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Besluiten jaarvergadering Fastned B.V.

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned B.V. heeft op 15 april 2019 haar jaarlijkse algemene

vergadering gehouden waarbij onder meer de volgende besluiten zijn goedgekeurd:

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld;

Er is decharge verleend aan de leden van de raad van bestuur van Fastned B.V. over het

gevoerde beleid in 2018;

Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zullen de statuten van Fastned

B.V. worden gewijzigd; en

Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zal een raad van

commissarissen worden ingesteld. De heren Bart Lubbers, Hans Streng en Hans Michels

zullen benoemd worden als commissaris.

Fastned Administratie Stichting houdt op 24 april 2019 een extra ingelaste Vergadering voor

Certificaathouders (VvC). Op de agenda voor deze vergadering staan de benoeming van Fiona

Buruma en Henk Pals als nieuwe leden van het bestuur van de Fastned Administratie Stichting,

de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de statuten van de Fastned Administratie

Stichting en de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden

van de Fastned Administratie Stichting. De Fastned Administratie Stichting is voornemens de

hiervoorgenoemde wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden te laten

plaatsvinden op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam.

Certificaathouders hebben gisteren via het NxChange platform een uitnodiging ontvangen voor

deze Vergadering voor Certificaathouders.

De gewijzigde statuten en benoeming van de nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad

van commissarissen van Fastned B.V. zijn terug te vinden op ir.fastnedcharging.com (onder

corporate governance).

⏲

https://ir.fastnedcharging.com/
http://pers.fastned.nl/


Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer HR foto’s en filmpjes

beschikbaar.
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden.
De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20
minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te
kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 94 snellaadstations operationeel in Nederland en Duitsland. Daarnaast
werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan
snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op uitbreiding in
België, Zwitserland en Frankrijk.

Meer informatie: fastnedcharging.com
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