Fastned haalt ruim 3 miljoen euro op via
Nxchange
Amsterdam, 23 mei 2016.Fastned, dat bouwt aan een pan-Europees netwerk van
snellaadstations voorelektrische auto’s, heeft in de eerste vijf weken van haar
notering aan denieuwe beurs Nxchange 3,07 miljoen euro aan vers kapitaal
opgehaald. Hiervoorzijn 307.473 nieuwe certificaten van aandelen uitgegeven
tegen eenuitgiftekoers van 10,00 euro per certificaat.
Fastned exploiteert in Nederland nu al een netwerk van 50snellaadstations. De omzet van deze
stations stijgt maandelijks met meer dan10%. Met steeds meer elektrische rijders in Nederland
en omringende landen iser een grote behoefte aan uitbreiding van dit netwerk. Het nieuwe
kapitaal zaldaarom worden aangewend voor de ontwikkeling van locaties langs snelwegen, inde
grote steden en in het buitenland.
Fastned speelt in op de trend van fossiele naar elektrischeauto's. Drijvende kracht is de snel
dalende prijs van accu’s. Automerken alsTesla, Nissan, Opel, Audi en Volkswagen brengen de
komende twee jaarelektrische auto’s op de markt met meer dan 300km range die supersnel
kunnenladen. Met een Europees netwerk van snellaadstations maakt Fastned het mogelijkom
met een elektrische auto van welk merk dan ook gemakkelijk grote afstandenaf te leggen.
Snellaadstations zijn daarnaast van belang voor de alleen inNederland al meer dan 6 miljoen
huishoudens die geen eigen oprit hebben en zijnaangewezen op publieke laadinfrastructuur.
Deze mensen kunnen met deze nieuwegeneratie auto’s en snellaadstations in 20 minuten
voldoende stroom laden omeen week te kunnen rijden. Snellaadstations in en rondom de grote
steden vanChina laten vandaag al zien dat dit elektrische auto’s voor een veel groteregroep
toegankelijk maakt.
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OVER FASTNED

Fastned bouwt 's werelds eerste netwerk van snellaadstations voor alle elektrische auto's. De stations worden
gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen
opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te rijden.
Momenteel zijn er in Nederland 50 snellaadstations operationeel. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van
haar netwerk naar de rest van Europa. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.

De realisatie van een netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van
elektrisch rijden. Fabrikanten zoals Tesla, Audi, Volvo, Aston Martin, BMW, Nissan, Mitsubishi, Porsche,
Volkswagen, Mercedes, Ford, General Motors en Renault investeren miljarden in de ontwikkeling en productie
van deze auto’s. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar
kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de tankstations van
morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: “Wij zijn de Shell van de toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en
wind.”
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