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Fastned versterkt managementteam met
nieuwe CFO

Amsterdam, 2 oktober 2019. Fastned, het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees

netwerk van snellaadstations, zal per half november haar managementteam

versterken met CFO Victor van Dijk. Victor was eerder werkzaam bij ING als

Managing Director Debt Capital Markets (DCM), verantwoordelijk voor corporate

DCM in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Met Victor van Dijk trekt Fastned een gedreven CFO aan met zowel een sterke financiële

achtergrond als ruime ervaring in de financiering van (duurzame) bedrijven door institutionele

partijen. Victor heeft met zijn team ING’s DCM positie in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk

uitgebouwd. Daarnaast heeft hij kapitaalmarkttransacties geleid voor grote ondernemingen,

waaronder een groot aantal transacties voor Duitse autofabrikanten. Victor's

managementervaring en kennis van financiële verslaglegging stelt hem in staat Fastned’s

financiële afdeling verder te professionaliseren.

Victor van Dijk: “Ik ben erg enthousiast om bij Fastned aan de slag te gaan en
bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Elektrische auto’s zullen de komende
tien jaar een enorme groei doormaken en snelladen is onmisbaar bij deze
transitie. Met Fastned’s huidige snellaadnetwerk en potentieel om op te
schalen, geloof ik dat Fastned uniek gepositioneerd is om van deze groei te
profiteren en een van de toonaangevende Europese snellaadbedrijven te
worden.”

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We zijn heel blij dat Victor ons team komt
versterken. Hij is niet alleen financieel inhoudelijk de juiste persoon voor deze
plek, maar heeft ook een sterke persoonlijke interesse in elektrische mobiliteit.
We kijken ernaar uit om met hem samen te werken.”

Klik op de foto's hieronder om ze te downloaden. De foto is vrij voor gebruik met de fotocredit:

@Fastned.
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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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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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