
 

 

 

 

 

Σελίδα 1 

 

 

 

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Τα περιληπτικά σημειώματα αποτελούνται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως "Στοιχεία (Elements)". Αυτά τα 
Στοιχεία (Elements) απαριθμούνται στις Ενότητες A-E (A.1 – E.7). Αυτό το περιληπτικό σημείωμα περιέχει όλα τα 
Στοιχεία (Elements) που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα περιληπτικό σημείωμα για αυτόν τον τύπο κινητών αξιών 
και τον Εκδότη (Issuer). Επειδή δεν απαιτείται η αναφορά σε ορισμένα Στοιχεία (Elements), ενδέχεται να υπάρχουν κενά 
στην αρίθμηση των Στοιχείων (Elements). 

Αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός Στοιχείου (Element) στο περιληπτικό σημείωμα λόγω 
του τύπου των κινητών αξιών και του Εκδότη (Issuer), είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η διάθεση σχετικών 
πληροφοριών για το Στοιχείο (Element). Σε αυτήν την περίπτωση, στο περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνεται μια 
σύντομη περιγραφή του Στοιχείου (Element) με την επισήμανση "δεν ισχύει". 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

A.1  Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο 
(Base Prospectus) και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους (Notes) θα πρέπει να βασιστεί σε 
εκτίμηση του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus) ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγράφων που ενσωματώνονται κατά αναφορά. 

Σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ενώπιον δικαστηρίου, η οποία σχετίζεται με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του Κράτους Μέλους (Member State), να επιβαρυνθεί με το κόστος μετάφρασης του 
Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus) πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Δεν μπορεί 
να αποδοθεί ουδεμία αστική ευθύνη στον Εκδότη (Issuer) αποκλειστικά βάσει αυτού του περιληπτικού 
σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης κάθε μετάφρασής του, εκτός αν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή 
αντιφατικό όταν αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη αυτού του Βασικού Ενημερωτικού 
Δελτίου (Base Prospectus) ή αν το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει, όταν αναγνωσθεί σε συνδυασμό με 
τα υπόλοιπα μέρη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus), καίριες πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στους Τίτλους (Notes).  

A.2 Τίτλοι (Notes) με ονομαστική αξία μικρότερη από 100.000€ (ή το ισοδύναμό της σε οποιοδήποτε άλλο 
νόμισμα) δύνανται να προσφέρονται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση 
δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) σύμφωνα με το Άρθρο (Article) 3.2 της Οδηγίας περί 
ενημερωτικών δελτίων (Prospectus Directive). Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά αποκαλείται στο παρόν 
έγγραφο «Δημόσια Προσφορά (Public Offer)». Όσον αφορά Τίτλους (Notes) που εκδίδονται βάσει του 
Προγράμματος (Programme) οι οποίοι θα προσφερθούν στο πλαίσιο Δημόσιας Προσφοράς (Public Offer), ο 
Εκδότης (Issuer) δύναται να συναινέσει στη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base 
Prospectus) για μετέπειτα μεταπώληση ή για τελική τοποθέτηση των Τίτλων (Notes), υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 
 
Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary): 

[Δεν εφαρμόζεται: οι Τίτλοι (Notes) εκδίδονται με ονομαστική αξία μικρότερη από 100.000€ (ή το ισοδύναμό 
της σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα), αλλά δεν υπάρχει για τη συγκεκριμένη έκδοση Δημόσια Προσφορά 
(Public Offer) των Τίτλων (Notes).] 
 
[Συναίνεση: Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που παρατίθενται παρακάτω, ο Εκδότης (Issuer) 
συναινεί στη χρήση του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus) και των Τελικών Όρων (Final 
Terms) σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά (Public Offer) των Τίτλων (Notes) από τον Εκπρόσωπο 
Τοποθέτησης (Placing Agent) και από: 

i. οποιονδήποτε Εγκεκριμένο Προσφέροντα (Authorised Offeror), ο οποίος είναι [στοιχεία Εγκεκριμένων 
Προσφερόντων (Authorised Offerors)]· ή 

ii. οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό μεσάζοντα που έχει οριστεί μετά την ημερομηνία των Τελικών 
Όρων (Final Terms) και του οποίου το όνομα έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Prodigy Finance 
(http://s3.prodigyfinance.com/authorised) και αναγνωρίζεται ως Εγκεκριμένος Προσφέρων 
(Authorised Offeror) για τη Δημόσια Προσφορά (Public Offer). 

 
Οι προϋποθέσεις συναίνεσης του Εκδότη (Issuer) είναι ότι: 

a. μια τέτοια συναίνεση είναι έγκυρη μόνο σε σχέση με το Τμήμα (Tranche) των Τίτλων (Notes) που 
περιγράφεται στο παρόν περιληπτικό σημείωμα· 

b. μια τέτοια συναίνεση είναι έγκυρη μόνο κατά το διάστημα της Περιόδου Προσφοράς (Offer Period) (η 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

οποία είναι [εισαγάγετε χρονική περίοδο]) το οποίο λαμβάνει χώρα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 
του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus)·  

c. μια τέτοια συναίνεση αφορά μόνο τη χρήση του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus) σε 
καθεμιά από τις Δικαιοδοσίες (Jurisdictions) Δημόσιας Προσφοράς (Public Offer), οι οποίες είναι 
[εισαγάγετε τις Δικαιοδοσίες (Jurisdictions) Δημόσιας Προσφοράς (Public Offer)]· και 

d. κατά το διάστημα της Περιόδου Προσφοράς (Offer Period) που αναφέρεται στο σημείο β) παραπάνω, ο 
σχετικός χρηματοοικονομικός μεσάζων δημοσιοποιεί, στον ιστότοπο που χρησιμοποιεί, το Βασικό 
Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) για την εν λόγω Δημόσια Προσφορά (Public Offer) με βάση τη 
συναίνεση του Εκδότη (Issuer) και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτήν. 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ (AUTHORISED OFFERORS) ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

ΕΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ή ΑΠΟΚΤΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟ 
(NOTE) ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (PUBLIC OFFER) ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
(AUTHORISED OFFEROR) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ISSUER) ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (NOTES) ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (AUTHORISED OFFEROR) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ, 
ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (AUTHORISED OFFEROR) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ (ISSUER), ΤΗΝ PRODIGY 
FINANCE Ή ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (PLACING AGENT) (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (PLACING AGENT) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(AUTHORISED OFFEROR)) ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.] 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΕΚΔΟΤΗΣ (ISSUER) 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

B.1  Νόμιμη και εμπορική 
επωνυμία του Εκδότη 
(Issuer). 

MBA Community Loans plc (ο "Εκδότης (Issuer)") 

B.2 Έδρα και νομική μορφή 
του Εκδότη (Issuer), 
νομοθεσία βάσει της 
οποίας ενεργεί ο 
Εκδότης (Issuer) και 
χώρα σύστασης. 

Μια εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (PLC) με περιορισμένη ευθύνη που 
συστήθηκε στην Ιρλανδία (Ireland) και ρυθμίζεται σύμφωνα με το νόμο περί 
εταιρειών (Companies Act) 2014 (όπως τροποποιήθηκε), με αριθμό μητρώου 
486917.  

B.16 Να αναφερθεί αν και από 
ποιον ο Εκδότης (Issuer) 
κατέχεται ή ελέγχεται, 
άμεσα ή έμμεσα, στο 
βαθμό που ο Εκδότης 
(Issuer) γνωρίζει τις 
σχετικές πληροφορίες, 
και να περιγραφεί η 
φύση αυτού του ελέγχου. 

Όλες οι 40.000 μετοχές που έχουν εκδοθεί από τον Εκδότη (Issuer) 
αποτελούν ιδιοκτησία της Link Trust Nominees No. 1 Limited (ο 
"Διαχειριστής Μετοχών (Share Trustee)"), εταιρεία που έχει συσταθεί στην 

Αγγλία (England) και την Ουαλία (Wales). Σύμφωνα με τους όρους μιας 
δήλωσης καταπιστεύματος από τον Διαχειριστή Μετοχών (Share Trustee), ο 
Διαχειριστής Μετοχών (Share Trustee) διατηρεί τα οφέλη των μετοχών σε 
καταπίστευμα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Διαχειριστής Μετοχών (Share 
Trustee) δεν έχει έννομο συμφέρον και δεν αποσκοπεί σε άλλο κέρδος εκτός 
των προμηθειών/αμοιβών του ως Διαχειριστή Μετοχών (Share Trustee). 

B.17 Να αναφερθούν οι βαθμοί 
πιστοληπτικής 
ικανότητας που 
απονεμήθηκαν στον 
Εκδότη (Issuer) ή στους 
χρεωστικούς τίτλους του 
μετά από αίτημα του 
Εκδότη (Issuer) ή με τη 
συνεργασία του κατά τη 
διαδικασία 
βαθμολόγησης. 

Δεν ισχύει, δεν βαθμολογούνται ούτε ο Εκδότης (Issuer) ούτε οι Τίτλοι 
(Notes).   

B.20 Αναφέρεται αν ο Εκδότης 
(Issuer) συστάθηκε ως 
όχημα ή οντότητα ειδικού 
σκοπού για την έκδοση 
τίτλων εγγυημένων με 

Ο Εκδότης (Issuer) συστάθηκε ως όχημα ειδικού σκοπού για την έκδοση 
τίτλων εγγυημένων με περιουσιακά στοιχεία. 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

περιουσιακά στοιχεία. 

B21. Περιγραφή των κύριων 
δραστηριοτήτων του 
Εκδότη (Issuer), 
συμπεριλαμβανομένης 
της συνολικής 
επισκόπησης των μερών 
του προγράμματος 
τιτλοποίησης, και 
πληροφορίες σχετικά με 
την άμεση ή έμμεση 
κυριότητα ή τον έλεγχο 
μεταξύ των εν λόγω 
μερών. 

Η κύρια δραστηριότητα του Εκδότη (Issuer) είναι η έκδοση Σειράς (Series) 
("Σειρά (Series)") χρεωστικών τίτλων ("Τίτλοι (Notes)") ως μέρος ενός 

προγράμματος Τίτλων (Notes) ύψους 1.000.000.000€ για τους σκοπούς 
απόκτησης μιας διαφοροποιημένης ομάδας δανείων ή τόκων από δάνεια που 
χορηγούνται σε φοιτητές ("Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans)") κορυφαίων 

διεθνών πανεπιστημίων (ή δάνεια για την αναχρηματοδότηση τέτοιων 
Φοιτητικών Δανείων (Student Loans)) και σύναψης σχετικών συμβολαίων. 

Οι ακόλουθοι είναι οι κύριοι φορείς του προγράμματος: 

1. Η Prodigy Finance Limited ("Prodigy Finance") με έδρα στη 

διεύθυνση Palladium House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, 
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) έχει οριστεί από τον Εκδότη 
(Issuer) ως "Εντολέας Δανείων (Loan Originator)" για την έγκριση 
Φοιτητικών Δανείων (Student Loans) και ως "Πάροχος Υπηρεσιών 
Δανείων" (Loan Servicer) για την εξυπηρέτηση και διαχείριση των 
Φοιτητικών Δανείων (Student Loans). Η Prodigy Finance έχει οριστεί 
επίσης ως "Εκπρόσωπος Υπολογισμών (Calculation Agent)" και 
"Εκπρόσωπος Μεταβίβασης (Transfer Agent)" για τους Τίτλους 
(Notes). 

2. Η Société Générale Bank & Trust ("SGBT") με έδρα στη διεύθυνση 

11 avenue emile reuter, L-2420 Luxembourg (Λουξεμβούργο) έχει 
οριστεί ως "Κύριος Εκπρόσωπος Πληρωμών (Principal Paying 
Agent)" και "Γραμματέας (Registrar)" σε σχέση με τους Τίτλους 
(Notes) που έχουν γίνει δεκτοί στα αντίστοιχα λογιστικά συστήματα 
των αποθετηρίων Euroclear και Euroclear στο Λουξεμβούργο και 
αντιπροσωπεύονται από Καθολικά Πιστοποιητικά (Global 
Certificates). 

3. H Apex Corporate Trustees (UK) Limited (πρώην Link Corporate 
Trustees (UK) Limited), η οποία δραστηριοποιείται μέσω του 

γραφείου της στη διεύθυνση 125 Wood Street, London EC2V 7AN, 
ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος αναφορικά με τους Τίτλους (Notes) 
(ο "Καταπιστευματοδόχος (Trustee)"). O Καταπιστευματοδόχος 

(Trustee) έχει οριστεί αντιπρόσωπος των Κατόχων Τίτλων 
(Noteholders). 

4. H Link Financial Outsourcing Limited με έδρα στη διεύθυνση 

Camelford House, 89 Albert Embankment, London SE1 7TP ενεργεί 

ως εφεδρικός πάροχος υπηρεσιών αναφορικά με τα Φοιτητικά 

Δάνεια (Student Loans) (ο "Εφεδρικός Πάροχος Υπηρεσιών 

(Back-Up Servicer)").
1
 

5. Η Prodigy Services Limited με έδρα στη διεύθυνση Palladium House, 
1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom (Ηνωμένο 
Βασίλειο) έχει οριστεί από τον Εκδότη (Issuer) ως Εκπρόσωπος 
Τοποθέτησης (ο "Εκπρόσωπος Τοποθέτησης (Placing Agent)"). 

6. Η Apex IFS Limited (ο "Πάροχος Εταιρικών Υπηρεσιών 
(Corporate Services Provider)") με έδρα στη διεύθυνση 2 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία είναι 
πάροχος εταιρικών υπηρεσιών του Εκδότη (Issuer). 

7. Για κάθε Σειρά (Series), ο Εκδότης (Issuer) θα ανοίξει λογαριασμό 
στην HSBC Bank Plc (City of London Commercial Centre, 28 
Borough High Street, London SE1 1YB) ή σε μια άλλη τράπεζα. 
όπως αυτό συμφωνείται κάθε φορά από τον Εκδότη (Issuer), την 
Prodigy Finance και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee) (η 
"Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank)"). 

8. Η McCann FitzGerald Listing Services Limited με έδρα στη 
διεύθυνση Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, 
Ιρλανδία ενεργεί ως εκπρόσωπος εισαγωγής του Εκδότη (Issuer) (o 
"Εκπρόσωπος Εισαγωγής (Listing Agent)"). 

9. Η McCann FitzGerald με έδρα στη διεύθυνση Riverside One, Sir 

                                                        
1
 Nelnet details to be included as US BUS if appointed on the date of the update. 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2 ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του 
Εκδότη (Issuer) σε θέματα σχετικά με το ιρλανδικό δίκαιο. 

10. Η Ballard Spahr LLP με έδρα στη διεύθυνση 1735 Market Street, 
51st Floor, Philadelphia, PA 19103-7599 ενεργεί ως νομικός 
σύμβουλος του Εκδότη (Issuer) σε θέματα σχετικά με τη νομοθεσία 
περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. 

