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Omzet Fastned groeit 230%

Bouwer Europees snellaadnetwerk maakt halfjaarcijfers bekend

Amsterdam, 30 juli 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van

snellaadstations bouwt, rapporteert een omzetgroei van 230% in vergelijking met

dezelfde periode in 2018. De omzet voor de eerste helft van 2019 bedroeg €1,780

miljoen. Fastned heeft sinds 21 juni 2019 een notering aan Euronext Amsterdam

en had eind juni €15,3 miljoen in kas.

Fastned heeft wederom stappen gezet in het realiseren van haar missie; vrijheid creëren voor de

elektrische rijder. Het snellaadnetwerk groeide naar een totaal van 102 stations per eind juni.

Met het openen van haar eerste station in het Verenigd Koninkrijk heeft Fastned nu stations

operationeel in drie landen. Ook is de capaciteit van het totale netwerk uitgebreid door het

bijplaatsen van nieuwe en snellere laders op bestaande stations. 

Resultaten eerste halfjaar 2019

Omzet: €1,780 miljoen (+230% vs. H1 2018)

Afzet: 3.119 MWh (+195% vs. H1 2018)

Actieve klanten: 26.085 (+174% vs. H1 2018)

Highlights: 

Fastned verkocht in H1 2019 meer elektriciteit dan in heel 2018. Hiermee is alleen al in de

eerste helft van het jaar 2.698 ton aan CO2-uitstoot vermeden.

Fastned heeft in de eerste 6 maanden van het jaar 16 nieuwe stations geopend en opereerde

als gevolg daarvan per eind juni 102 stations (vandaag 106 stations). 

Fastned heeft een aanbesteding gewonnen die werd georganiseerd door Swiss Federal Roads

Office (FEDRO) om op 20 snelweglocaties snellaadstations te bouwen en exploiteren voor een

periode van 30 jaar.  

Fastned heeft in het Verenigd Koninkrijk een tender van het North East Joined Transport

Committee gewonnen om vijf snellaadstations te bouwen en exploiteren.
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Fastned bereikte EBITDA break-even op een operationeel niveau over het eerste kwartaal van

2019. De brutowinst voor H1 2019 was €1,411 miljoen (+269)% versus H1 2018.

In maart haalde Fastned €10,689 miljoen op door de uitgifte van obligaties.

Fastned is sinds 21 juni 2019 genoteerd op Euronext Amsterdam.

Fastned rapporteert zoals verwacht een nettoverlies van €4.432 miljoen. Dit is exclusief de

eenmalige kosten van €826.000 in verband met de notering op Euronext.

Het volledige halfjaarverslag voor 2019 is te vinden op ir.fastnedcharging.com.

>>>>

Zowel de omzetgrafiek als een foto van een Fastned station kun je hieronder downloaden

(door op de foto te klikken). De foto is vrij voor gebruik met de fotocredit: @Fastned.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

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

resolutie beschikbaar.
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig 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. Fastned heeft momenteel 106 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er
wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en
Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer
informatie: fastnedcharging.com
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