gereglementeerde beurs of een andere beurs. Beleggers kunnen de Obligaties
verkopen en kopen zonder tussenkomst van de Uitgevende Instelling. De
Uitgevende Instelling zal op verzoek een concept contract voor een dergelijke
overdracht verstrekken. De overdracht van de Obligaties zal pas plaatsvinden
nadat de Uitgevende Instelling het overdrachtscontract heeft ontvangen dat is
ondertekend door zowel de koper als de verkoper, en nadat de koper een
vergoeding van EUR 100, - voor elke transactie aan de Uitgevende Instelling
heeft betaald.

C.8

Rechten
verbonden aan
de Obligaties
inclusief ranking
en beperkingen
van die rechten

Obligaties uitgegeven onder het Programma zullen voorwaarden en condities
hebben zoals beschreven in de Voorwaarden met betrekking tot, onder andere:
Status en ranking
De Obligaties zullen pari passu (dat wil zeggen even in recht van betaling)
rangschikken, zonder enige voorkeur tussen henzelf. De Obligaties zijn directe,
onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de
Uitgevende Instelling en rangschikken pari passu onderling en (behalve
bepaalde verplichtingen die wettelijk moeten worden geprefereerd) gelijkelijk
met alle andere ongedekte verplichtingen (andere dan achtergestelde
verplichtingen, indien van toepassing) van de Uitgevende Instelling, van tijd tot
tijd uitstaand.
Belasting
Alle betalingen van hoofdsom en rente door of namens de Uitgevende Instelling
met betrekking tot de Obligaties zullen worden onderworpen aan inhouding of
aftrek voor belastingen of accijnzen van welke aard dan ook, opgelegd,
geheven of geïnd door of namens Nederland of enige autoriteit daarin of
daarover die belasting mogen heffen en geen extra bedrag zal worden betaald
aan de Obligatiehouders.
Wijziging van algemene voorwaarden
Wijzigingen met betrekking tot de Voorwaarden met betrekking tot een Serie
van Obligaties zijn alleen mogelijk op initiatief van de Uitgevende Instelling en
nadat de Obligatiehouders van dergelijke Series de mogelijkheid hebben gehad
om bezwaar aan te tekenen tegen voorgestelde wijzigingen door middel van
een schriftelijke of digitale kennisgeving aan de Uitgevende Instelling. De
Obligatiehouders van een Serie worden geacht deze mogelijkheid te hebben
gehad als 30 kalenderdagen zijn verstreken nadat zij door de Uitgevende
Instelling zijn aangemeld in overeenstemming met Voorwaarde 10 met
betrekking tot dergelijke voorgestelde wijziging (en). Elke voorgestelde wijziging
van de Voorwaarden met betrekking tot een Serie is niet mogelijk als
Obligatiehouders die ten minste 25% vertegenwoordigen van het totaal

uitstaande nominale bedrag van dergelijke Series binnen 30 kalenderdagen na
ontvangst van een kennisgeving door de Uitgevende Instelling in
overeenstemming met het bovenstaande, een kennisgeving hebben gedaan de
verstrekker om bezwaar te maken tegen een dergelijke voorgestelde wijziging.
Gevallen van Verzuim
De voorwaarden van de Obligaties kennen de volgende verzuimsituaties,
wanneer:
● de Uitgevende Instelling verzuimt om enige van zijn verplichtingen onder de
Obligatie na te komen en dit verzuim blijft voortduren gedurende een periode
van 14 dagen nadat de Obligatiehouder de Uitgevende Instelling op de hoogte
heeft gesteld van de tekortkoming;
● de Uitgevende Instelling tekortschiet in de verschuldigde terugbetaling van
het geleende geld, of verklaart dat het zal tekortschieten in de verschuldigde
terugbetaling van geleend geld wanneer het verschuldigd wordt;
● de Uitgevende Instelling enige zakelijke actie heeft ondernomen of stappen
heeft ondernomen of er een gerechtelijke procedure tegen haar is
aangespannen wegens het aangaan van (voorlopige) surséance van betaling,
of voor faillissement (faillissement);
● de Uitgevende Instelling heeft een faillissement aangevraagd of gaat failliet;
of
● de Uitgevende Instelling heeft enige zakelijke actie ondernomen of er zijn
andere stappen ondernomen of er is een gerechtelijke procedure tegen hem
aangespannen wegens zijn ontbinding (ontbinding) en liquidatie (vereffening) of
houdt op om zijn gehele bedrijfsactiviteit voort te zetten.
Toepasselijk recht en jurisdictie
De Obligaties worden beheerst door de wetten van Nederland. De rechtbank
van Amsterdam, Nederland, is exclusief bevoegd om geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties op te lossen.
C.9