Η Apex Corporate Trustees (UK) Limited (πρώην Link Corporate Trustees 

(UK) Limited) αποτελεί πλέον εξ ολοκλήρου θυγατρική της  Apex Group 
Limited.  Και ο Εκπρόσωπος Τοποθέτησης (Placing Agent) και η Prodigy 
Finance είναι θυγατρικές της Prodigy Investments Limited, εταιρείας που έχει 
συσταθεί στην Αγγλία (αριθμός εγγραφής 09309287) με έδρα στη διεύθυνση 
Palladium House, 1-4 Argyll Street, London W1F, 71D, United Kingdom 
(Ηνωμένο Βασίλειο). 

B.22 Αν, από την ημερομηνία 
σύστασης ή ίδρυσής του, 
ο Εκδότης (Issuer) δεν 
έχει αρχίσει να διενεργεί 
πράξεις και δεν έχει 
καταρτίσει οικονομικές 
καταστάσεις κατά την 
ημερομηνία του 
εγγράφου αναφοράς, το 
γεγονός αυτό πρέπει να 
αναφερθεί.   

Δεν ισχύει, ο Εκδότης (Issuer) έχει διενεργήσει πράξεις από την ημερομηνία 
σύστασης. 

B.23 Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Εκδότη (Issuer), οι οποίες 
παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που 
συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης 
χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η 
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό. 

Η ακόλουθη σύνοψη χρηματοοικονομικών δεδομένων για τις ελεγμένες οικονομικές περιόδους που έληξαν 
στις 7 Ιουλίου 2018 και 7 Ιουλίου 2017, καθώς και για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 7 Ιανουαρίου 
2018 και 7 Ιανουαρίου 2019, έχει εξαχθεί χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή από τις οικονομικές 
καταστάσεις του Εκδότη (Issuer) όσον αφορά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και περιόδους, αξιολογείται με 
αναφορά σε αυτές και πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με αυτές.  

 

 

  

For the 6 
month period 
ended 7 Jan 
2018 
Unaudited 
IFRS 

For the year 
ended 7 July 
2018 
Audited IFRS 
 

For the 6 month 
period ended 7 Jan 
2019 
Unaudited 
IFRS 

For the year 
ended 7 July 
2017 
Audited 
IFRS 

 €  €  
€ 

 €  

Income from loans and 
receivables 

7.128.558 14.253.327 
7.217.514 

13.198.762 

Finance expense on debt 
securities issued 

(4.825.144) (9.744.786) 
(5.221.552) 

(8.895.533) 

Net interest income 2.303.414 4.508.541 1.995.962 4.303.229 
Other income 1.437.506 4.693.893 228.561 2.760.327 

Specific impairment of loans and 
receivables 

(1.456.854) (3.451.769) (2.148.381) (1.442.534) 

Non-specific impairment of loans 
and receivables 

203.437 (933.924) 817.166 (451.637) 

Administrative expenses (2.117.462) (3.926.376) (2.149.932) (4.514.629) 

Profit on ordinary activities before 
taxation 

370.041 890.365 (1.256.624) 645.756 

Tax on profit on ordinary activities - (47.833)  - - 

Profit/loss for the relevant period 370.041 842.532 (1.256.624) 645.756 
Financial fixed assets     
Loans and receivables 158.349.455 149.871.287 151.760.572 175.863.944 

Current assets     
Debtors 11.798.398 11.213.611 9.859.737 12.646.626 
Cash at bank and in hand 14.400.089 13.728.646 21.097.933 11.971.756 

Total Assets 184.547.942 174.813.544 182.718.242 200.482.326 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

Creditors: amounts falling due 
within one year 

(4.961.564) (4.422.201) (4.472.378) (6.786.131) 

Total assets less current liabilities 179.586.378 170.391.343 178.245.864 193.696.195 
Debt securities issued (179.872.880) (170.205.354) (179.309.677) 194.352.738 
Net Assets (286.502) 185.989 (1.063.813) (656.543) 

Capital and reserves     
Called up share capital 40.000 40.000 40.000 40.000 
Retained earnings (326.502) 145.989 (1.103.813) (696.543) 

Equity Shareholder funds (286.502) 185.989 (1.063.813) (656.543) 

 
 

  
 

 
 

B.24  Περιγραφή κάθε 
σημαντικής αρνητικής 
μεταβολής που επηρέασε 
τις προοπτικές του 
Εκδότη (Issuer) από την 
ημερομηνία των 
τελευταίων 
δημοσιευμένων 
ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεών του. 

Δεν ισχύει, δεν έχει υπάρξει σημαντική αρνητική μεταβολή που να επηρέασε 
τις προοπτικές του Εκδότη (Issuer) από τις 7 Ιουλίου 2018 (την ημερομηνία 
των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που ενσωματώνονται 
στο παρόν). 

B.25 Περιγραφή των 
υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων, 
όπου 
συμπεριλαμβάνονται: 

 βεβαίωση ότι τα 
τιτλοποιημένα 
περιουσιακά στοιχεία 
της έκδοσης έχουν 
χαρακτηριστικά που 
αποδεικνύουν την 
ικανότητά τους να 
παράγουν τις 
αναγκαίες ροές 
διαθεσίμων για την 
εξυπηρέτηση των 
ληξιπρόθεσμων 
πληρωμών που 
πρέπει να γίνονται σε 
σχέση με τις κινητές 
αξίες. 

 -περιγραφή των 
γενικών 
χαρακτηριστικών των 
υπόχρεων 

 -περιγραφή της 
νομικής φύσης των 
περιουσιακών 
στοιχείων -δείκτης 
δάνειο/αξία, ή επίπεδο 
εξασφάλισης 

Οι πρόσοδοι κάθε Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) θα χρησιμοποιηθούν για 
την απόκτηση Φοιτητικών Δανείων (Student Loans) κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης περιόδου πριν από την ημερομηνία πρώτης καταβολής 
τοκομεριδίων της εν λόγω Σειράς (Series) ("Περίοδος Αγοράς (Acquisition 
Period)") για την εν λόγω Σειρά (Series) Τίτλων (Notes). Κάθε Σειρά (Series) 

θα εξασφαλίζεται και θα εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές που 
παράγονται από τα Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) που αποκτούνται με 
αυτόν τον τρόπο, όπως αυτά δύναται να ανταλλάσσονται, όπως περιγράφεται 
περαιτέρω παρακάτω [τα Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) δύναται να 
παραμένουν κατά καιρούς στην κατοχή του Εκδότη (Issuer) ως εμπράγματη 
ασφάλεια για μια Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) και αποτελούν τα "Σχετικά 
Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans)" όσον αφορά την εν λόγω 

Σειρά (Series)]. Ο Εκδότης (Issuer) θα αποκτά Φοιτητικά Δάνεια (Student 
Loans) με τιμή αγοράς που ισούται με το οφειλόμενο ποσό του αρχικού 

κεφαλαίου τους το οποίο θα υπόκειται, στην περίπτωση οποιασδήποτε 
Σειράς (Series) στην οποία αναφέρεται ότι ισχύει η "Απομείωση των 
φοιτητικών δανείων" στους ισχύοντες Τελικούς Όρους (Final Terms), σε 
έκπτωση που εφαρμόζεται από τον Εντολέα Δανείων (Loan Originator) σε 
οποιαδήποτε Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) που βρίσκονται σε 
κατάσταση υπερημερίας, είναι ληξιπρόθεσμα ή βρίσκονται σε κατάσταση 
αδυναμίας πληρωμής σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Δανείων 
(Loan Management Policy) του Παρόχου Υπηρεσιών Δανείων (Loan 
Servicer) ("Απομειωμένα Φοιτητικά Δάνεια (Impaired Student 
Loans)").  
 
Ο Εντολέας Δανείων (Loan Originator) ορίζεται για τη χορήγηση Φοιτητικών 
Δανείων (Student Loans) σε δανειολήπτες (οι "Δανειολήπτες (Borrowers)") 
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (τα "Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας (Eligibility Criteria)") ως εξής: 

 Κάθε Δανειολήπτης (Borrower) πρέπει να είναι δεκτός σε "Επιλέξιμο 
Πρόγραμμα Σπουδών (Eligible Course)" σε ένα "Επιλέξιμο Ίδρυμα 
(Eligible Institution)". 

 Κάθε Δανειολήπτης (Borrower) πρέπει να πληροί τα κριτήρια 
προσιτότητας του Εντολέα Δανείων (Loan Originator). 

 Ο Εντολέας Δανείων (Loan Originator) πρέπει να ικανοποιηθεί με τα 
αποτελέσματα ενός γραφείου ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας ή 
ελέγχου ιστορικού κάθε Δανειολήπτη (Borrower). 

 Κάθε Δανειολήπτης (Borrower) πρέπει να είναι υπήκοος μιας "Επιλέξιμης 
Χώρας (Eligible Country)" η οποία θα περιγράφεται στην Πολιτική 
Πίστωσης Έγκρισης Δανείου (Originations Credit Policy). 

 Ο Εντολέας Δανείων (Loan Originator) πρέπει να λάβει έγκυρες 
αποδείξεις ταυτότητας και κατοικίας για κάθε Δανειολήπτη (Borrower). 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

 Το δάνειο πρέπει να εκφράζεται στο ίδιο νόμισμα με τη σχετική Σειρά 
(Series) Τίτλων (Notes). 

 Για Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan) που αναχρηματοδοτεί ένα υπάρχον 
δάνειο τρίτου που έχει ληφθεί από τον Δανειολήπτη (Borrower), ο 
Δανειολήπτης (Borrower) θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να έχει 
χρησιμοποιήσει το δάνειο ώστε να αναχρηματοδοτηθεί για τους σκοπούς 
των διδάκτρων ή/και των εξόδων διαβίωσης που σχετίζονται με την 

εγγραφή του Δανειολήπτη (Borrower) ως φοιτητή σε ένα Επιλέξιμο 
Πρόγραμμα Σπουδών (Eligible Course) σε ένα Επιλέξιμο Ίδρυμα (Eligible 
Institution) και το Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan) θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του δανείου που λήφθηκε για αυτόν 
τον σκοπό. 

Εάν ισχύει για τη Σειρά "Εγγραφή σε Είδος (In Specie Subscription)", οι 
πρόσοδοι της σχετικής Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) δύναται να 
χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη (Issuer) για την απόκτηση Φοιτητικών 
Δανείων (Student Loans) που έχουν χορηγηθεί σε Δανειολήπτες (Borrowers) 
που φοιτούν (ή έχουν φοιτήσει) στο ή στα Επιλέξιμα Ιδρύματα (Eligible 
Institutions) για τη συγκεκριμένη Σειρά (Series), παρά το γεγονός ότι τα εν 
λόγω Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) ενδέχεται να αποτελούν 

Απομειωμένα Φοιτητικά Δάνεια (Impaired Student Loans) ή/και να μην 

πληρούν όλα τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Eligibility Criteria) ή/και τις 
"Διατάξεις σχετικά με τα Φοιτητικά Δάνεια (Provisions relating to Student 

Loans)" που αναφέρονται παρακάτω ("Φοιτητικά Δάνεια σε Είδος (In 
Specie Student Loans)"). 

 
Τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) για μια Σειρά (Series) 
Τίτλων (Notes) και οποιαδήποτε Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) που 
ανταλλάσσονται με αυτά (όπως περιγράφεται παρακάτω) πρέπει να τηρούν 
τις "Διατάξεις σχετικά με τα Φοιτητικά Δάνεια (Provisions relating to Student 
Loans)" που ισχύουν για τη Σειρά (Series), συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε γεωγραφικών, θεσμικών απαιτήσεων και απαιτήσεων που 
αφορούν την απομείωση και τη συγκέντρωση μεταξύ των δύο φύλων.  
 
Ο Εκδότης (Issuer) επιβεβαιώνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν 
κάθε Σειρά (Series) έχουν τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν την 
ικανότητά τους να παράγουν τις αναγκαίες ροές διαθεσίμων για την 
εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνονται σε σχέση 
με τους Τίτλους (Notes). 
 
Εξασφάλιση: Κάθε Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) θα εξασφαλιστεί με 

δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας πρώτης τάξης στο πιστωτικό υπόλοιπο 
του σχετικού Λογαριασμού Σειράς (Series Account) (όπως ορίζεται 
παρακάτω) και στα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) και 
συναφή δικαιώματα [που ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική 
εγγύηση και/ή ασφάλιση ζωής, εάν έχει προσδιοριστεί ότι ισχύει για μια Σειρά 
(Series)]. 
 
Ο Εντολέας Δανείων (Loan Originator) δύναται να συστήσει στον Εκδότη 
(Issuer) την ανταλλαγή ορισμένων ή του συνόλου των Φοιτητικών Δανείων 
(Student Loans) που εξασφαλίζουν μια Σειρά (Series) με άλλα Φοιτητικά 
Δάνεια (Student Loans) που πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Eligibility 
Criteria) (εφόσον διατίθενται) και τις "Διατάξεις σχετικά με τα Φοιτητικά Δάνεια 
(Provisions relating to Student Loans)" που ισχύουν για τη Σειρά (Series). 
Όταν λάβει μια τέτοια σύσταση, ο Εκδότης (Issuer) δύναται να δώσει στον 
Καταπιστευματοδόχο (Trustee) την εντολή να εκτελέσει οποιοδήποτε 
έγγραφο που απαιτείται για την αποδέσμευση του ή των Σχετικών Φοιτητικών 
Δανείων (Relevant Student Loans) που αντικαθίστανται από την εμπράγματη 
ασφάλεια που θα δημιουργηθεί από το Συμπληρωματικό Έγγραφο 
Καταπιστεύματος (Supplemental Trust Deed) της Σειράς (Series) και να λάβει 
δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας πρώτης τάξης στα εν λόγω Φοιτητικά 
Δάνεια (Student Loans) που αντικαθιστούν τα προηγούμενα. Ο 
Καταπιστευματοδόχος (Trustee) υποχρεούται να το πράξει, εφόσον ο 
Εντολέας Δανείων (Loan Originator) έχει επιβεβαιώσει στον Εκδότη (Issuer) 
εγγράφως [αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο στον Καταπιστευματοδόχο 

(Trustee)] ότι κατά την ημερομηνία ανταλλαγής (α) κάθε Φοιτητικό Δάνειο 
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γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
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δελτίων Λεπτομέρειες 

(Student Loan) που αντικαθιστά τα προηγούμενα πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις που ισχύουν για τα Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) που 
αποκτώνται από τον Εκδότη (Issuer) (β) σε σχέση με την αντικατάσταση 
οποιωνδήποτε Απομειωμένων Φοιτητικών Δανείων (Impaired Student 
Loans), η σωρευτική εμπορική αξία των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans) δεν θα είναι μικρότερη από την εμπορική αξία 
των Απομειωμένων Φοιτητικών Δανείων (Impaired Student Loans) που 
αντικαθιστώνται και (γ) σε σχέση με την αντικατάσταση οποιωνδήποτε 
Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) τα οποία δεν 
αποτελούν Απομειωμένα Φοιτητικά Δάνεια (Impaired Student Loans), τα 
Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) αντικατάστασης δεν 
θα είναι Απομειωμένα Φοιτητικά Δάνεια (Impaired Student Loans) και ότι 
το συνολικό οφειλόμενο ποσό αρχικού κεφαλαίου συν το συνολικό ποσό 
δεδουλευμένων και αναμενόμενων τόκων που οφείλονται δυνάμει των 

Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans)  που 
αντικαθιστούν τα προηγούμενα ισούται με ή υπερβαίνει το συνολικό 
οφειλόμενο ποσό αρχικού κεφαλαίου συν το συνολικό ποσό δεδουλευμένων 
και αναμενόμενων τόκων που οφείλεται δυνάμει των Σχετικών Φοιτητικών 
Δανείων (Relevant Student Loans) που αντικαθίστανται. 
 
