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1. ÖSSZEFOGLALÓ 
Az összefoglalók az „elemek” (Elements) néven ismert közzétételi követelményekből tevődnek össze. Ezeket az 
elemeket (Elements) A–E (A.1 – E.7) szakaszok szerint számoztuk meg. A jelen összefoglaló az összes olyan elemet 
(Element) tartalmazza, amelyet az ilyen típusú értékpapírok és kibocsátó (Issuer) esetében bele kell foglalni az 
összefoglalóba. Mivel nem minden elemet (Elements) szükséges megnevezni, előfordulhat, hogy az elemek (Elements) 
sorszámozásában kihagyásokat tapasztal. 

Előfordulhat, hogy egy adott elemet (Element) kötelező bevonni az összefoglalóba a biztosíték típusa és a kibocsátó 
(Issuer) miatt, de nincsenek az elemre vonatkozó adatok. Ebben az esetben az elem (Element) rövid leírása kerül be az 
összegzésbe a „nem értelmezhető” megjegyzéssel. 

A. SZAKASZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

A.1  Ez az áttekintés a jelenlegi alaptájékoztató (Base Prospectus) bevezetője. Mielőtt arról döntene, hogy 
bármilyen kötvénybe (Notes) befektet, olvassa el és gondolja át az egész alaptájékoztatót (Base Prospectus) 
a referenciaként mellékelt dokumentumokkal együtt. 

Amennyiben a jelen alaptájékoztatóban (Base Prospectus) fellelhető információk alapján valaki bírósághoz 
fordul, a tagállam (Member States) nemzeti törvényeinek megfelelően előfordulhat, hogy a felperes 
befektetőnek kell viselnie az alaptájékoztató (Base Prospectus) lefordításának költségeit a peres eljárás 
megindítása előtt. A kibocsátót (Issuer) semmilyen polgári jogi felelősség nem terheli a jelen összefoglaló 
alapján, beleértve annak fordításait is, kivéve, ha a jelen összefoglaló félrevezetõnek, pontatlannak vagy 
következetlennek bizonyul az alaptájékoztató (Base Prospectus) egyéb részeivel történő összeolvasás 
során, vagy ha az összefoglaló – az alaptájékoztató (Base Prospectus) más részeivel összevetve – nem 
tartalmaz alapvetõ információkat annak érdekében, hogy segítsen a befektetõknek megállapítani, érdemes-e 
befektetni az adott kötvénybe (Notes).  

A.2 A 100.000 €-nál (vagy ezzel egyenértékű más pénznemnél) kisebb címletű kötvények (Notes) felkínálhatók 
olyan esetekben, amelyek nem nyújtanak mentességet tájékoztató kiadását illetően a tájékoztatóról szóló 
irányelvek 3.2 cikke szerinti kötelezettség alól. Ezeket az ajánlattételeket jelen dokumentumban a 
továbbiakban „nyilvános ajánlattételeknek” (Public Offer) nevezzük. A program keretében kibocsátott és 
nyilvános ajánlattétel (Public Offer) keretében felajánlani kívánt kötvények (Notes) esetében a kibocsátó 
(Issuer) bizonyos feltételek mellett hozzájárulhat jelen alaptájékoztató (Base Prospectus) használatához a 
kötvények (Notes) későbbi újraeladásakor vagy végleges értékesítésekor. 
 
Kibocsátás-specifikus összefoglaló: 

[Nem alkalmazható: a kötvényeket (Notes) 100.000 €-nál (vagy ezzel egyenértékű más pénznemnél) kisebb 
címletekben bocsátják ki, de a kibocsátáshoz nincs nyilvános ajánlattétel (Public Offer) a kötvényekre 
(Notes).] 
 
[Hozzájárulás: A kibocsátó (Issuer) az alább meghatározott feltételek szerint elfogadja az alaptájékoztató 
(Base Prospectus) és a végleges feltételek (Final Terms) használatát a forgalomba hozó fél (Placing Agent) 
és az alábbiak kötvényekre irányuló nyilvános ajánlattételével (Public Offer) kapcsolatban: 

i. bármely felhatalmazott ajánlattévő (Authorised Offeror), legyen az [felhatalmazott ajánlattévők 
adatai]; vagy 

ii. bármely pénzügyi közvetítő, akit a végleges feltételek (Final Terms) dátuma után neveztek ki, és 
akinek a nevét közzétették a Prodigy Finance weboldalán (http://s3.prodigyfinance.com/authorised), 
és akit a nyilvános ajánlattétel (Public Offer) felhatalmazott ajánlattevőnek (Authorised Offeror) nevez. 