Rente/Terugbet
aling/Vertegenw
oordiging

Rente
De Obligaties hebben een vaste rentevoet.
[Uitgifte specifieke samenvatting:]
De Obligaties keren een rente van [●] procent per jaar uit en inclusief
[uitgiftedatum
gespecificeerd
in
de
toepasselijke
“Definitieve
Voorwaarden”/Final Terms] tot, maar exclusief, de eerdere van [de vervaldatum
gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden] of op de relevante
Oproep datum. Het rendement van de Obligaties is [●] procent. De rente wordt
elk jaar op [...] elk kwartaal achteraf betaald. De eerste rentebetaling vindt
plaats op [●].
Terugbetaling
De voorwaarden waaronder Obligaties volledig kunnen worden terugbetaald
(met inbegrip van de Vervaldatum en de prijs waartegen zij op de Vervaldag
zullen worden teruggekocht, evenals alle bepalingen met betrekking tot

vervroegde terugbetaling) worden door de Uitgevende Instelling bepaald op het
moment van uitgifte van de relevante obligaties. Ingeval de Uitgevende
Instelling de obligaties vervroegd aflost, wordt de obligatiehouder per e-mail
van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte gebracht ten minste 14 dagen
voorafgaand aan de terugbetaling.
[Uitgifte specifieke samenvatting:]
Onder voorbehoud van elke aankoop en annulering of vervroegde
terugbetaling, zullen de Obligaties worden terugbetaald op [●] tegen 100
procent van hun nominaal bedrag.
De Obligaties kunnen te allen tijde vervroegd worden naar keuze van de
Uitgevende Instelling op 100% van hun nominaal bedrag.
Vertegenwoordiging van de Obligatiehouders
Niet van toepassing - Geen vertegenwoordiger van de Obligatiehouders is
aangewezen door de Uitgevende Instelling.
C.10

Afgeleide
component in de
rentebetaling

NVT.

C.11

Toelating tot de
handel

Bij de uitgifte worden de Obligaties niet genoteerd en tot de handel toegelaten
op een gereglementeerde beurs of een andere beurs.

1.4

Sectie D – Risico’s

D.2

Voornaamste
risico's met
betrekking tot
de Uitgevende
Instelling

Bij de aankoop van Obligaties gaan beleggers uit van het risico dat de
Uitgevende Instelling insolvabel wordt of anders niet in staat is om alle
verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te doen. Er is een
breed scala aan factoren die afzonderlijk of samen ertoe kunnen leiden dat de
Uitgevende Instelling niet alle verschuldigde betalingen kan verrichten. Het is
niet mogelijk om al deze factoren te identificeren of om te bepalen welke
factoren het meest waarschijnlijk zullen optreden, aangezien de Uitgevende
Instelling mogelijk niet op de hoogte is van alle relevante factoren en bepaalde
factoren die deze momenteel niet als materieel beschouwen, mogelijk materieel
worden als gevolg van de gebeurtenissen buiten de controle van de
Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling heeft een aantal factoren
geïdentificeerd die een wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op zijn
activiteiten en het vermogen om betalingen te doen. Deze factoren omvatten:
Risico's met betrekking tot Fastned en de industrie waarin het in het
algemeen actief is
Macro-economisch risico
Ongunstige macro-economische omstandigheden kunnen leiden tot
verminderde vraag naar EV's en (als gevolg daarvan) in een lager aantal EV's