Για κάθε Σειρά (Series) Τίτλων (Notes), ο Εντολέας Δανείων (Loan 
Originator) έχει το δικαίωμα να λάβει προμήθεια έγκρισης και ο Εκπρόσωπος 
Τοποθέτησης (Placing Agent) έχει το δικαίωμα να λάβει προμήθεια 
εκπροσώπου τοποθέτησης, βάσει της οποίας το συνολικό ποσό που έχει στη 
διάθεσή του ο Εκδότης (Issuer) για την αγορά Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans) με τη χρήση των προσόδων της έκδοσης της εν 
λόγω Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) μπορεί να είναι μικρότερο του 
συνολικού οφειλόμενου ποσού αρχικού κεφαλαίου της σχετικής Σειράς 
(Series) Τίτλων (Notes) αμέσως μετά την Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date). 
 
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απομείωσης ενός συγκεκριμένου Φοιτητικού 
Δανείου (Student Loan), αυτή η θέση αναγνωρίζεται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων του Εκδότη (Issuer) ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας του Φοιτητικού Δανείου (Student Loan) και της αναμενόμενης 
ανακτησιμότητάς του. Περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τα Φοιτητικά 
Δάνεια (Student Loans)σε καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, ενώ μια μη 
ειδική διάταξη (βάσει ενός μοντέλου το οποίο έχει προκύψει αλλά για το 
οποίο δεν έχει αναφορά) προβλέπεται για Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) 
σε καθυστέρηση έως 180 ημέρες. Ενώ η εν λόγω διάταξη ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα ο δείκτης δάνειο/αξία να είναι μικρότερος του 100% για μια 
Σειρά (Series) που επηρεάζεται από απομειωμένα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans), ο σωρευτικός τόκος που είναι πληρωτέος στον 
Εκδότη (Issuer) για τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) θα 
υπερβεί τον σωρευτικό τόκο που είναι πληρωτέος για Τίτλους (Notes) της 
σχετικής Σειράς (Series), γεγονός που δίνει τη δυνατότητα το περιθώριο των 
δεδουλευμένων τόκων των εξυπηρετούμενων Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans) να επαρκεί για να αντισταθμίσει τις ζημίες από τα 
µη εξοφληθέντα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans).    
 

Στους Δανειολήπτες (Borrowers) με καθεστώς πλήρους φοίτησης 
παρέχεται μια περίοδος χάριτος (η "Περίοδος Χάριτος (Grace Period)") 

πριν την έναρξη της υποχρέωσης αποπληρωμής του Σχετικού Φοιτητικού 
Δανείου (Relevant Student Loan). Ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan 
Servicer) μπορεί να συναινέσει στην παράταση της Περιόδου Χάριτος (Grace 
Period) για διάστημα έως και 12 μηνών στην περίπτωση που ο αντίστοιχος 
Δανειολήπτης (Borrower) επιθυμεί να αναβάλει ή να παρατείνει την περίοδο 
φοίτησής του.  Κατά κανόνα, οι Περίοδοι Χάριτος (Grace Periods) λήγουν  έξι 
μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών για τους φοιτητές 
πλήρους φοίτησης [η εν λόγω περίοδος έξι μηνών παρέχεται στους 
Δανειολήπτες (Borrowers) για την εύρεση εργασίας]. Τα Σχετικά Φοιτητικά 

Δάνεια (Relevant Student Loans) τεκμηριώνονται με δανειακές συμβάσεις 

που υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο και έχουν αναπτυχθεί από τον Εντολέα 
Δανείων (Loan Originator) με τη συνδρομή κορυφαίας στον κόσμο νομικής 
εταιρείας. 
 
Δεν απαιτείται ελάχιστο επίπεδο εξασφάλισης σύμφωνα με τους όρους και τις 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

προϋποθέσεις των Τίτλων (Notes). 
 
Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary): 
 
Τα Επιλέξιμα Ιδρύματα (Eligible Institutions) για αυτήν τη Σειρά (Series) είναι:  
[Καθορίστε]/ [ ένα, ορισμένα ή όλα τα ιδρύματα που ορίζονται ως "Επιλέξιμα 
Ιδρύματα (Eligible Institutions)" στην ενότητα 5 "Διαδικασία Έγκρισης 

Δανείου και Πώλησης (Loan Origination and Sale Process)" του Βασικού 
Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus)] 
 
Τα Επιλέξιμα Προγράμματα Σπουδών (Eligible Courses) για αυτήν τη Σειρά 
(Series) είναι: [Καθορίστε] 
 
Τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) θα αγοραστούν από 
τον Εκδότη (Issuer) κατά την "Περίοδο Αγοράς (Acquisition Period)" η οποία 
διαρκεί από [Εισαγάγετε ημερομηνία] έως [Εισαγάγετε ημερομηνία]. 
 
Οι πρόσοδοι από τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) θα 
χρησιμοποιηθούν από κάθε Δανειολήπτη (Borrower) για [την εξόφληση των 
διδάκτρων του [και (αν πρόκειται για επιτρεπόμενο σκοπό του δανείου) για 
διαβίωση και συναφή έξοδα] / [για την εξόφληση των εξόδων διαβίωσης και 

συναφών εξόδων] [ή/και] για [την αποπληρωμή ενός δανείου που έχει 

χορηγηθεί από τρίτο δανειστή στον εν λόγω Δανειολήπτη (Borrower) [για την 
εξόφληση των διδάκτρων του και (αν πρόκειται για επιτρεπόμενο σκοπό του 
δανείου) για διαβίωση και συναφή έξοδα] / [για την εξόφληση των εξόδων 

διαβίωσης και συναφών εξόδων], εφόσον το εν λόγω δάνειο 
αναχρηματοδότησης πληροί τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Eligibility Criteria), 
εφόσον διατίθενται].  
 
[Η Σειρά (Series) ωφελείται από [[μερική] χρηματοοικονομική εγγύηση των 
οικονομικών υποχρεώσεων των Δανειοληπτών (Borrowers) που ανακύπτουν 
δυνάμει των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) που 
εξασφαλίζουν τη Σειρά (Series)] [και] [ασφάλεια ζωής των Δανειοληπτών 
(Borrowers) των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans)]. 
 

[Τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) υπόκεινται σε 

[Εγγραφή σε Είδος (In Specie Subscription)] [,] [όρους Συγκέντρωσης όσον 

αφορά την Κατάταξη των Επιλέξιμων Ιδρυμάτων (Eligible Institutions Ranking 

Concentration)] [,] [όρους Γεωγραφικής Συγκέντρωσης των Φοιτητών 

(Student Geographic Concentration)],  [όρους Συγκέντρωσης μεταξύ των δύο 

φύλων (Gender Concentration)] [και] [όρους Απομείωσης Φοιτητικών 

Δανείων (Student Loan Impairment)]. 

] 
 
Ο δείκτης δάνειο/αξία για αυτήν τη Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) (μετρητά και 
Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans)) θα είναι [ ] % αμέσως 
μετά την Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date). 

B.26 Εάν η έκδοση καλύπτεται 
από ομαδοποιημένα 
περιουσιακά στοιχεία 
που αποτελούν 
αντικείμενο ενεργούς 
διαχείρισης, περιγραφή 
των παραμέτρων εντός 
των οποίων μπορούν να 
γίνουν επενδύσεις, 
όνομα και περιγραφή της 
οντότητας που ευθύνεται 
για τη διαχείριση των 
επενδύσεων, 
περιλαμβανομένης μιας 
σύντομης περιγραφής 
της σχέσης της 
οντότητας αυτής με 

Δεν Ισχύει. Εφόσον οι Τίτλοι (Notes) δεν καλύπτονται από ομαδοποιημένα 
περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης, ο 
Εντολέας Δανείων (Loan Originator) μπορεί, οποτεδήποτε πριν από την 
Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) μιας Σειράς (Series) Τίτλων (Notes), να 
προτείνει στον Εκδότη (Issuer): 

 την ανταλλαγή ορισμένων ή του συνόλου των Σχετικών Φοιτητικών 
Δανείων (Relevant Student Loans) που εξασφαλίζουν την εν λόγω Σειρά 
(Series) με άλλα Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) που πληρούν τα 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Eligibility Criteria) (εφόσον διατίθενται), υπό 
τους όρους που αναφέρονται παραπάνω· και/ή 

 την πώληση των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student 
Loans), μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που η πώληση θεωρείται 
πιθανόν να οδηγήσει στην καταβολή υψηλότερου ποσού εξαργύρωσης 
αναφορικά με Τίτλους (Notes) της εν λόγω Σειράς (Series) από ό,τι θα 
προέκυπτε από τη διατήρηση των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans) στην κατοχή του Εκδότη (Issuer) έως τη λήξη 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

οποιοδήποτε από τα 
άλλα μέρη της έκδοσης 

τους και την εφαρμογή των διατάξεων σε περίπτωση μη εξόφλησης των 
Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans). 

B.27 Σε περίπτωση που ένας 
Εκδότης (Issuer) 
προτείνει να εκδώσει 
άλλες κινητές αξίες που 
καλύπτονται από τα ίδια 
περιουσιακά στοιχεία, 
δήλωση για το σκοπό 
αυτό. 

Ο Εκδότης (Issuer) μπορεί να εκδώσει επιπλέον Τμήματα (Tranches) Τίτλων 
(Notes) για κάθε Σειρά (Series) που θα είναι ανταλλάξιμα με άλλους Τίτλους 
(Notes) αυτής της Σειράς (Series) και θα εξασφαλίζονται από τα ίδια 
περιουσιακά στοιχεία [συμπεριλαμβανομένων των Σχετικών Φοιτητικών 
Δανείων (Relevant Student Loans)] που εξασφαλίζουν τους άλλους Τίτλους 
(Notes) αυτής της Σειράς (Series). 

B.28 Περιγραφή της 
διάρθρωσης της 
συναλλαγής, 
περιλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, 
διαγραμματικής 
απεικόνισής της. 

Το ακόλουθο δομικό διάγραμμα έχει ως σκοπό να προσφέρει στους 
επενδυτές μια γενική επισκόπηση της δομής. 

 

B.29 Περιγραφή της ροής 
κεφαλαίων, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με 
αντισυμβαλλομένους σε 
συμφωνίες ανταλλαγής 
και οποιεσδήποτε άλλες 
σημαντικές μορφές 
συμπληρωματικής 
πιστωτικής 
εξασφάλισης/ρευστότητα
ς και τους παρόχους 
αυτών 

Οι πρόσοδοι έκδοσης κάθε Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) θα κατατίθενται 
αρχικά σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για αυτή τη Σειρά 
(Series) στην Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank) ("Λογαριασμός Σειράς 
(Series Account)"). 

 
Κατά την Περίοδο Αγοράς (Acquisition Period) μιας Σειράς (Series), τα 
κεφάλαια που πιστώνονται στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) 
θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη (Issuer) για την πληρωμή 
Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) και την απόκτηση Φοιτητικών 
Δανείων (Student Loans) τα οποία, εφόσον ανταλλαχθούν όπως 
περιγράφεται παραπάνω, θα αποτελούν τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) για την εν λόγω Σειρά (Series). 
 
Η εκταμίευση των Φοιτητικών Δανείων (Student Loans) πραγματοποιείται 
από τον Εντολέα Δανείων (Loan Originator) όταν το Φοιτητικό Δάνειο 
(Student Loan) αποκτάται από τον Εκδότη (Issuer) και ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Δανείων (Loan Servicer) διαχειρίζεται εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) την 
είσπραξη της αποπληρωμής των Φοιτητικών Δανείων (Student Loans) από 
τους Δανειολήπτες (Borrowers). 
 
Οι Δανειολήπτες (Borrowers) ενδέχεται να λάβουν εντολή να 
πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή των Φοιτητικών Δανείων (Student 
Loans) τους σε λογαριασμό που διατηρεί μια οντότητα ειδικού σκοπού και ο 
λογαριασμός αυτός θα αποτελέσει αντικείμενο μιας συμφωνίας 
καταπιστεύματος με βάση την οποία ο Εκδότης (Issuer) έχει έννομο 
συμφέρον σε κεφάλαια που πιστώνονται σε αυτόν από Δανειολήπτες 
(Borrowers) σε σχέση με Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) 
εν αναμονή της μεταφοράς των εν λόγω κεφαλαίων στον σχετικό Λογαριασμό 
Σειράς (Series Account). Οι Δανειολήπτες (Borrowers) ενδέχεται επίσης να 
μπορούν να πραγματοποιούν αποπληρωμή των Σχετικών Φοιτητικών 



 

 

Στοιχείο 
(Element
) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

Δανείων (Relevant Student Loans) μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, ο οποίος θα λάβει εντολή να μεταφέρει τα εν λόγω ποσά 
αποπληρωμής στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) ή στην 
οντότητα ειδικού σκοπού που αναφέρεται παραπάνω εν αναμονή της 
μεταφοράς στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account). 
 
Η αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου και οι καταβολές τόκων και 
οποιωνδήποτε άλλων ποσών για τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant 
Student Loans) θα πιστώνονται άμεσα ή έμμεσα στον σχετικό Λογαριασμό 
Σειράς (Series Account) και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments) (που 
περιγράφονται παρακάτω). 
 
Χρηματοοικονομική Εγγύηση  

Οι Σειρές (Series) Τίτλων (Notes) δύναται να επωφελούνται από 
χρηματοοικονομική εγγύηση όσον αφορά ορισμένες από τις υποχρεώσεις των 
Δανειοληπτών (Borrowers) δυνάμει των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans) η οποία χορηγείται από ένα Επιλέξιμο Ίδρυμα 
(Eligible Institution) για την εν λόγω Σειρά (Series) ή μια σχετική οντότητα του 
εν λόγω Επιλέξιμου Ιδρύματος (Eligible Institution). 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 

[Η παρούσα Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) δεν ωφελείται από 
χρηματοοικονομική εγγύηση όσον αφορά τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) που καλύπτουν αυτή τη Σειρά (Series)] / [Η 
παρούσα Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) ωφελείται από χρηματοοικονομική 
εγγύηση όσον αφορά τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) 

που καλύπτουν αυτή τη Σειρά (Series)]. Ο εγγυητής είναι [  •  ]. Η ευθύνη του 
εγγυητή δυνάμει της χρηματοοικονομικής εγγύησης που παρέχει περιορίζεται 

ως εξής: [  •  ].] 