 
A kibocsátó (Issuer) hozzájárulásának feltétele, hogy: 

a. az adott hozzájárulás csak jelen összefoglalóban meghatározott kötvény-részsorozat (Tranche of 
Notes) tekintetében érvényes; 

b. az adott hozzájárulás csak az ajánlattételi időszaknak (Offer Period) [időszak beszúrása] abban a 
részében legyen érvényes, amely az alaptájékoztató (Base Prospectus) dátumától számított 12 
hónapon belülre esik;  

c. az adott hozzájárulás csak az egyes nyilvános ajánlattételi joghatóságok (Public Offer Jurisdictions), 
név szerint [nyilvános ajánlattételi joghatóságok beszúrása] alaptájékoztatóira (Base Prospectus) terjed 
ki; valamint 

d. az ajánlattételi időszaknak (Offer Period) a fenti b. pontban leírt részidőszakában az érintett pénzügyi 
közvetítő közzéteszi weboldalán azt, hogy a nyilvános ajánlattételhez (Public Offer) a kibocsátó (Issuer) 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

hozzájárulásával az alaptájékoztatót (Base Prospectus) használja az ahhoz mellékelt feltételek szerint. 

A MEGHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐK (AUTHORISED OFFERORS) ÉS A BEFEKTETŐK KÖZÖTTI 
MEGÁLLAPODÁSOK 

AMENNYIBEN EGY BEFEKTETŐ BÁRMELY KÖTVÉNY (NOTES) NYILVÁNOS MEGVÁSÁRLÁSÁT 
TERVEZI, VAGY BÁRMILYEN KÖTVÉNYT (NOTES) VÁSÁROL NYILVÁNOS AJÁNLATBAN (PUBLIC 
OFFER) OLYAN FELHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐTŐL (AUTHORISED OFFEROR), AKI NEM 
AZONOS A KIBOCSÁTÓVAL (ISSUER), VALAMINT A FELHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐ 
(AUTHORISED OFFEROR) ILYEN KÖTVÉNYT (NOTES) KÍNÁL FEL ÉS AD EL A BEFEKTETŐNEK, 
AKKOR ARRA AZ ADOTT BEFEKTETŐ ÉS A VONATKOZÓ FELHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐ 
(AUTHORISED OFFEROR) KÖZÖTT MEGÁLLAPODOTT FELTÉTELEK ÉS MÁS MEGÁLLAPODÁSOK 
VONATKOZNAK, BELEÉRTVE AZ ÁRRA, KIUTALÁSRA, KÖLTSÉGEKRE ÉS KIEGYENLÍTÉSRE 
ÉRVÉNYES MEGÁLLAPODÁSOKAT. A BEFEKTETŐNEK AZ AKTUÁLIS AJÁNLAT IDEJÉBEN 
ÉRVÉNYES FELHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐHÖZ (AUTHORISED OFFEROR) KELL FORDULNIA 
EZEKÉRT AZ INFORMÁCIÓKÉRT. SEM A KIBOCSÁTÓ (ISSUER), SEM A PRODIGY FINANCE, SEM A 
FORGALOMBA HOZÓ FÉL (PLACING AGENT) NEM TARTOZIK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL VAGY 
KÖTELEZETTSÉGGEL A BEFEKTETŐNEK AZ ILYEN ADATOK TEKINTETÉBEN (KIVÉVE, HA A 
PRODIGY FINANCE AZ ÉRVÉNYES FELHATALMAZOTT AJÁNLATTEVŐ (AUTHORISED OFFEROR)). 

B. SZAKASZ – KIBOCSÁTÓ (ISSUER) 

Elem 
(Element) 

A tájékoztatóról szóló 
irányelvek közzétételi 
kötelezettsége Adatok 

B.1  A kibocsátó (Issuer) 
jogi és kereskedelmi 
megnevezése. 

MBA Community Loans plc (a „kibocsátó” (Issuer)) 

B.2 A kibocsátó (Issuer) 
székhelye, jogi formája, 
a működésére irányadó 
jog és a bejegyzés 
országa. 

Írországban (Ireland) a 2014-es (módosított), a gazdasági társaságokról szóló 
törvény (Companies Act) alapján alakult és szabályozott részvénytársaság, 
cégjegyzékszáma: 486917.  

B.16 Amennyiben a 
kibocsátó számára 
ismert, tájékoztatás 
arról, hogy a kibocsátó 
közvetlenül vagy 
közvetve más személy 
tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt van-e, 
más személy 
megnevezése, az 
ellenőrzés jellegének 
leírása. 

A Kibocsátó mind a 40.000 kibocsátott részvénye a Link Trust Nominees No.1 
Limited („részvénykezelő” (Share Trustee)) tulajdonában áll, mely Angliában 

(England) és Walesben (Wales) bejegyzett társaság. A részvénykezelő (Share 
Trustee) által létrehozott tényleges tulajdonjogviszonyt igazoló dokumentum (a 
„bizalmi nyilatkozat” (Declaration of Trust)) szerint a részvénykezelő (Share 
Trustee) jótékony célra fordítja a részvényekből származó hasznot. A 
részvénykezelőnek (Share Trustee) nincs haszonélvezeti joga az általa 
birtokolt részvények kezelésében, és nem származik más haszna, mint a 
részvénykezelői (Share Trustee) tevékenységéért járó díj. 