die worden verkocht. Dit zou kunnen resulteren in een beperkt aantal EV's op
de weg, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op de inkomsten van
Fastned. Dit kan op zijn beurt een negatieve invloed hebben op het vermogen
van Fastned om rente over de Obligaties te betalen wanneer deze betaalbaar
wordt en / of de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen.
Marktrisico's
Fastned positioneert zichzelf in een nieuwe markt. Hoe deze markt zich zal
ontwikkelen, is onzeker. Slechte marktomstandigheden, zoals een beperkt
aantal EV's op de weg, prijs- en marge-erosie, alternatief laadgedrag, snelle
technologische ontwikkeling, onzekerheid met betrekking tot alternatieve
technologieën en alternatieve infrastructuurontwikkeling kunnen een negatieve
invloed hebben op de inkomsten van Fastned, die op hun beurt een negatieve
impact op het vermogen van Fastned om rente over de Obligaties te betalen
wanneer deze betaalbaar wordt en / of de hoofdsom af te lossen op de
vervaldatum.
Risico's voor netwerkontwikkeling
Er is een risico voor investeerders dat Fastned geconfronteerd zal worden met
een intrekking van WBR-vergunningen voor bepaalde locaties, de weigering
van een bouwvergunning voor een bepaalde locatie en / of andere factoren die
de realisatie van een laadstation zouden kunnen blokkeren.
Er is een risico voor investeerders dat gemeenten weigeren bouwvergunningen
te verstrekken voor de realisatie van laadstations op bepaalde locaties. Als dit
gebeurt, zou Fastned op een dergelijke locatie niet in staat zijn om een
laadstation te bouwen, hoewel het in dat geval nog steeds snelle opladers zou
kunnen installeren zonder het typische dak.
Deze gebeurtenissen kunnen een negatieve invloed hebben op de groei van
het netwerk van Fastned en kunnen daarom een negatief effect hebben op de
omzet van Fastned. Dit kan op zijn beurt een negatieve invloed hebben op het
vermogen van Fastned om rente over de Obligaties te betalen wanneer deze
betaalbaar wordt en / of de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen.
Operationele risico's
Er is een risico voor beleggers dat Fastned te maken krijgt met hogere prijzen
voor producten en diensten die het koopt, zoals een hogere prijs voor
elektriciteit. Ook kunnen systeemfouten ertoe leiden dat klanten niet kunnen
betalen, wat inkomstenverlies tot gevolg heeft. Deze operationele
gebeurtenissen kunnen een negatief effect hebben op de marges van Fastned
en bijgevolg een negatief effect hebben op het vermogen van Fastned om rente
over de Obligaties te betalen wanneer deze opeisbaar wordt en / of de
hoofdsom aflossen op de vervaldag.
Fiscale risico's
Er is een risico voor investeerders dat beperkte prikkels voor EV's en hoge
elektriciteitsbelasting kunnen leiden tot een beperkt aantal EV's op de weg en
een beperkte vraag naar (snel) opladen. Beide situaties zouden een negatief
effect kunnen hebben op de inkomsten van Fastned, wat op zijn beurt een
negatieve impact zou kunnen hebben op het vermogen van Fastned om rente

over de Obligaties te betalen wanneer deze vervalt en / of de hoofdsom op de
vervaldag terug te betalen.
Juridische risico's
Fastned is betrokken bij een aantal rechtszaken die kunnen worden verdeeld in
twee belangrijke juridische geschillen. Er is een risico voor beleggers dat
Fastned op haar locaties geen aanvullende diensten zoals koffie of toiletten
mag aanbieden. Ook bestaat het risico dat benzinestations die zich in dezelfde
servicegebieden bevinden als Fastned-stations laadpalen als extra service
kunnen realiseren. Beide gebeurtenissen zouden een negatief effect kunnen
hebben op de inkomsten van Fastned, wat op zijn beurt een negatieve impact
zou kunnen hebben op het vermogen van Fastned om rente over de Obligaties
te betalen wanneer deze vervalt en / of de hoofdsom op de vervaldag terug te
betalen.
Reputatierisico
De uitbreiding van Fastned is afhankelijk van het bijeenbrengen van extra
fondsen. Als de reputatie van Fastned wordt aangetast, kan dit het vermogen
om extra middelen te verwerven verminderen, wat de toekomstige uitbreiding
zou kunnen beperken. Het risico voor beleggers is dat het netwerk beperkt in
omvang zal blijven, hetgeen een negatieve invloed zou kunnen hebben op de
inkomsten van Fastned, wat op zijn beurt een negatieve impact zou kunnen
hebben op het vermogen van Fastned om rente over de Obligaties te betalen
wanneer het verschuldigd wordt en / of de hoofdsom terug te betalen op
volwassen leeftijd.
Solvabiliteitsrisico
Fastned haalde EUR 2,5 miljoen op in december 2016, EUR 7,7 miljoen in juni
2017, EUR 12,3 miljoen in december 2017 en EUR 11,6 miljoen in oktober
2018 via de uitgifte van obligaties met een rente van 6% en met een looptijd
van 5 jaar. In het geval dat Fastned niet in staat is om de rente gedurende deze
5 jaar te betalen en / of niet in staat is de nominale waarde op de eindvervaldag
terug te betalen, kan dit leiden tot verzuim op de obligatieleningen, hetgeen de
levensvatbaarheid van Fastned en de waarde van andere uitstaande leningen
negatief beïnvloedt. zoals (maar niet beperkt tot) de Obligaties.
Risico's die specifiek verband
omstandigheden van Fastned