B.30 Όνομα και περιγραφή 
των προσώπων που 
παρέχουν τιτλοποιημένα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Τα Φοιτητικά Δάνεια (Student Loans) θα χορηγηθούν από την Prodigy 
Finance ως Εντολέα Δανείων (Loan Originator). Η Prodigy Finance έχει 
συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (United Kingdom) (Αριθμός Εταιρείας 
5912562), κατέχει άδεια άσκησης δραστηριοτήτων ρυθμιζόμενης πίστωσης 
από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct 
Authority) (υπό τον εταιρικό αριθμό 709641) και είναι εγγεγραμμένη εταιρεία 
ελέγχου δεδομένων ICO (Αρ. εγγ. Z9851854). 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την 
Οδηγία περί 
ενημερωτικών δελτίων Λεπτομέρειες 

C.1 Περιγραφή του είδους 
και της κατηγορίας των 
κινητών αξιών που 
προσφέρονται ή/και 
εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε αριθμού 
αναγνώρισης κινητών 
αξιών. 

 

 

Οι Τίτλοι (Notes) εκδίδονται σε Σειρές (Series) και κάθε Σειρά (Series) μπορεί 
να εκδοθεί σε Τμήματα (Tranches) (κάθε μία ένα "Τμήμα (Tranche)") την ίδια ή 

διαφορετική Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date). 
 
Οι ειδικοί όροι κάθε Τμήματος (Tranche) θα είναι πανομοιότυποι με την 
εξαίρεση της Ημερομηνίας Έκδοσης (Issue Date), της Τιμής Έκδοσης (Issue 
Price), της Περιόδου Αγοράς (Acquisition Period), της πρώτης καταβολής 
τόκων, του σωρευμένου τόκου και του ονομαστικού ποσού του Τμήματος 
(Tranche).    
 
Οι Τίτλοι (Notes) θα εκδίδονται σε εγγεγραμμένη μορφή και θα 
αντιπροσωπεύονται από πιστοποιητικά. Θα εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο κάθε Κατόχου Τίτλων (Noteholder) με Τίτλους 
(Notes) μιας Σειράς (Series).  Τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν Τίτλους 
(Notes) που έχουν καταχωρηθεί στο όνομα εκπροσώπου ενός θεματοφύλακα 
για ένα ή περισσότερα συστήματα εκκαθάρισης ονομάζονται "Συνολικά 
Πιστοποιητικά (Global Certificates)". 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 



 

 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την 
Οδηγία περί 
ενημερωτικών δελτίων Λεπτομέρειες 

 
[[  •  ] Τίτλοι (Notes) της [  •  ] Σειράς (Series) [  •  ] Τμήμα (Tranche) 

προσφέρονται σύμφωνα με αυτούς τους Τελικούς Όρους (Final Terms).] ή 
[Έως [  •  ] Τίτλοι (Notes) της [  •  ] Σειράς (Series) [  •  ] Τμήμα (Tranche) 
προσφέρονται σύμφωνα με αυτούς τους Τελικούς Όρους (Final Terms).  
 
Λεπτομέρειες των Τίτλων (Notes):  
 
ISIN: [  •  ] 
 
Κοινός Κωδικός (Common Code): [  •  ] 
 
Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date): [  •  ] ή τυχόν άλλη ημερομηνία, όπως θα 
ορίζεται σε ανακοίνωση μετά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς (Offer Period). 
 
Τιμή Έκδοσης: [  •  ]  

C.2 Νόμισμα στο οποίο 
είναι εκφρασμένες οι 
κινητές αξίες. 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 

Αυτή η Σειρά (Series) θα εκφράζεται σε [στοιχεία νομίσματος] 

C.5 Περιγραφή τυχόν 
περιορισμών στην 
ελεύθερη μεταβίβαση 
των κινητών αξιών. 

Η προσφορά των Τίτλων (Notes) θα υπόκειται σε περιορισμούς προσφοράς 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΕΟΧ και σε οποιονδήποτε ισχύοντα 
περιορισμό προσφοράς σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία 
προσφέρονται. 
 
Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τίτλοι (Notes) θα πωληθούν εκτός των 
Ηνωμένων Πολιτειών σε μη Αμερικανούς υπηκόους σύμφωνα με τον 
Κανονισμό S (Regulation S). Οι Τίτλοι (Notes) θα πωληθούν στις Η.Π.Α σε 
υπηκόους των Η.Π.Α (όπως ορίζονται στον Κανονισμό S (Regulation S)) που 
πληρούν τις προϋποθέσεις "διαπιστευμένων επενδυτών (accredited investors)" 
βάσει του Κανόνα 506(b) (Rule 506(b)) ή του Κανόνα 506(c) (Rule 506(c)) του 
Κανονισμού D (Regulation D), ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής. 
 
Κάθε άτομο που δεν είναι υπήκοος Η.Π.Α και αγοράζει Τίτλους (Notes) από τον 
Εκδότη (Issuer) συμφωνεί ότι αν προσφέρει ή πωλήσει τους Τίτλους (Notes) 
πριν από το πέρας 40 ημερών μετά την ημερομηνία κλεισίματος της 
προσφοράς των Τίτλων (Notes), δεν θα πραγματοποιήσει τέτοια προσφορά ή 
πώληση σε υπήκοο Η.Π.Α (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S (Regulation S)) ή 
για λογαριασμό ή ωφέλεια οποιουδήποτε υπηκόου Η.Π.Α. (όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό S (Regulation S)) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε 
"διαπιστευμένο επενδυτή (accredited investor)" (όπως ορίζεται στον Κανόνα 
501(a) (Rule 501(a)) του Κανονισμού D (Regulation D)). 
 
Κάθε υπήκοος Η.Π.Α. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S (Regulation S)) που 
αγοράζει τους Τίτλους (Notes) από τον Εκδότη (Issuer) συμφωνεί ότι, αν στο 
μέλλον αποφασίσει να προσφέρει, επαναπωλήσει, ενεχυριάσει ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσει τους εν λόγω Τίτλους (Notes) που έχει 
αγοράσει, οποιαδήποτε προσφορά, επαναπώληση ή μεταβίβαση θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Πράξη Κινητών Αξιών (Securities Act) και 
οποιονδήποτε κανονισμό δημοσιευτεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(SEC), τον Νόμο για τις εταιρείες επενδύσεων (Investment Company Act) και 
οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α και, όσον 
αφορά δυνητικό αγοραστή που είναι υπήκοος Η.Π.Α (όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό S (Regulation S)), ένας τέτοιος δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να 
είναι "διαπιστευμένος επενδυτής (accredited investor)" (όπως ορίζεται στον 
Κανόνα (Rule) 501(a) του Κανονισμού D (Regulation D)). 
 
Οι τόκοι από Τίτλους (Notes) που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην 
Euroclear και την Clearstream, στο Λουξεμβούργο (Luxembourg) ή/και 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα εκκαθάρισης θα μεταφέρονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες και τους κανονισμούς του σχετικού συστήματος εκκαθάρισης.   

C.8 Περιγραφή των 
δικαιωμάτων που 
συνδέονται με τις 
κινητές αξίες, 
συμπεριλαμβανομένης 

Οι Τίτλοι (Notes) κάθε Σειράς (Series) θα συνιστούν εξασφαλισμένες 
υποχρεώσεις του Εκδότη (Issuer) με κατάταξη στην ίδια τάξη (pari passu) και 
χωρίς προτίμηση μεταξύ τους. 
 
Κάθε Σειρά Τίτλων (Series of Notes) θα εξασφαλιστεί με καθορισμένη 
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της τάξης εξασφάλισης 
και των περιορισμών 
στα εν λόγω 
δικαιώματα. 

εμπράγματη ασφάλεια πρώτης τάξης για: 

i. τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans)·  

ii. το Λογαριασμό Σειράς (Series Account) που έχει δημιουργηθεί για τη 
Σειρά (Series) και  

iii. τα δικαιώματα, συμφέροντα και οφέλη του Εκδότη (Issuer) δυνάμει 
των εγγράφων συναλλαγής που αφορούν το Πρόγραμμα (Programme) στον 
βαθμό που αφορούν τη Σειρά (Series).  
 
Εάν ισχύει για μια Σειρά (Series) μόνο, το δικαίωμα του Εκδότη (Issuer) σε 
οποιαδήποτε ασφάλεια ζωής Δανειολήπτη (Borrower) και/ή σε οποιαδήποτε 
χρηματοοικονομική εγγύηση θα περιλαμβάνεται επίσης στην εμπράγματη 
ασφάλεια για την εν λόγω Σειρά (Series). 
 
Η εμπράγματη ασφάλεια για κάθε Σειρά (Series) θα δημιουργηθεί από το Κύριο 
Έγγραφο Καταπιστεύματος (Principal Trust Deed), όπως αυτό συμπληρώνεται 
από το Συμπληρωματικό Έγγραφο Καταπιστεύματος (Supplemental Trust 
Deed) για την εν λόγω Σειρά (Series). 
 
Πριν από την επιβολή της εμπράγματης ασφάλειας που δημιουργείται από το 
Συμπληρωματικό Έγγραφο Καταπιστεύματος (Supplemental Trust Deed) 
αναφορικά με μια Σειρά (Series), οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον 
Εκδότη (Issuer) κάθε Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) με τη χρήση 
κεφαλαίων που πιστώνουν τον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) 
σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ("Προτεραιότητες 
Πληρωμών Πριν από την Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments)") ως εξής:  

(i)  για την πληρωμή ή την ικανοποίηση του κατ' αναλογία μεριδίου όλων 
των ποσών της εν λόγω Σειράς (Series) που οφείλονται και 
παραμένουν ανεξόφλητα στο πλαίσιο του Όρου 13 του Κύριου 
Εγγράφου Καταπιστεύματος (Principal Trust Deed) προς τον 
Καταπιστευματοδόχο (Trustee) ή/και οποιονδήποτε επιτρεπόμενο 
εντολοδόχο του Καταπιστευματοδόχου (Trustee), 

(ii) για την καταβολή του κατ' αναλογία μεριδίου των ποσών της εν λόγω 
Σειράς (Series) που οφείλονται από τον Εκδότη (Issuer) προς τις 
ιρλανδικές φορολογικές αρχές και πρέπει να καταβληθούν από τον 
Εκδότη (Issuer), 

(iii.) για την καταβολή ή εξόφληση του κατ' αναλογία μεριδίου του συνόλου 
των ποσών της εν λόγω Σειράς (Series) που οφείλονται στον Πάροχο 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) σύμφωνα με την Συμφωνία 
Παροχής Υπηρεσιών Δανείων (LSA) (συμπεριλαμβανομένων ποσών 
οφειλόμενων στον Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) ως 
αποζημίωσή του για Επιτρεπόμενα Έξοδα (Permitted Expenses) τα 
οποία έχει καταβάλει εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) και αναφορικά με 
τα οποία έχει εκδώσει γραπτό αίτημα αποζημίωσης προς τον Εκδότη 
(Issuer)), 

(iv) για την καταβολή του ποσού κέρδους της εν λόγω Σειράς (Series) 
ύψους 100€ ετησίως στον Εκδότη (Issuer), που θα πρέπει να τηρηθεί 
από τον Εκδότη (Issuer) και να είναι διαθέσιμη για διανομή στους 
μετόχους του υπό την ισχύουσα νομοθεσία, 

(v) στην περίπτωση που το διαθέσιμο υπόλοιπο που απομένει για 
διανομή είναι μικρότερο του Κατώτατου Ποσού (Threshold Amount), 
για τη διατήρηση αυτού του υπολοίπου ως αποθεματικού πληρωμών 
που θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Προτεραιότητες 
Πληρωμών (Priorities of Payments) κατά την επόμενη Ημερομηνία 
Πληρωμής (Payment Date) μετά την εν λόγω Ημερομηνία Πληρωμής 
(Payment Date), 

(vi) κατ' αναλογία και ισότιμα στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) για 
την καταβολή ή απόρριψη όλων των ποσών τοκομεριδίων που 
οφείλονται και καταβάλλονται για τους Τίτλους (Notes) της 
συγκεκριμένης Σειράς (Series), σε ποσό που να αντιστοιχεί στο 
Υπόλοιπο Σωρευμένων Τόκων (Accrued Interest Balance),  
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(vii) κατ' αναλογία και ισότιμα στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) για 
την αποπληρωμή ή απόρριψη όλων των ποσών κύριου κεφαλαίου και 
άλλων ποσών που οφείλονται και καταβάλλονται για τους Τίτλους 
(Notes) της συγκεκριμένης Σειράς (Series).  

(viii) κατ' αναλογία και ισότιμα για (α) αποζημίωση του Παρόχου 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) για το κατ' αναλογία μερίδιο των 
Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) της εν λόγω Σειράς 
(Series) που έχει καταβάλει ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan 
Servicer) εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) και για το οποίο ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) δεν έχει αποζημιωθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο (iii) παραπάνω και (β) πληρωμή ή εξόφληση του 
κατ’ αναλογία μεριδίου των Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted 
Expenses) της εν λόγω Σειράς (Series) στα οποία προέβη ο Εκδότης 
(Issuer) και τα οποία δεν καταβλήθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών 
Δανείων (Loan Servicer) εκ μέρους του Εκδότη (Issuer), 

(ix) μετά την αποδέσμευση της εμπράγματης ασφάλειας για τον 
Λογαριασμό Σειράς (Series Account), ο Εκδότης (Issuer) θα 
εξουσιοδοτήσει τον Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) να 
χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο (εάν υπάρχει) στον Λογαριασμό Σειράς 
(Series Account) (α) πρώτον, για την αποζημίωση του Παρόχου 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) για οποιαδήποτε Επιτρεπόμενα 
Έξοδα (Permitted Expenses) που καταβλήθηκαν από τον Πάροχο 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) 
και για τα οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) δεν 
έχει αποζημιωθεί με τη χρήση κεφαλαίων πιστωθέντων σε άλλους 
Λογαριασμούς Σειράς (Series Accounts) τα οποία χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments) 
που ισχύουν για την εκταμίευση των εν λόγω κεφαλαίων σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω άλλης Σειράς (Series) 
λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων, (β) δεύτερον, κατ' αναλογία και 
ισότιμα για πληρωμή ή εξόφληση μη καταβεβλημένων 
Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) που δεν έχουν 
εξοφληθεί με τη χρήση κεφαλαίων πιστωθέντων σε άλλους 
Λογαριασμούς Σειράς (Series Accounts) τα οποία χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments) 
που ισχύουν για την εκταμίευση των εν λόγω κεφαλαίων σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω άλλης Σειράς (Series) 
λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων, και (γ) στη συνέχεια, 
οποιοδήποτε πλεόνασμα παραμένει στην κατοχή του Εκδότη (Issuer). 

