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Omzet Fastned met 171% gegroeid in Q3 2019
Snellaadbedrijf publiceert kwartaalcijfers Q3 2019
Amsterdam, 8 oktober 2019. Fastned, het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees
netwerk van snellaadstations, heeft ondanks de aanhoudende
leveringsbeperkingen van veel elektrische voertuigen een sterke groei laten zien
in Q3 2019. De omzet is bijna verdrievoudigd in vergelijking met hetzelfde
kwartaal van vorig jaar.
Omzet: € 1.048.000 (+171% vs. Q3 2018) [1]
Afzet: 1.907 (MWh) (+171% vs. Q3 2018)
Actieve klanten: 30.852 (+143% vs. Q3 2018)
1.649 ton CO2 vermeden
Q3 mijlpalen:
Meer dan 120.000 laadsessies tijdens het derde kwartaal
Fastned opende verschillende nieuwe stations in Nederland en Duitsland en bracht het totale
netwerk op 109 stations
Meer en snellere laders toegevoegd aan stations om de capaciteit te vergroten en de
laadervaring te verbeteren.
De rechtbank Noord-Holland heeft Fastned in het gelijk gesteld en bepaald dat het verlenen
van vergunningen ter exploitatie voor elektrische laadpunten als aanvullende voorziening bij
benzinestations en wegrestaurants op verzorgingsplaatsen langs de snelweg volgens een
openbare en transparante procedure moet verlopen.
Fastned kondigde aan dat zij per half november haar managementteam zal versterken met
CFO Victor van Dijk. Victor was eerder werkzaam bij ING als Managing Director Debt Capital
Markets.
Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.
Bekijk hier de Fastned Q3 cijfers en bijbehorende grafiek.

[1] In de kwartaalupdates voor 2018 en daarvoor rapporteerde Fastned de omzet alleen met
betrekking tot de verkoop van elektriciteit. Vanaf het eerste kwartaal van 2019, en in lijn met
het jaarverslag van 2018, omvat de gerapporteerde omzet de verkoop van elektriciteit,
onderhoudskosten en andere opbrengsten. De gepresenteerde groei van de omzet in Q3 2019
is vergeleken met Q3 2018 op een like-for-like basis.
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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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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 15
minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de
transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 109 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. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com
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