houden

met

het

bedrijf

en

de

Fastned is actief in één sector
Fastned is actief in één sector en kan daarom niet terugvallen op andere
activiteiten. Als gevolg hiervan is een investering in Fastned sterk afhankelijk
van een toenemend aantal EV's en hun chauffeurs die gebruik maken van
Fastned-laadstations. Het risico voor beleggers is dat als de toekomst anders
uitpakt Fastned zich mogelijk niet kan aanpassen. Dit zou een negatief effect
kunnen hebben op de inkomsten van Fastned, wat op zijn beurt een negatieve
impact zou kunnen hebben op het vermogen van Fastned om rente over de
Obligaties te betalen wanneer deze opeisbaar wordt en / of de hoofdsom af te
lossen op de eindvervaldag.

D.3

Voornaamste
risico's van de
Obligaties

Van alle bovengenoemde factoren is Fastned van mening dat het belangrijkste
risico voor beleggers een beperkte groei van het aantal EV's is. Dit zou
resulteren in een beperkte vraag naar (snel)laaddiensten die een negatief effect
zouden kunnen hebben op de inkomsten van Fastned. Dit kan op zijn beurt een
negatieve invloed hebben op het vermogen van Fastned om rente over de
Obligaties te betalen wanneer deze betaalbaar wordt en / of de hoofdsom op
de vervaldag terug te betalen.
De Obligaties zijn mogelijk geen geschikte belegging voor alle beleggers
vanwege, maar niet beperkt tot, de volgende risico's:
Risico van niet-aflossing van de (volledige) hoofdsom op de vervaldag
Onvoldoende opbrengsten en / of vervolginvesteringen (herfinanciering)
kunnen ertoe leiden dat de hoofdsom niet (volledig) wordt terugbetaald op de
eindvervaldag. Dit kan resulteren in een vertraging van de terugbetaling of in
het ergste geval, dat de hoofdsom helemaal niet wordt terugbetaald.
Risico van niet-betaling van de verschuldigde rente op de Obligaties
Onvoldoende opbrengsten en / of vervolginvesteringen (herfinanciering)
kunnen ertoe leiden dat rente niet (volledig) wordt betaald wanneer deze
verschuldigd is. Dit kan resulteren in een vertraging van rentebetalingen of in
het ergste geval, waarbij de rente niet (volledig) wordt uitbetaald.
De waarde van Obligaties kan negatief worden beïnvloed door schommelingen
van de marktrente
Het risico voor beleggers is dat in het geval dat de marktrente verandert (terwijl
tegelijkertijd de risicoperceptie van de Obligaties niet significant verbetert), dit
de marktwaarde van de Obligaties zou kunnen beïnvloeden (terwijl deze de
aflossingswaarde van de Obligaties niet zal veranderen) op aflossingsdatum.
De Obligaties kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting en de Uitgevende
Instelling is niet verplicht om bruto betalingen te doen
Het risico voor beleggers is dat in het geval van aanvullende / nieuwe
belastingen die worden opgelegd, geheven of geïnd door of namens Nederland
of enige autoriteit daarin of daarover die belastingbevoegdheid heeft, geen
extra bedrag aan de Obligatiehouders zal worden betaald. Dit zou een negatief
effect kunnen hebben op het rendement van de investering.
Risico van vervroegde terugbetaling van de Obligaties naar keuze van de
Uitgevende Instelling
Het risico voor beleggers is dat er geen garantie is dat hun belegging in de
Obligaties [●]% rente zal genereren voor de duur van [●] jaar. In geval van
vervroegde aflossing kunnen beleggers ervoor kiezen om opnieuw te beleggen
op welk moment zij mogelijk niet in staat zijn om een vergelijkbaar rendement
op hun belegging te ontvangen.
Risico van wijzigingen in de wetgeving
Er bestaat een risico voor beleggers dat wetswijzigingen een negatief effect
kunnen hebben op hun belegging en / of op het rendement van hun belegging.
Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties

De Obligaties hebben een beperkte verhandelbaarheid. Het risico voor
beleggers is dat ze misschien geen Obligaties kunnen verkopen op het moment
dat ze dat willen, en mogelijk niet tegen elke prijs. Als gevolg hiervan is het
mogelijk dat beleggers moeten wachten tot de dag waarop de obligatie wordt
afgelost.
De voorwaarden van de Obligaties bevatten bepalingen die de wijziging ervan
mogelijk maken zonder de toestemming van alle beleggers
Er bestaat een risico voor beleggers dat de Voorwaarden met betrekking tot de
Obligaties door de Uitgevende Instelling zullen worden gewijzigd zonder
instemming van alle obligatiehouders. Dit zou een negatieve invloed kunnen
hebben op de waarde van de Obligaties.
Over het bovenstaande is Fastned van mening dat het belangrijkste risico voor
beleggers is dat Fastned de verschuldigde rente op de Obligaties niet kan
betalen op het moment dat deze verschuldigd zal zijn, omdat Fastned
momenteel cashflow negatief is en de komende tijd verliezen zal blijven maken.
De snelheid waarmee Fastned naar break-even evolueert, is sterk afhankelijk
van de ontwikkeling van het aantal EV's op de weg in Nederland (zie
belangrijkste risico in D.2).

1.5

Section E - Aanbieding

E.2b

Reden voor de
Aanbieding

De verwachte totale netto-opbrengst van de emissie van obligaties in het kader
van het programma zal in de orde van grootte van 3,33 miljoen EUR tot 25
miljoen EUR liggen. De kosten die gemoeid zijn met de Uitgifte zullen ongeveer
EUR 170.000 bedragen. Fastned haalde reeds EUR 11,6 miljoen op uit een
eerdere uitgifte (oktober 2018) onder dit Prospectus, waardoor EUR 13,4
miljoen beschikbaar was voor uitgifte op de datum van dit Supplement.

E.3

Algemene
voorwaarden
van de
aanbieding

Inschrijven op de aanbieding is alleen mogelijk tijdens een aanbiedingsperiode
zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (“Final
Terms” ).
Het
inschrijvingsproces
vindt
plaats
via
de
website
www.fastned.nl/obligaties (Nederlands), www.fastned.de/anleihe (Duits)
& www.fastnedcharging.com/bonds (Engels). De uitgifte van de Obligaties is
afhankelijk van de gekoppelde betaling door de belegger als onderdeel van de
inschrijving. Betaling gebeurt via iDeal of bankoverschrijving. De Uitgevende
Instelling heeft het recht om de inschrijving te weigeren zonder bekendmaking
van enige reden. De Uitgevende Instelling kan de aanbiedingsperiode
verlengen, inkorten of opschorten tijdens of voorafgaand aan de
aanbiedingsperiode.
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 maximaal twee extra
weken. In een dergelijk geval worden de Uitgavedatum en de Vervaldatum met
hetzelfde aantal dagen verlengd. Elke beslissing om de voornoemde
voorwaarden van de Uitgave te wijzigen, zal onmiddellijk via de Website
worden gecommuniceerd en elke dergelijke kennisgeving prevaleert boven de

informatie uiteengezet in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (“Final
Terms” ).
E.4

Materiële en
tegenstrijdige
belangen

Een mogelijk belangenconflict vloeit voort uit de werkkapitaalfaciliteit
("operationele garantie") van € 5 miljoen die Wilhelmina-Dok BV (de holding
van Bart Lubbers) heeft verstrekt aan Fastned, inclusief het recht om de
verwerving van zekerheidsrechten te vragen (het recht op zekerheden te
vestigen) over activa die niet in veiligheid zijn gegeven aan andere partijen. Het
doel van de faciliteit is om de operationele kosten van Fastned indien nodig te
dekken.
Voor zover de Uitgevende Instelling op de hoogte is, hebben geen andere
personen die betrokken zijn bij het aanbod van de Obligaties een materieel
en/of tegenstrijdig belang voor het aanbod. Er zijn geen belangenconflicten die
van materieel belang zijn voor het aanbod van de Obligaties.

E.7

Fees

Een uitgifteprovisie van 0,5% is van toepassing op de uitgifte van de Obligaties.
De uitgifteprovisie wordt kwijtgescholden voor elke belegger die in 50
Obligaties of meer belegt.
De Uitgevende Instelling heeft het recht afstand te doen van de uitgiftekosten
die naar eigen goeddunken van toepassing zijn op een belegger.
De uitgiftekosten worden in mindering gebracht op de eerste rentebetaling (en)
met betrekking tot een Serie Obligaties.