 
Ο Εκδότης (Issuer) δύναται, οποιαδήποτε ημερομηνία, να καταβάλει στον 
Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) από τον Λογαριασμό Σειράς 
(Series Account) οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στον Πάροχο Υπηρεσιών 
Δανείων (Loan Servicer) αναφορικά με την Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών 
(Servicing Fee). 
 
Με βάση τις διατάξεις του Συμπληρωματικού Εγγράφου Καταπιστεύματος 
(Supplemental Trust Deed), ο Καταπιστευματοδόχος (Trustee) διατηρεί στην 
κατοχή του όλα τα χρηματικά ποσά που έχει εισπράξει δυνάμει του 
Συμπληρωματικού Εγγράφου Καταπιστεύματος (Supplemental Trust Deed) σε 
σχέση με την υλοποίηση ή την επιβολή της εμπράγματης ασφάλειας που έχει 
δημιουργηθεί δυνάμει αυτού για να τα διαχειριστεί με σκοπό τη χρήση τους με 
την παρακάτω σειρά προτεραιότητας ("Προτεραιότητες Πληρωμών Μετά 
από την Επιβολή (Post-Enforcement Priorities of Payments)" και, από 

κοινού με τις "Προτεραιότητες Πληρωμών Πριν από την Επιβολή, 
αποκαλούμενες "Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments)"): 

i. για την πληρωμή ή την ικανοποίηση του κατ' αναλογία μεριδίου των 
προμηθειών, εξόδων, χρεώσεων, δαπανών και υποχρεώσεων της εν 
λόγω Σειράς (Series) που βαρύνουν ή είναι πληρωτέες στον 
Καταπιστευματοδόχο (Trustee) ή οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή για 
την προετοιμασία και την εκτέλεση των καταπιστευμάτων σύμφωνα με 
το Έγγραφο Καταπιστεύματος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
υλοποίησης οποιασδήποτε Εμπράγματης Ασφάλειας (Security) και 
της αμοιβής του Καταπιστευματοδόχου (Trustee) ή άλλου διαχειριστή), 
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ii. για την καταβολή του κατ' αναλογία μεριδίου των ποσών της εν λόγω 
Σειράς (Series) που οφείλονται από τον Εκδότη (Issuer) προς τις 
ιρλανδικές φορολογικές αρχές και πρέπει να καταβληθούν από τον 
Εκδότη (Issuer), 

iii. για την καταβολή ή εξόφληση του κατ' αναλογία μεριδίου του συνόλου 
των ποσών της εν λόγω Σειράς (Series) που οφείλονται στον Πάροχο 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) σύμφωνα με την Συμφωνία 
Παροχής Υπηρεσιών Δανείων (LSA) (συμπεριλαμβανομένων ποσών 
οφειλόμενων στον Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) ως 
αποζημίωσή του για Επιτρεπόμενα Έξοδα (Permitted Expenses) τα 
οποία έχει καταβάλει εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) και αναφορικά με 
τα οποία έχει εκδώσει γραπτό αίτημα αποζημίωσης προς τον Εκδότη 
(Issuer)), 

iv. κατ' αναλογία και ισότιμα για (α) αποζημίωση του Παρόχου 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) για το κατ' αναλογία μερίδιο των 
Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) της εν λόγω Σειράς 
(Series) που έχει καταβάλει ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan 
Servicer) εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) και για το οποίο ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) δεν έχει αποζημιωθεί σύμφωνα 
με το σημείο (iii) παραπάνω και (β) πληρωμή ή εξόφληση του κατ’ 
αναλογία μεριδίου των Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) 
της εν λόγω Σειράς (Series) τα οποία δεν καταβλήθηκαν από τον 
Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) εκ μέρους του Εκδότη 
(Issuer), 

v. για την καταβολή της αμοιβής κέρδους της εν λόγω Σειράς (Series) 
ύψους 100€ ετησίως στον Εκδότη (Issuer), που θα πρέπει να τηρηθεί 
από τον Εκδότη (Issuer) και να είναι διαθέσιμη για διανομή στους 
μετόχους του υπό την ισχύουσα νομοθεσία, 

vi. κατ' αναλογία και ισότιμα στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) για 
την καταβολή ή απόρριψη όλων των ποσών τοκομεριδίων που 
οφείλονται και καταβάλλονται για τους Τίτλους (Notes) της 
συγκεκριμένης Σειράς (Series), σε ποσό που να αντιστοιχεί στο 
Υπόλοιπο Σωρευμένων Τόκων (Accrued Interest Balance), 

vii. κατ' αναλογία και ισότιμα στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) για 
την καταβολή ή απόρριψη όλων των ποσών κύριου κεφαλαίου και 
άλλων ποσών που οφείλονται και καταβάλλονται για τους Τίτλους 
(Notes) της συγκεκριμένης Σειράς (Series) και 

viii. στη συνέχεια, το υπόλοιπο (εάν υπάρχει) που έχει πιστωθεί στον 

Λογαριασμό Σειράς (Series Account) χρησιμοποιείται (α) πρώτον, 

για την αποζημίωση του Παρόχου Υπηρεσιών Δανείων (Loan 

Servicer) για οποιαδήποτε Επιτρεπόμενα Έξοδα (Permitted 

Expenses) που καταβλήθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Δανείων (Loan Servicer) εκ μέρους του Εκδότη (Issuer) και για τα 

οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) δεν έχει 

αποζημιωθεί με τη χρήση κεφαλαίων πιστωθέντων σε άλλους 

Λογαριασμούς Σειράς (Series Accounts) τα οποία 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών 

(Priorities of Payments) που ισχύουν για την εκταμίευση των εν 

λόγω κεφαλαίων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της εν λόγω άλλης Σειράς (Series) λόγω έλλειψης διαθέσιμων 

κεφαλαίων, (β) δεύτερον, κατ' αναλογία και ισότιμα για πληρωμή 

ή εξόφληση μη καταβεβλημένων Επιτρεπόμενων Εξόδων 

(Permitted Expenses) που δεν έχουν εξοφληθεί με τη χρήση 

κεφαλαίων πιστωθέντων σε άλλους Λογαριασμούς Σειράς (Series 

Accounts) τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 

Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments) που ισχύουν 

για την εκταμίευση των εν λόγω κεφαλαίων σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω άλλης Σειράς (Series) 

λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων, και (γ) στη συνέχεια, 
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οποιοδήποτε πλεόνασμα παραμένει στην κατοχή του Εκδότη 

(Issuer). 
 
Τα "Επιτρεπόμενα Έξοδα (Permitted Expenses)" περιλαμβάνουν ποσά 

πληρωτέα στους παρόχους υπηρεσιών που έχουν διοριστεί από τον Εκδότη 
(Issuer) (συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, του Εκπροσώπου 
Υπολογισμών (Calculation Agent), του Παρόχου Εταιρικών Υπηρεσιών 
(Corporate Services Provider), του Γραμματέα (Registrar), του Κύριου 
Εκπροσώπου Πληρωμών (Principal Paying Agent), του Εκπροσώπου 
Μεταβίβασης (Transfer Agent), του Εκπροσώπου Τοποθέτησης (Placing 
Agent), του Εντολέα Δανείων (Loan Originator), του Παρόχου Υπηρεσιών 
Δανείων (Loan Servicer) και του Εφεδρικού Παρόχου Υπηρεσιών (Back-Up 
Servicer)), αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικά έξοδα και αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που προκύπτουν από την έγερση αξιώσεων 
κατά δανειολήπτη που αθέτησε τις υποχρεώσεις του και εξόδων επιβολής, 
αμοιβές μεσιτών που ανακύπτουν σε σχέση με την τοποθέτηση Τίτλων 
(Notes), αμοιβές και έξοδα διευθυντών, οποιαδήποτε αμοιβή στην Ιρλανδία 
που έχει θεσπιστεί με νομοθέτημα ή κανονισμό, αποθεματικό, φόρο, χρέωση ή 
έξοδα και όλα τα κόστη και έξοδα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη λύση και/ή 
την εκκαθάριση του Εκδότη (Issuer). 
 
Οι Τίτλοι (Notes) κάθε Σειράς (Series) αποτελούν υποχρεώσεις περιορισμένου 
δικαιώματος αναγωγής του Εκδότη (Issuer). Κάθε πληρωμή που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από τον Εκδότη (Issuer) σε σχέση με τους Τίτλους (Notes) 
μιας συγκεκριμένης Σειράς (Series) θα πραγματοποιείται μόνο έως το ύψος 
των ποσών που έχουν ληφθεί αναφορικά με τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) για την εν λόγω Σειρά (Series) ή άλλως αναφορικά 
με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν την εν λόγω Σειρά (Series) 
ή από τις προσόδους υλοποίησης ή επιβολής της εμπράγματης ασφάλειας για 
τη Σειρά (Series), σε κάθε περίπτωση με βάση τις ισχύουσες Προτεραιότητες 
Πληρωμών (Priorities of Payments). 

C.9 Περιγραφή των εξής: 
"ονομαστικό επιτόκιο 
(nominal interest rate)", 
"ημερομηνία κατά την 
οποία οι τόκοι 
καθίστανται πληρωτέοι 
και ημερομηνία 
πληρωμής των τόκων 
(date from which 
interest becomes 
payable and the due 
dates for interest)", "αν 
το επιτόκιο δεν είναι 
σταθερό, περιγραφή 
του υποκείμενου 
περιουσιακού 
στοιχείου στο οποίο 
βασίζεται (where the 
rate is not fixed, 
description of the 
underlying on which it 
is based)”, 
“ημερομηνία λήξης και 
τρόπος απόσβεσης 
του δανείου, 
περιλαμβανομένων 
των διαδικασιών 
εξόφλησης (maturity 
date and arrangements 
for the amortisation of 
the loan, including the 
repayment 
procedures)" 

Πληρωμές τόκων  

 
Κάθε Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) θα επιδιώξει απόδοση για τους Κατόχους 
Τίτλων (Noteholders) με σταθερό περιθώριο (το "Επιτόκιο-Στόχος (Target 
Interest Rate)") πάνω από ένα κυμαινόμενο Βασικό Επιτόκιο (Base Rate), το 

οποίο μπορεί να είναι ένα από τα EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, 
Επίσημο Τραπεζικό Επιτόκιο Η.Π.Α. και Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας της 
Αγγλίας, αναλόγως του ποιο από τα παραπάνω εφαρμόζεται για τη Σειρά 
(Series), υπό την προϋπόθεση ότι εάν και για όσο χρονικό διάστημα το σχετικό 
Βασικό Επιτόκιο (Base Rate) είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τους Τίτλους 
(Notes). 
 
Ο τόκος θα αρχίσει να σωρεύεται από την "Ημερομηνία Έναρξης Τόκων 
(Interest Commencement Date)".  Οι ημερομηνίες υπολογισμού των τόκων και 
το ισχύον Επιτόκιο-Στόχος (Target Interest Rate) ή η μέθοδος υπολογισμού 
μπορεί να διαφέρουν όσον αφορά τους Τίτλους (Notes) διαφορετικών Σειρών 
(Series).   
 
Για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού (Interest Period), το Υπόλοιπο Σωρευμένων 
Τόκων (Accrued Interest Balance) θα είναι το "Ποσό Τρέχοντος Τόκου (Current 
Interest Amount)" συν οποιαδήποτε ποσά τόκων σωρεύονται, αλλά δεν έχουν 
καταβληθεί ακόμα σε προηγούμενες Περιόδους Εκτοκισμού (Interest Periods).   
 
Το Ποσό Τρέχοντος Τόκου (Current Interest Amount) υπολογίζεται από τον 
Εκπρόσωπο Υπολογισμού (Calculation Agent) με την εφαρμογή του Επιτοκίου-
Στόχου (Target Interest Rate) στο Ονομαστικό Αρχικό Ποσό (Notional Principal 
Amount) για την Περίοδο Εκτοκισμού (Interest Period) κατά την Ημερομηνία 
Υπολογισμού (Calculation Date).  Για οποιαδήποτε Ημερομηνία Υπολογισμού 
(Calculation Date), το Ονομαστικό Αρχικό Ποσό (Notional Principal Amount) 
ενός Τίτλου (Note) θα πρέπει να είναι το οφειλόμενο ποσό αρχικού κεφαλαίου 
ενός τέτοιου Τίτλου (Note) συν οποιαδήποτε ποσά τόκων που δεν έχουν 
καταβληθεί ακόμα από προηγούμενες Περιόδους Εκτοκισμού (Interest 
Periods).  
 



 

 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την 
Οδηγία περί 
ενημερωτικών δελτίων Λεπτομέρειες 

Οι Περίοδοι Εκτοκισμού (Interest Periods) θα πρέπει να είναι οι περίοδοι που 
ξεκινούν (και περιλαμβάνουν) την Ημερομηνία Έναρξης Τόκων (Interest 
Commencement Date) και λήγουν (εξαιρουμένης) την πρώτη Ημερομηνία 
Υπολογισμού (Calculation Date) και κάθε επόμενη περίοδο που αρχίζει (και 
περιλαμβάνει) μια Ημερομηνία Υπολογισμού (Calculation Date) και λήγει 
(εξαιρουμένης) την ακόλουθη Ημερομηνία Υπολογισμού (Calculation Date).   
 
Δεν παρέχεται εγγύηση ότι οιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) 
θα υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς 
(Series Account) για την καταβολή του Υπολοίπου Σωρευμένων Τόκων 
(Accrued Interest Balance) επί των Τίτλων (Notes) και οι τόκοι θα 
καταβάλλονται (σε κάθε περίπτωση) μόνο εφόσον τα διαθέσιμα κεφάλαια για 
την καταβολή των τόκων και του αρχικού κεφαλαίου υπερβαίνουν το Κατώτατο 
Ποσό (Threshold Amount) (το οποίο ανέρχεται σε 500€ για Σειρές (Series) 
εκφραζόμενες σε ευρώ (Euro), 500£ για Σειρές (Series) εκφραζόμενες σε 
Στερλίνες (Sterling) και 500$ για Σειρές (Series) εκφραζόμενες σε δολάρια ΗΠΑ 
(US dollar)).  Αν δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια στον σχετικό 
Λογαριασμό Σειράς (Series Account) για την καταβολή του Υπολοίπου 
Σωρευμένων Τόκων (Accrued Interest Balance), οι τόκοι θα συνεχίσουν να 
σωρεύονται με το Επιτόκιο-Στόχος (Target Interest Rate) και η καταβολή θα 
αναβληθεί μέχρι την επόμενη Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) και αυτή 
η αναβολή δεν συνιστά Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης (Event of Default). 
 
