
Samenvatting van het Fastned Basis Prospectus van het EUR 15.000.000 

Obligatieprogramma. 
 

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) 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 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. 

 

1.2 Waarschuwingen 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Prospectus. 

Elke beslissing om in de Obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het gehele 

Prospectus 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 aanhangig wordt gemaakt, volgens het nationale recht van de 

lidstaten de kosten voor de vertaling van het Prospectus 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 wordt gelezen, misleidend, inaccuraat of inconsistent is, of indien zij, wanneer 

zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie bevat ter 

ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen. 

 

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. 

 

 

http://www.fastned.nl/obligaties
http://www.fastned.nl/obligaties
http://www.fastnedcharging.com/bonds
http://www.fastned.nl/
http://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact
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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 en Head of Funding). Leden van de raad van commissarissen 

van Fastned zijn zijn Bart Lubbers (oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen), Hans Streng (lid) en 

Hans Michels (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 en EUR 10,6 miljoen in maart 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?  

 

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 2017 en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenvatting van de belangrijkste financiële informatie (in ‘000 EUR) 

 

Income statement For the six 

months ended 

30 June 2019 

For the six 

months ended 

30 June 2018 

For the year ended 

31 December 

 H1 2019 

(unaudited) 

H1 2018 

(unaudited) 

2018 IFRS 

(audited) 

2017 IFRS 

(audited) 

Revenues 1.780 539 1.638 556 

Cost of sales (369) (157) (410) (173) 

Gross profit 1.411 382 1.228 383 

Other Operating 

income 

(199) 665 665 230 

Selling and 

distribution expenses 

(616) (369) (969) (602) 

Administrative 

expenses 

(2.759) (1.844) (3.813) (2.933) 

Other operating 

expenses 

(1.888) (819) (1.796) (1.199) 

Operating loss (4.051) (1.985) (4.685) (4.121) 

Results before taxes (5.258) (2.686) (6.269) (5.017) 

     

Balance Sheet  30 Jun 2019 30 Jun 2018 31 Dec 2018 31 Dec 2017 

Non-current Assets 34.021 18.419 24.972 15.619 

Current Assets 

excluding cash/cash 

equivalents 

2.177 1.920 5.784 1.073 

Cash/cash 

equivalents 

15.311 8.020 9.898 16.313 

Total Assets  51.509 28.359 40.654 33.005 

Shareholders' equity (2.318) 413 2.787 3.099 

Interest-bearing 

loans and borrowings 

44.791 24.999 34.102 24.999 

Non-current lease 

liabilities 

2.886 - - - 

Provisions & 

Deferred revenues 

2.720 1.683 2.412 1.635 

Current liabilities 

excluding leases 

2.955 1.188 1.353 3.272 

Current lease 

liabilities 

475    

Tot. Equity & 

Liabilities 

51.509 33.005 40.654 33.005 

 

Zoals verwacht en gepland rapporteert Fastned een verlies van EUR 5,258 miljoen over het eerste semester van 

2019, of EUR 4,432 miljoen over het eerste semester, exclusief een eenmalige kostenpost van EUR 826 duizend 

als gevolg van de Euronext notering. Het verlies van EUR 4,432 miljoen exclusief de hierboven vermelde 



bijkomende kosten bedraagt EUR 4,432 miljoen, tegenover een verlies van 2,686 miljoen euro (+65%) voor het 

eerste semester van 2018. (Het verlies vóór belastingen was EUR 5,258 miljoen (+96%) ten opzichte van EUR 

2,686 miljoen in H1 2018 inclusief de hierboven vermelde incidentele kosten). Tegelijkertijd stegen de 

opbrengsten met 230%. Een vergelijking van de twee cijfers toont duidelijk het exponentiële karakter van de 

omzetgroei en de veel meer lineaire ontwikkeling van de kosten. 

 

 

 

Sinds 30 juni 2019 zijn de financiële prestaties en de financiële positie van Fastned niet significant veranderd. 

 

De (on)geauditeerde (tussentijdse) financiële staten van Fastned over de eerste zes maanden eindigend op 30 

juni 2019 en 30 juni 2018 en het jaar eindigend op 31 december 2016 en het jaar eindigend op 31 december 

2017 en het jaar eindigend op 31 december 2018 zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS standaarden 

voor jaarrekeningen. 

 

Fastned accepteert IFRS 16 'Leases', die IAS 17 'Leases' en vervangt IFRIC 4 'Determining whether an 

arrangement contains a lease' met ingang van 1 januari 2019. Fastned heeft ervoor gekozen om de aangepaste 

retrospectieve overgangsmethode toe te passen, waarbij het cumulatieve effect van de eerste toepassing wordt 

opgenomen in de openingsreserve ingehouden winsten op de datum van de eerste toepassing, zonder dat de 

financiële informatie van de vergelijkende perioden wordt aangepast. 

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.  

• Het is mogelijk dat Fastned niet in staat is om management, medewerkers op sleutelposities en andere 

gekwalificeerde en deskundige medewerkers in dienst te nemen en/of te behouden. 

 

 

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: 

• 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 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 15 miljoen bedragen. De kosten verbonden aan de deze Uitgifte zullen ongeveer EUR 300.000,- 

bedragen.  

 

http://www.fastned.nl/obligaties
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