Πληρωμές Αρχικού Κεφαλαίου  

Σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) κατά την οποία τα κεφάλαια 
που είναι διαθέσιμα στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) για την 
καταβολή των τόκων και του αρχικού κεφαλαίου υπερβαίνουν το Κατώτατο 
Ποσό (Threshold Amount), μόλις το Υπόλοιπο Σωρευμένων Τόκων (Accrued 
Interest Balance) έχει εξοφληθεί, τα όποια διαθέσιμα κεφάλαια θα καταβληθούν 
στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) για τη μερική (ή πλήρη) εξόφληση του 
υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων (Notes) σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments). 
 
Η μη πληρωμή του αρχικού κεφαλαίου σε Ημερομηνία Πληρωμής (Payment 
Date) λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων στον Λογαριασμό Σειράς (Series 
Account) δεν θα συνιστά Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης (Event of Default), 
αλλά θα οδηγεί σε αναβολή μέχρι την επόμενη Ημερομηνία Πληρωμής 
(Payment Date).  

Εξόφληση κατά τη Λήξη 

 

Εκτός εάν έχει προηγουμένως εξοφληθεί ή αγοραστεί και ακυρωθεί όπως 
προβλέπεται παρακάτω, κάθε Τίτλος (Note) εξοφλείται κατά την Ημερομηνία 
Λήξης (Maturity Date) του. Εάν ο Εκδότης (Issuer) δεν έχει στη διάθεσή του 
επαρκή κεφάλαια στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) για την 
πλήρη εξόφληση των Τίτλων (Notes) κατά την Ημερομηνία Λήξης (Maturity 
Date), η Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) μετατίθεται αυτομάτως στην 
επόμενη επέτειο της εν λόγω ημερομηνίας. Η εν λόγω χρονική μετάθεση στην 
επόμενη επέτειο θα επαναλαμβάνεται ετησίως εκτός εάν, πριν από 
οποιαδήποτε τέτοια επέτειο, οι Τίτλοι έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν 
ακυρωθεί. Δεν σωρεύεται τόκος κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας 
περιόδου χρονικής μετάθεσης ("Περίοδος Αποπληρωμής Μετά τη Λήξη 
(Post-Maturity Repayment Period)"). 

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποπληρωμής Μετά τη Λήξη (Post-Maturity 
Repayment Period), εφόσον προβλέπεται για μια Σειρά (Series), ο Εκδότης 
(Issuer) δύναται να ζητήσει από τον Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan 
Servicer), ενεργώντας με εύλογο εμπορικά τρόπο, να αποτιμήσει (ή να 
μεριμνήσει για την αποτίμηση) τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student 
Loans) που παραμένουν ανεξόφλητα (το συνολικό ύψος της αξίας στην οποία 
αποτιμώνται τα εν λόγω δάνεια ονομάζεται "Ποσό Αποτίμησης Μετά τη Λήξη 
(Post-Maturity Valuation Amount)"). Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από 

οποιαδήποτε τέτοια αποτίμηση και εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για 
να το πράξει, ο Εκδότης (Issuer) δύναται, εφόσον αποστείλει προηγουμένως 
ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημερολογιακών ημερών προς τους Κατόχους 
Τίτλων (Noteholders) και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee), να διανείμει ποσό 
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Απαίτηση 
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σύμφωνα με την 
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ενημερωτικών δελτίων Λεπτομέρειες 

ίσο με το Ποσό Αποτίμησης Μετά τη Λήξη (Post-Maturity Valuation Amount), 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια που τη δεδομένη στιγμή έχουν 
πιστωθεί στον Λογαριασμό Σειράς (Series Account) σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments). Η εν λόγω πληρωμή 
συνιστά πλήρη και οριστική εξόφληση κάθε ποσού τόκων και αρχικού 
κεφαλαίου που είναι τη δεδομένη στιγμή οφειλόμενο και πληρωτέο δυνάμει των 
Τίτλων (Notes) της σχετικής Σειράς (Series) ή σε σχέση με αυτούς. Εάν ο 
Εκδότης (Issuer) πραγματοποιήσει μια τέτοια διανομή, τα δικαιώματα των 
Κατόχων Τίτλων (Noteholders) να εισπράξουν οποιαδήποτε περαιτέρω ποσά 
αναφορικά με τους Τίτλους (Notes) αποσβένονται και οι Τίτλοι (Notes) 
εξοφλούνται πλήρως και ακυρώνονται. 

Εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) επιβεβαιώσει στον Εκδότη 
(Issuer) και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee) ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική 
προοπτική είσπραξης περαιτέρω κεφαλαίων από Δανειολήπτες (Borrowers) 
Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) σύμφωνα με την 
Πολιτική Διαχείρισης Δανείων (Loan Management Policy) που εφαρμόζει, ο 
Εκδότης (Issuer) ενημερώνει σχετικά τους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) 
σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις (Conditions). Κατόπιν αυτού, οι Τίτλοι (Notes) 
εξοφλούνται πλήρως και ακυρώνονται και τα δικαιώματα των Κατόχων Τίτλων 
(Noteholders) για την είσπραξη οποιωνδήποτε περαιτέρω ποσών αναφορικά με 
τους Τίτλους (Notes) αποσβένονται. 

Παρόλο που προσδιορίζεται Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) για κάθε Σειρά 
(Series), δεδομένου ότι οι πληρωμές αρχικού κεφαλαίου δύναται να 
πραγματοποιούνται κάθε Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) με βάση την 
εκταμίευση κεφαλαίων που πιστώνουν τον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series 
Account) σύμφωνα με τις ισχύουσες Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of 
Payments), οι Τίτλοι (Notes) δύναται να εξοφληθούν πλήρως πριν από την 
καθορισμένη Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) τους χωρίς ειδοποίηση των 
επενδυτών. 

 
Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary)  
 
Οι Ημερομηνίες Πληρωμής (Payment Dates) για αυτήν τη Σειρά (Series) 
Τίτλων (Notes) θα είναι: [Καθορίστε τις Ημερομηνίες Πληρωμής] (οι 
"Ημερομηνίες Πληρωμής (Payment Dates)").  Σε κάθε Ημερομηνία 

πληρωμής (Payment Date), θα καταβάλλονται τόκοι ανάλογα με τα διαθέσιμα 
κεφάλαια που εισπράττονται για τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student 
Loans).  Οι τόκοι θα είναι πληρωτέοι σύμφωνα με τις Προτεραιότητες 
Πληρωμών Πριν από την Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities of Payments) με 
το Επιτόκιο-Στόχος (Target Interest Rate), το οποίο αποτελεί σταθερό 
περιθώριο πάνω από ένα κυμαινόμενο ποσοστό απόδοσης. 
 
Το Επιτόκιο-Στόχος (Target Interest Rate) για αυτή τη Σειρά (Series) Τίτλων 
(Notes) είναι [  •  ]% πάνω από το Βασικό Επιτόκιο (Base Rate) (το οποίο είναι 
[  •  ]) ή μηδενικό όταν το Βασικό Επιτόκιο (Base Rate) έχει αρνητική τιμή. 

Λήξη των Τίτλων (Notes)  

Η Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) αυτής της Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) 
είναι η [  •  ].   

 

C.10 Αν η πληρωμή των 
τόκων που παράγει η 
κινητή αξία συνδέεται 
με παράγωγο(-α) 
μέσο(-α), να δοθούν 
σαφείς και πλήρεις 
εξηγήσεις που να 
επιτρέπουν στους 
επενδυτές να 
κατανοήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο η 
επένδυσή τους 
επηρεάζεται από την 
αξία του ή των 
υποκείμενων 

Δεν ισχύει, η πληρωμή των τόκων που παράγονται από τους Τίτλους (Notes) 
δεν συνδέεται με παράγωγα μέσα. 
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παράγωγων μέσων, 
ιδίως στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι κίνδυνοι 
είναι περισσότερο 
εμφανείς. 

C.11 Διευκρίνιση αν οι 
προσφερόμενες 
κινητές αξίες 
αποτελούν ή θα 
αποτελέσουν 
αντικείμενο αίτησης 
εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση, 
ενόψει της διανομής 
τους σε ρυθμιζόμενη 
αγορά ή σε άλλες 
ισοδύναμες αγορές με 
διευκρίνιση των εν 
λόγω αγορών. 

Οι Τίτλοι (Notes) δύνανται να εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο (Official List) 
και να διαπραγματευθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου 
Euronext του Δουβλίνου (Euronext Dublin) ή να εκδοθούν σε μη εισηγμένη 
βάση. 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 
 
[Οι Τίτλοι (Notes) θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο (Official List) και θα 
διαπραγματευθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext του 
Δουβλίνου (of Euronext Dublin).] /[Οι Τίτλοι (Notes) δεν θα εισαχθούν σε 
οποιοδήποτε χρηματιστήριο] 
 
[Οι Τίτλοι (Notes) μπορούν να προσφέρονται στο κοινό στην [Αυστρία], 
[Βέλγιο], [Βουλγαρία], [Γαλλία], [Γερμανία], [Δανία], [Ελλάδα], [Εσθονία], 
[Ηνωμένο Βασίλειο], [Ιρλανδία], [Ισπανία], [Ιταλία], [Κύπρος], [Λετονία], 
[Λιθουανία], [Λουξεμβούργο], [Μάλτα], [Νορβηγία], [Πολωνία], [Πορτογαλία], 
[Ολλανδία], [Ουγγαρία], [Ρουμανία], [Σλοβακία], [Σλοβενία], [Σουηδία], [Τσεχία] 
και [Φινλανδία]. / [Οι Τίτλοι (Notes) πωλούνται μόνο σε [καθορίστε].] 

C.12 Ελάχιστη ονομαστική 
αξία της έκδοσης. 

Κάθε Σειρά (Series) θα έχει ελάχιστη ονομαστική αξία. Οι Κάτοχοι Τίτλων 
(Noteholders) πρέπει επίσης να εγγραφούν για ένα ελάχιστο ποσό αρχικού 
κεφαλαίου των Τίτλων (Notes) ίσο με το ελάχιστο ποσό συναλλαγής της 
σχετικής Σειράς (Series). 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 
 
Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων (Notes) είναι [καθορίστε την ελάχιστη 
ονομαστική αξία]. 

Το ελάχιστο ποσό συναλλαγής των Τίτλων (Notes) είναι [καθορίστε το ελάχιστο 
ποσό συναλλαγής]. 

C.21 Διευκρίνιση της αγοράς 
στην οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι 
συναλλαγές κινητών 
αξιών και για την οποία 
έχει δημοσιευτεί το 
ενημερωτικό δελτίο. 

Οι Τίτλοι (Notes) δύνανται να εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο (Official List) 
και να διαπραγματευθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου 
Euronext του Δουβλίνου (Euronext Dublin) ή να εκδοθούν σε μη εισηγμένη 
βάση. 

Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 
 
[Οι Τίτλοι (Notes) θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο (Official List) και θα 
διαπραγματευθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext του 
Δουβλίνου (Euronext Dublin).] /[Οι Τίτλοι (Notes) δεν θα εισαχθούν σε 
οποιοδήποτε χρηματιστήριο] 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

D.2  Κύριες πληροφορίες 
σχετικά με τους 
βασικούς κινδύνους 
που αφορούν ειδικά 
στον Εκδότη (Issuer). 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η ικανότητα του Εκδότη (Issuer) να ικανοποιεί τις 

υποχρεώσεις πληρωμών δυνάμει μιας Σειράς (Series) Τίτλων (Notes) θα 
επηρεαστεί αρνητικά από αθετήσεις υποχρεώσεων στα υποκείμενα Σχετικά 
Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) [τα οποία Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) ενδέχεται να βρίσκονται σε κατάσταση υπερημερίας, 
να είναι ληξιπρόθεσμα ή να βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής 
σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Διαχείρισης Δανείων (Loan 
Management Policy) του Παρόχου Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) αν τα 
"Απομειωμένα Φοιτητικά Δάνεια (Impaired Student Loans)" διατίθενται στη 
σχετική Σειρά (Series)]. Εάν το ποσό αποπληρωμής των Σχετικών Φοιτητικών 
Δανείων (Relevant Student Loans) υπολείπεται του ποσού που είναι 
απαραίτητο για την πλήρη εξόφληση των Τίτλων (Notes) της εν λόγω Σειράς 
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(Series) κατά την Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) ή πριν από αυτήν, τότε ο 
Εκδότης (Issuer) δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά που 
αντιστοιχούν στο εν λόγω έλλειμμα κατά την Ημερομηνία Λήξης (Maturity 
Date) και η Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) μετατίθεται επαναλαμβανόμενα 
στην επόμενη επέτειο της Ημερομηνίας Λήξης (Maturity Date), εκτός εάν και 
έως ότου οι Τίτλοι (Notes) εξοφληθούν πλήρως πριν από οποιαδήποτε εν 
λόγω μετατεθειμένη Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date). Εάν, πριν από την 
Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) (ή οποιαδήποτε μετατεθειμένη Ημερομηνία 
Λήξης (Maturity Date)), ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) 
επιβεβαιώσει στον Εκδότη (Issuer) και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee) ότι 
δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική είσπραξης περαιτέρω κεφαλαίων από 
Δανειολήπτες (Borrowers) Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student 
Loans) σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Δανείων (Loan Management 
Policy) που εφαρμόζει, ο Εκδότης (Issuer) ενημερώνει σχετικά τους Κατόχους 
Τίτλων (Noteholders) της εν λόγω Σειράς (Series) και οι υποχρεώσεις του 
Εκδότη (Issuer) προς τους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) αναφορικά με την 
εν λόγω Σειρά (Series) Τίτλων (Notes) αποσβένονται άμεσα. Επίσης, οι Τίτλοι 
(Notes) θεωρείται ότι έχουν εξοφληθεί και ακυρωθεί και, αντιστοίχως, οι 
Κάτοχοι Τίτλων (Noteholders) δύναται να απολέσουν το σύνολο ή μέρος της 
επένδυσής τους. 
 
Πρόωρες αποπληρωμές: Η φύση της ομάδας Δανειοληπτών (Borrowers) 

σημαίνει ότι είναι πιθανή και αναμενόμενη εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου 
πριν από τη λήξη. Υπάρχει κίνδυνος ο τόκος που σωρεύεται επί κεφαλαίων 
που αντιστοιχούν σε πρόωρες αποπληρωμές αρχικού κεφαλαίου ενός 
Σχετικού Φοιτητικού Δανείου (Relevant Student Loan) πριν από μια διανομή 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of Payments) 
να μην υπολογίζεται με το ίδιο επιτόκιο με το οποίο θα υπολογιζόταν τόκος επί 
οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου δυνάμει του Σχετικού Φοιτητικού Δανείου 
(Relevant Student Loan) ή με το ίδιο επιτόκιο με το οποίο υπολογίζεται τόκος 
για τη σχετική Σειρά (Series) για τη σχετική περίοδο. Δεδομένου ότι τα Σχετικά 
Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) που υποστηρίζουν μια 
συγκεκριμένη Σειρά (Series) διαθέτουν ένα εύρος περιθωρίων επιτοκίων, οι 
πρόωρες αποπληρωμές συγκεκριμένων δανείων μπορεί να επηρεάσουν το 
σταθμισμένο μέσο περιθώριο που είναι διαθέσιμο προς καταβολή σε 
Κατόχους Τίτλων (Noteholders) συγκεκριμένης Σειράς (Series). 
 
Θάνατος Δανειολήπτη (Borrower): Δύναται να εφαρμόζεται σε μια Σειρά 

(Series) ασφάλεια ζωής Δανειολήπτη (Borrower). Κατά περίπτωση, δεν θα 
είναι υποχρεωτική η καταβολή του ποσού του ασφαλιστηρίου του 
αποβιώσαντος Δανειολήπτη (Borrower), εάν ο ασφαλιστής, δυνάμει του 
ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που είναι διαθέσιμο στην Prodigy 
Finance, διαπιστώσει αίτια θανάτου που εκπίπτει από την κάλυψη του 
συμβολαίου ή εάν η Prodigy Finance έχει ασκήσει την επιτρεπόμενη διακριτική 
της ευχέρεια, ώστε να αποκλείσει τον αποβιώσαντα Δανειολήπτη (Borrower) 
από την κάλυψη. Εάν δεν εφαρμόζεται σε μια Σειρά (Series) ασφάλεια ζωής 
Δανειολήπτη (Borrower) ή εάν οι ανακτώμενες ασφαλιστικές αποδόσεις δεν 
επαρκούν για την αποπληρωμή ενός δανείου αποβιώσαντος Δανειολήπτη 
(Borrower), ο Εκδότης (Issuer) θα θεωρηθεί ως πιστωτής της περιουσίας τους 
αποβιώσαντος Δανειολήπτη (Borrower) για το μη καταβληθέν ποσό του 
Σχετικού Φοιτητικού Δανείου (Relevant Student Loan). Ο Εκδότης μπορεί να 
αντιμετωπίσει δυσκολία στην επίτευξη της αξίωσής του ως πιστωτή της 
περιουσίας του Δανειολήπτη (Borrower) και η αξία αυτής της περιουσίας 
μπορεί να μην επαρκεί για την πλήρη πληρωμή αυτής της μη εξασφαλισμένης 
αξίωσης και όλων των άλλων.   
 
Νομική εκτέλεση και εισπράξεις: Ένα Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan) και 

οποιοδήποτε κόστος προκύπτει κατά την προσπάθεια είσπραξης και 
εκτέλεσής του μπορεί να είναι μη ανακτήσιμο αν ένας Δανειολήπτης 
(Borrower) δεν μπορεί να εντοπιστεί ή διαμένει σε άλλη χώρα η οποία δεν 
αναγνωρίζει και δεν εκτελεί αλλοδαπές αποφάσεις ή αν το Φοιτητικό Δάνεια 
(Student Loan) καταλήξει να μην είναι εκτελέσιμο.  
 
Ρευστότητα των Φοιτητικών Δανείων (Student Loans): Τα Φοιτητικά 

Δάνεια (Student Loans) που κρατούνται από τον Εκδότη (Issuer) είναι μη 
ρευστοποιήσιμα και είναι πιθανό να παρακρατηθούν από τον Εκδότη (Issuer) 
μέχρι τη λήξη τους. Ενώ ο Εκδότης (Issuer) μπορεί να απαιτεί αποδέσμευση 
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της εμπράγματης ασφάλειας για Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student 
Loans), αν προσδιοριστεί ένας αγοραστής και/ή μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή 
χρηματοδότηση του δανείου που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη εξόφληση των 
Τίτλων (Notes) της Σειράς (Series), δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα ότι ο 
Εκδότης (Issuer) θα είναι σε θέση να προσδιορίσει έναν αγοραστή ή δανειστή 
πρόθυμο να διαχειριστεί αυτούς τους όρους. 
 
Πρόωρη Εξόφληση: Με την επιφύλαξη της πλήρους εξόφλησης μιας Σειράς 

(Series) πριν από την Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date) λόγω του συντελεστή 
απόσβεσης των υποκείμενων Φοιτητικών Δανείων (Student Loans), ο Εκδότης 
(Issuer) κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης τουλάχιστον 20 
Εργάσιμων Ημερών (Business Days) προς τους Κατόχους Τίτλων 
(Noteholders) και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee) σχετικά με την εξόφληση,  
δύναται να εξοφλήσει τους Τίτλους (Notes) μιας Σειράς (Series) πλήρως, 
καταβάλλοντας το Ποσό Εξόφλησης (Redemption Amount), ή εν μέρει κατά 
την ημερομηνία που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση εξόφλησης, στην 
περίπτωση που ο Εκδότης (Issuer) διαθέτει τη δεδομένη στιγμή κεφάλαια για 
την εξόφληση για την οποία αποστέλλει την ειδοποίηση από τις προσόδους 
της πώλησης των σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Student Loans) ή από την 
αναχρηματοδότησή τους. Ο Εκδότης (Issuer) δύναται να δώσει εντολή στον 
Καταπιστευματοδόχο (Trustee) να αποδεσμεύσει την εμπράγματη ασφάλεια 
κατά την ημερομηνία της εν λόγω εξόφλησης για το σύνολο των Σχετικών 
Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans), εάν οι Τίτλοι (Notes) της εν 
λόγω Σειράς (Series) πρόκειται να εξοφληθούν πλήρως, ή για ποσοστό αυτών 
που ισούται με το ποσοστό που αντιστοιχεί στο αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων 
(Notes) της Σειράς (Series) που θα εξοφληθούν προς το συνολικό ποσό 
αρχικού κεφαλαίου που παραμένει οφειλόμενο για τους Τίτλους (Notes) της εν 
λόγω Σειράς (Series). O Καταπιστευματοδόχος (Trustee) υποχρεούται να 
εκτελέσει την εντολή του Εκδότη (Issuer), εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ποσό 
στον σχετικό Λογαριασμό Σειράς (Series Account) το οποίο επαρκεί για την 
αποπληρωμή του σχετικού αρχικού κεφαλαίου που προτείνεται να εξοφληθεί, 
καθώς και του τόκου που έχει σωρευθεί επ’ αυτού και άλλων ποσών 
οφειλόμενων σε σχέση με την εν λόγω Σειρά (Series) σύμφωνα με τις 
Προτεραιότητες Πληρωμών Πριν από την Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities 
of Payments). Εάν ο Εκδότης (Issuer) επιλέξει να προβεί σε πρόωρη 
εξόφληση, οι Κάτοχοι Τίτλων (Noteholders) της Σειράς (Series) δεν θα λάβουν 
την απόδοση της επένδυσης που αναμενόταν κατά την απόκτηση των Τίτλων 
(Notes). 
  
Απόφαση Κατόχων Τίτλων (Noteholders): Ο Εκδότης (Issuer) μπορεί να 

συγκαλέσει συνέλευση των κατόχων Τίτλων (Notes) μιας Σειράς (Series) ανά 
πάσα στιγμή μετά τη σχετική Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date) για την 
εξέταση πρότασης του Εκδότη (Issuer) (Α) για την πώληση του συνόλου ή 
ορισμένων από τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) σε τιμή 
("Προτεινόμενη Τιμή (Proposed Price)") η οποία, στην περίπτωση 

προτεινόμενης πώλησης του συνόλου των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων 
(Relevant Student Loans), δεν θα είναι κατώτερη του ποσού που απαιτείται για 
την πλήρη εξόφληση των Τίτλων (Notes) (κατόπιν χρήσης των προσόδων της 
εν λόγω πώλησης σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών Πριν από την 
Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities of Payments)) ή, στην περίπτωση 
προτεινόμενης πώλησης μόνο ορισμένων από τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans), σε Προτεινόμενη Τιμή (Proposed Price) που δεν θα 
είναι κατώτερη του ποσού που απαιτείται για την μερική εξόφληση Τίτλων 
(Notes) της εν λόγω Σειράς (Series) (κατόπιν χρήσης των προσόδων της εν 
λόγω πώλησης σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών Πριν από την 
Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities of Payments)) στο ποσό αρχικού 
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο ίδιο ποσοστό του συνολικού ποσού 
οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων (Notes) της Σειράς (Series) με το 
ποσοστό των ποσών οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου των Σχετικών 
Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) που ο Εκδότης (Issuer) 
προτείνει να πωληθούν προς το ποσό του οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου 
των Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) (το 
"Προτεινόμενο Ποσό Εξόφλησης (Proposed Redemption Amount)"), αλλά 

εφόσον η Προτεινόμενη Τιμή (Proposed Price) ισούται με ή υπερβαίνει το 
ποσό που έχει εκτιμήσει ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) ως 
το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί εάν ο Εκδότης (Issuer) 
διακρατούσε τα εν λόγω Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student Loans) 
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έως τη λήξη και ο Πάροχος Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer) ελάμβανε 
μέτρα επιβολής αναφορικά με οποιαδήποτε Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) τα οποία είναι ή δύναται να καταστούν υπερήμερα 
σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Δανείων (Loan Management Policy) που 
εφαρμόζει και (Β) για τη χρήση των προσόδων της πώλησης, όπως και όταν 
αυτές εισπραχθούν, σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών πριν από την 
Επιβολή (Pre-Enforcement Priorities of Payments). Στην περίπτωση που η 
προτεινόμενη πώληση αποτελεί πώληση του συνόλου των Σχετικών 
Φοιτητικών Δανείων (εάν εγκριθεί με Έκτακτη Απόφαση (Extraordinary 
Resolution)), οι Τίτλοι (Notes) της σχετικής Σειράς (Series) εξοφλούνται και 
ακυρώνονται χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή από τον Εκδότη 
(issuer) προς τους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) κατόπιν της χρήσης των 
προσόδων της πώλησης από τον Εκδότη (Issuer). Αν η συνέλευση εγκρίνει 
μια Έκτακτη Απόφαση (Extraordinary Resolution) (εγκεκριμένη από τους 
κατόχους του 75% της αξίας των ψήφων) η οποία εγκρίνει την πώληση, τυχόν 
διαφωνούντες κάτοχοι θα έχουν ζημίες στους Τίτλους (Notes) τους ίσες με 
αυτές που θα έχουν οι κάτοχοι Τίτλων (Notes) που ψήφισαν υπέρ της 
Έκτακτης Απόφασης. 
 
Κίνδυνος αφερεγγυότητας: Με βάση το ιρλανδικό δίκαιο, όταν υφίσταται 

αφερεγγυότητα ιρλανδικής εταιρείας όπως είναι ο Εκδότης (Issuer), οι 
απαιτήσεις μιας περιορισμένης κατηγορίας προνομιακών πιστωτών θα έχουν 
προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων ασφαλισμένων πιστωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των Κατόχων Τίτλων (Noteholders). Άλλες διατάξεις 
του πτωχευτικού δίκαιου της Ιρλανδίας μπορούν επίσης να μειώσουν το ποσό 
των διαθέσιμων κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του 
Εκδότη (Issuer) προς τους Κατόχους Τίτλων (Noteholders). Επιπρόσθετα, ο 
Εκδότης (Issuer) μπορεί να υποστεί απώλειες αν οποιοσδήποτε από τους 
παρόχους υπηρεσιών του Εκδότη (Issuer) ή οποιοσδήποτε 
Χρηματοοικονομικός Εγγυητής (Financial Guarantor) καταστεί αφερέγγυος. 
 
Καμία ρύθμιση για τον Εκδότη (Issuer) από οποιαδήποτε ρυθμιστική 
αρχή: Ο Εκδότης (Issuer) δεν διαθέτει άδεια ή έγκριση σύμφωνα με τις 

διατάξεις οποιωνδήποτε υφιστάμενων νόμων περί κινητών αξίων, 
εμπορευμάτων, ασφαλιστικών ή τραπεζικών υπηρεσιών οποιασδήποτε 
δικαιοδοσίας και δεν έχει υποβάλει αίτηση (και δεν προβλέπει να υποβάλει 
αίτηση) για ανάλογες άδειες ή εγκρίσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές σε μια ή 
περισσότερες επικράτειες μπορεί να έχουν αντίθετη άποψη από τον Εκδότη 
(Issuer) όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα αυτών των νόμων στην περίπτωση 
του Εκδότη (Issuer), γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον 
Εκδότη (Issuer) ή στους κατόχους Τίτλων (Notes) που έχουν εκδοθεί από τον 
Εκδότη (Issuer). 
 
Ρύθμιση για τον Εντολέα Δανείων (Loan Originator): Ο Εντολέας Δανείων 

(Loan Originator) διαθέτει άδεια για τις πιστωτικές του δραστηριότητες από την 
Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του 
Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον εταιρικό αριθμό 709641, αλλά δεν διαθέτει άδεια 
ή έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις άλλων νόμων περί κινητών αξίων, 
εμπορευμάτων, ασφαλιστικών ή τραπεζικών υπηρεσιών σε άλλη δικαιοδοσία 
εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, με την επιφύλαξη των αδειών που 
αναφέρονται παρακάτω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Εντολέας Δανείων (Loan 
Originator) διαθέτει άδειες χορήγησης ιδιωτικών δανείων σε 3 πολιτείες, άδειες 
παροχής υπηρεσιών σε 6 πολιτείες, είναι καταχωρημένος ως πάροχος 
καταναλωτικής πίστης σε άλλες 2 πολιτείες και έχει καταθέσει αιτήσεις για να 
λάβει άδεια σε 6 ακόμα πολιτείες (4 άδειες για χορήγηση δανείων και 2 άδειες 
για παροχή υπηρεσιών).  Περαιτέρω αιτήσεις για άδειες χορήγησης ιδιωτικών 
δανείων/και παροχής υπηρεσιών μπορεί να κατατεθούν εν ευθέτω χρόνω.  Οι 
ρυθμιστικές αρχές σε μια ή περισσότερες επικράτειες μπορεί να έχουν αντίθετη 
άποψη από τον Εντολέα Δανείων (Loan Originator) όσον αφορά την 
εφαρμοσιμότητα αυτών των νόμων στην περίπτωση του Εντολέα Δανείων 
(Loan Originator), γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους 
κατόχους Τίτλων (Notes) που έχουν εξασφαλιστεί με τα Φοιτητικά Δάνεια 
(Student Loans). 
 
Συναλλαγματική ισοτιμία: Οι Δανειολήπτες (Borrowers) με δάνεια που δεν 

εκφράζονται στο νόμισμα του εισοδήματός τους ή άλλων κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των δανείων τους θα εκτίθενται στις 
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αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος του δανείου τους 
και του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του δανείου, 
γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητά τους να 
αποπληρώσουν τα δάνειά τους. 
 

D.3 Κύριες πληροφορίες 
σχετικά με τους 
βασικούς κινδύνους 
που αφορούν ειδικά 
στις κινητές αξίες 

Ρευστότητα των Τίτλων (Notes): Δεν υπάρχει άλλη καθιερωμένη 

δευτερογενής αγορά για τους Τίτλους (Notes). Επιπρόσθετα, η μεταβίβαση ή 
πώληση των Τίτλων (Notes) εντός των Η.Π.Α. υπόκειται σε διάφορους 
περιορισμούς κατά τη μεταβίβαση. Βλ. Γ. 5. 
 
Συναλλαγματική ισοτιμία: Επενδυτές των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία 

δεν εκφράζονται στο νόμισμα των Τίτλων (Notes) που έχουν αποκτήσει θα 
εκτεθούν σε αλλαγές της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του τοπικού τους 
νομίσματος και του νομίσματος στο οποίο έχουν εκφραστεί οι Τίτλοι (Notes), 
κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις τους. 
 
Κίνδυνος Ανεπαρκούς Ασφάλειας: Οι Τίτλοι (Notes) εκδίδονται για κάθε 

Σειρά (Series) βάσει του προσδιορισμένου επιπέδου ζήτησης από δυνητικούς 
δανειολήπτες κατά την Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date). Υπάρχει 
πιθανότητα η πραγματική ζήτηση να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερης της 
αναμενόμενης. Ο Εκδότης (Issuer) δύναται να καθορίσει εφαρμοζόμενο 
"Επίπεδο Υπερκεφαλαιοποίησης (Overcapitalisation Level)" για μια Σειρά 
(Series) για να δηλώσει ότι έχει προσδιορίσει συγκεκριμένο επίπεδο ζήτησης 
από δυνητικούς δανειολήπτες για Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια (Relevant Student 
Loans) κατά την Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date), αλλά έχει εκδώσει τη 
σχετική Σειρά (Notes) Τίτλων (Notes) με ποσό αρχικού κεφαλαίου που είναι 
υψηλότερο από το συνολικό ποσό αρχικού κεφαλαίου των εν λόγω Σχετικών 
Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) (το εν λόγω πλεονάζον ποσό 
ως ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου της Σειράς (Series) αποτελεί το 
καθορισμένο Επίπεδο Υπερκεφαλαιοποίησης (Overcapitalisation Level)), διότι 
αναμένει περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για τα Σχετικά Φοιτητικά Δάνεια 
(Relevant Student Loans) από Δανειολήπτες (Borrowers) κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Αγοράς (Acquisition Period). Οποιαδήποτε ποσά που αντιστοιχούν 
στις προσόδους της έκδοσης μιας Σειράς (Series) που ο Εκδότης (Issuer) δεν 
έχει χρησιμοποιήσει κατά την Περίοδο Αγοράς (Acquisition Period) για την 
πληρωμή Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted Expenses) και/ή την αγορά 
Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant Student Loans) θα αποπληρωθούν 
στους Κατόχους Τίτλων (Noteholders) κατ’ αναλογία για την εξόφληση των 
Τίτλων (Notes) σύμφωνα με τις Προτεραιότητες Πληρωμών (Priorities of 
Payments) την Ημερομηνία Πληρωμής (Payment Date) που έπεται της 
Περιόδου Αγοράς (Acquisition Period). Αυτό μπορεί να μειώσει τη συνολική 
απόδοση των Τίτλων (Notes). 
 
Ο Κάτοχος Τίτλων (Noteholder) δεν έχει δικαίωμα αναγωγής στους 
Δανειολήπτες (Borrowers): Κανένας Κάτοχος Τίτλων (Noteholder) δεν θα 

δικαιούται να εκτελέσει Φοιτητικά Δάνεια (Students Loans) ή να έχει άμεσο 
δικαίωμα αναγωγής στους Δανειολήπτες (Borrowers), εκτός αν αυτό 
πραγματοποιηθεί μέσω ενεργειών του Καταπιστευματοδόχου (Trustee). 
 
Η εμπράγματη ασφάλεια μπορεί να κηρυχθεί άκυρη: Αν το δικαίωμα 

εμπράγματης ασφάλειας του Καταπιστευματοδόχου (Trustee) για μια Σειρά 
(Series) προσδιορίστηκε ως άκυρο ή μη υλοποιήσιμο, οι Κάτοχοι Τίτλων 
(Noteholders) από αυτήν τη Σειρά (Series) θα είναι μη εξασφαλισμένοι 
πιστωτές και θα αξιολογούνται σε ισότιμα (pari passu) με τους άλλους μη 
εξασφαλισμένους πιστωτές (αν υπάρχουν) του Εκδότη (Issuer). 
 
Δικαιώματα Δανειολήπτη (Borrower) έναντι του Εντολέα Δανείων (Loan 
Originator): Ο Εκδότης (Issuer) μπορεί να λάβει Φοιτητικό Δάνειο (Student 

Loan) από τον Εντολέα Δανείων (Loan Originator) στην περίπτωση που ο 
Εντολέας Δανείων (Loan Originator) έχει συμφωνήσει να προωθεί περαιτέρω 
εκταμιεύσεις δανείων στον αντίστοιχο Δανειολήπτη (Borrower) δυνάμει της 
σχετικής σύμβασης δανείων. Σε αυτές τις περιστάσεις, η απόκτηση της 
εκταμίευσης δανείου θα είναι μια ισοδύναμη εκχώρηση μόνο, η οποία 
επιτρέπει στον Δανειολήπτη (Borrower) να απαιτήσει την εκτέλεση από τον 
Εντολέα Δανείων (Loan Originator) (αντί του Εκδότη (Issuer)) και να βασίζεται 
σε άμυνες και δικαιώματα συμψηφισμού που είναι διαθέσιμα έναντι του 
Εντολέα Δανείων (Loan Originator) για μείωση του οφειλόμενου χρέους προς 



 

 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

την εκταμίευση του δανείου που αποκτήθηκε από τον Εκδότη (Issuer). 
 
Όχι τραπεζική κατάθεση: Οποιαδήποτε επένδυση σε Τίτλους (Notes) δεν 

είναι τραπεζική κατάθεση στην Ιρλανδία και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του προγράμματος προστασίας καταθέσεων που εφαρμόζει η Κεντρική 
Τράπεζα της Ιρλανδίας. 
 
Περιορισμοί εγγραφής, πώλησης και μεταβίβασης: Οι περιορισμοί 

εγγραφής, πώλησης και μεταβίβασης ενδέχεται να βλάψουν την ικανότητα του 
επενδυτή να εγγραφεί για, να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τους Τίτλους (Notes) 
σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Η.Π.Α. 
 
Απασχόληση//Αγορά Εργασίας: Οι κίνδυνοι απασχόλησης ποικίλλουν 

ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος σπουδών που έχει αναλάβει ο 
Δανειολήπτης (Borrower). Επιπλέον, οι προοπτικές απασχόλησης μπορεί να 
επηρεαστούν αρνητικά από τις συνθήκες της αγοράς και τους κυκλικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν τις περιφερειακές οικονομίες όπου οι 
Δανειολήπτες κατοικούν και είναι πιθανόν να αναζητήσουν εργασία. 
 
Συγκέντρωση κινδύνων: Όπου οι δραστηριότητες χορήγησης δανείων για 

μια Σειρά (Series) εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, οι 
φυσικές καταστροφές και όσες σχετίζονται με την υγεία, την οικονομία και 
άλλες περιστάσεις που επιδρούν αρνητικά σε αυτήν την γεωγραφική περιοχή 
ενδέχεται να επηρεάσουν την αποπληρωμή των Φοιτητικών Δανείων (Student 
Loans) που ασφαλίζουν την εν λόγω Σειρά (Series). Ούτε ο Εκδότης (Issuer) 
ούτε η Prodigy Finance έχουν σημαντικά στατιστικά ή άλλα στοιχεία σχετικά με 
την επίδραση τέτοιου είδους συγκεντρώσεων. 
 
Κανονισμός της ΕΕ για τους δείκτες αναφοράς και μεταρρύθμιση: Τα 

επιτόκια και οι δείκτες που θεωρούνται "δείκτες αναφοράς" αποτελούν 
αντικείμενο πρόσφατων εθνικών και διεθνών κανονιστικών οδηγιών και 
προτάσεων μεταρρύθμισης. Ορισμένες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις έχουν 
τεθεί ήδη σε ισχύ, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη υπό καθεστώς υλοποίησης. 
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τη διαφορετική απόδοση 
αυτών των δεικτών αναφοράς σε σύγκριση με το παρελθόν, την πλήρη 
εξάλειψή τους ή άλλες συνέπειες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. 
Τυχόν τέτοιου είδους συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους Τίτλους 
(Notes) με τους οποίους συνδέεται ή στους οποίους αναφέρεται ένας τέτοιου 
είδους "δείκτης αναφοράς". 

ΕΝΟΤΗΤΑ E – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

E.2b Λόγοι της προσφοράς 
και της χρήσης των 
εσόδων όταν αυτοί 
διαφέρουν από την 
πραγματοποίηση 
κέρδους ή/και την 
αντιστάθμιση 
ορισμένων κινδύνων.  

Εκτός και αν έχει καθοριστεί διαφορετικά αναφορικά με μια Σειρά (Series), οι 
καθαρές πρόσοδοι της έκδοσης των Τίτλων (Notes) θα χρησιμοποιηθούν από 
τον Εκδότη (Issuer) για την απόκτηση Σχετικών Φοιτητικών Δανείων (Relevant 
Student Loans) που πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Eligibility Criteria) 
(εφόσον διατίθενται) και για την πληρωμή Επιτρεπόμενων Εξόδων (Permitted 
Expenses).  

E.3 Περιγραφή των όρων 
και προϋποθέσεων της 
προσφοράς.  

 

Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η προσφορά: Ο Εκδότης (Issuer) 

δύναται να επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να προσφέρει 
Τίτλους (Notes) σε υποψήφιους επενδυτές που έχουν αποστείλει Επιστολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letter of Interestδιαθέσιμη από τον Εκπρόσωπο 
Τοποθέτησης (Placing Agent) ή άλλον Εγκεκριμένο Προσφέροντα (Authorised 
Offeror)) προς; τον Εκδότη (Issuer). Ο Εκδότης (Issuer) θα προβεί στην 
προσφορά αποστέλλοντας τους Τελικούς Όρους (Final Terms) στους 
υποψήφιους επενδυτές που έχει επιλέξει. Κάθε υποψήφιος επενδυτής που θα 
λάβει προσφορά θα έχει συμφωνήσει στην Επιστολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (Letter of Interest) να αποκτήσει Τίτλους (Notes) σύμφωνα με 



 

 

Στοιχείο 
(Element) 

Απαίτηση 
γνωστοποίησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
περί ενημερωτικών 
δελτίων Λεπτομέρειες 

τους όρους της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letter of Interest), με 
εξαίρεση την περίπτωση στην οποία η προσφορά θα απορριφθεί από τον εν 
λόγω υποψήφιο επενδυτή μέσω γνωστοποίησης απόρριψης που θα 
παρέχεται στον Εκδότη (Issuer) τουλάχιστον 10 Εργάσιμες Ημέρες (Business 
Days) πριν από την προσδιορισμένη Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date) των 
Τίτλων (Notes). 
 
Ειδικό Περιληπτικό Σημείωμα Έκδοσης (Issue Specific Summary) 
 

Συνολικό ποσό έκδοσης/προσφοράς: [[] Τίτλοι (Notes) της [] Σειράς 

(Series) [] Τμήμα (Tranche) προσφέρονται σύμφωνα με αυτούς τους 

Τελικούς Όρους (Final Terms).] ή [Έως [] Τίτλοι (Notes) της [] Σειράς 

(Series) [] Τμήμα (Tranche) προσφέρονται σύμφωνα με αυτούς τους 

Τελικούς Όρους (Final Terms).  
 
Η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η προσφορά θα είναι 
ανοικτή και περιγραφή της διαδικασίας αίτησης: Η περίοδος από 

[καθορίστε ημερομηνία] έως [καθορίστε ημερομηνία ή έναν τύπο, όπως "την 
Ημερομηνία έκδοσης (Issue Date)" ή "την ημερομηνία που ακολουθεί μετά την 
πάροδο [•] Εργάσιμων Ημερών (Business Days)"] (Περίοδος Προσφοράς 
(Offer Period)). Η Περίοδος Προσφοράς (Offer Period) μπορεί να συντομευθεί 
ή να παραταθεί από τον Εκδότη (Issuer) και οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας 
αλλαγής θα προσδιοριστούν σε μια ανακοίνωση. 
 
Περιγραφή της πιθανότητας μείωσης των εγγραφών και τρόπος 
αναχρηματοδότησης επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν από 
αιτούντες: Δεν θα υπάρξει αναχρηματοδότηση καθώς δεν θα απαιτηθεί από 

τους επενδυτές να πληρώσουν τους Τίτλους (Notes) μέχρι να γίνει αποδεκτή η 
αίτηση για τους Τίτλους (Notes) και να γίνει η κατανομή των Τίτλων (Notes). 
 
Λεπτομέρειες του Eλάχιστου Ποσού Συναλλαγής (Minimum Trading Amount) 
και/ή του μέγιστου ποσού της αίτησης: [  •  ] 

 
Λεπτομέρειες της μεθόδου και των χρονικών ορίων για την εξόφληση και 
παράδοση των Τίτλων (Notes): [Οι Τίτλοι (Notes) θα εκδοθούν την 
Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date) κατόπιν καταβολής της προμήθειας 
εγγραφής στον Εκδότη (Issuer).] ή [Καθορίστε διαφορετικά] 
 
Τρόπος με τον οποίο και ημερομηνία κατά την οποία θα 
δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της προσφοράς: Τα αποτελέσματα 

της προσφοράς θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Euronext Dublin 
(www.ise.ie) μετά τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς (Offer Period). 
 
 

E.4 Περιγραφή τυχόν 
συμφερόντων που 
επηρεάζουν σημαντικά 
την έκδοση/προσφορά, 
περιλαμβανομένων των 
συγκρουόμενων 
συμφερόντων. 

Εκτός αν πρόκειται για αμοιβές και άλλα ποσά πληρωτέα στον Εντολέα 
Δανείων (Loan Originator), στον Πάροχο Υπηρεσιών Δανείων (Loan Servicer), 
στον Εκπρόσωπο Τοποθέτησης (Placing Agent), στον Καταπιστευματοδόχο 
(Trustee), στον Πάροχο Εταιρικών Υπηρεσιών (Corporate Services Provider) 
και στην SGBT, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης (Issuer), κανένα άτομο που 
σχετίζεται με την έκδοση των Τίτλων (Notes) δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον 
στην προσφορά. 

E.7 Εκτιμώμενα έξοδα που 
χρεώνονται στον 
επενδυτή από τον 
Εκδότη (Issuer) ή τον 
προσφέροντα. 

Δεν ισχύει, ο Εκδότης (Issuer) δεν πρόκειται να επιβάλει χρεώσεις στον 
επενδυτή. 

 