B.17 A kibocsátónak (Issuer) 
vagy hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírjainak a 
kibocsátó (Issuer) 
kérésére vagy a 
hitelminősítési 
eljárásban való 
közreműködésével 
készített 
hitelbesorolása. 

Nem értelmezhető, sem a kibocsátónak (Issuer), sem a kötvénynek (Notes) 
nincs besorolása.   

B.20  Nyilatkozni kell arról, 
hogy a kibocsátó 
(Issuer) különleges célú 
gazdasági 
társaságként, illetve 
eszközökkel fedezett 
értékpapírok 
kibocsátása céljából 
alakult-e. 

A kibocsátó (Issuer) különleges célú gazdasági társaságként, eszközökkel 
fedezett értékpapírok kibocsátása céljából alakult. 

B21.  A kibocsátó (Issuer) fő 
tevékenységi köreinek 
bemutatása, ideértve az 
értékpapírosítási 
programban részt 

A kibocsátó (Issuer) fő tevékenységi köre a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok („kötvények” (Notes)) sorozatainak (Series) („sorozatok” 

(Series)) kibocsátása az 1.000.000.000 eurós kötvény (Note) program 
részeként azzal a céllal, hogy a vezető nemzetközi egyetemek kurzusain részt 
vevő diákoknak széles választékban kölcsönöket vagy kölcsönkamatot 



 

 

Elem 
(Element) 

A tájékoztatóról szóló 
irányelvek közzétételi 
kötelezettsége Adatok 

vevők általános 
bemutatását, amely az 
érintettek közötti 
közvetlen vagy 
közvetett tulajdonosi 
vagy ellenőrzési 
viszonyokat is 
tartalmazza. 

biztosítson („diákhitelek” (Student Loans)) (vagy kölcsönöket biztosítson ezen 

diákhitelek (Student Loans) refinanszírozásához), valamint erre vonatkozó 
szerződéseket kössön. 

A program fő résztvevői a következők: 

1. A Prodigy Finance Limited („Prodigy Finance”), címe: London, Palladium 

House, Argyll Street 1–4., W1F 7LD, Egyesült Királyság (Palladium 
House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom), akit a 
kibocsátó (Issuer) kinevezett „Hitelfolyósító”-nak (Loan Originator), hogy 
diákhiteleket folyósítson, valamint „Hitelszolgáltató”-nak (Loan Servicer), 
hogy diákhiteleket szolgáltasson és kezeljen. A Prodigy Finance vállalat a 
„kalkulációs fél” (Calculation Agent) és a „továbbító (másodlagos piaci) 
közvetítő” (Transfer Agent) a kötvények (Notes) tekintetében. 

2. A Société Générale Bank & Trust („SGBT”), címe: 11 avenue emile 

reuter , L-2420 Luxembourg „fő kifizetési hely” (Principal Paying Agent) és 
„nyilvántartó” (Registrar) azokra a kötvényekre (Notes) vonatkozóan, 
amelyeket a luxemburgi Euroclear és Clearstream megfelelő elektronikus 
nyilvántartó rendszerébe befogadtak, és amelyeket az átfogó okmányok 
képviselnek. 

3. Az Apex Corporate Trustees (korábbi megnevezése: Link Corporate 
Trustees (UK) Limited), amely a következő címen található irodája révén: 
London, Wood Street 125., EC2V 7AN (125 Wood Street, London EC2V 
7AN) a kötvények (Notes) vagyonkezelőjeként (a „Vagyonkezelő” 

(Trustee)) jár el. A kötvénytulajdonosok (Noteholders) képviseletére a 
vagyonkezelőt (Trustee) jelölték ki. 

4. A Link Financial Outsourcing Limited, címe: London, Albert Embankment 
89., SE1 7TP (89 Albert Embankment, London SE1 7TP) a diákhitelek 
(Student Loans) fedezeti törlesztőjeként jár el (a „Fedezeti törlesztő”, 

Back-Up Servicer).
1
 

 
5. Prodigy Services Limited of Palladium House, London, Argyll Street 1-4, 

W1F 7LD, amelyet a kibocsátó (Issuer) kinevezett hitelfolyósítónak (a 
„Hitelfolyósító” (Placing Agent)). 

6. Az Apex IFS korlátolt felelősségű társaság (Link IFS Limited) („Vállalati 
szolgáltató” (Corporate Services Provider)), címe: Írország, Dublin 2, 

Grand Canal kikötő, Grand Canal tér 2., Írország (2 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), a kibocsátó (Issuer) vállalati 
szolgáltatója. 

7. A kibocsátó (Issuer) minden egyes sorozathoz (Series) új számlát nyit a 
HSBC Bank Plc. banknál (címe: London, City of London kereskedelmi 
központ, Borough főút 28.,SE1 1YB (City of London Commercial Centre, 28 
Borough High Street, London SE1 1YB)), vagy a kibocsátó (Issuer), a 
Prodigy Finance és a vagyonkezelő (Trustee) esetleges és rendszeres 
beleegyezése szerinti más hasonló banknál (a „számlavezető bank” 

(Account Bank)). 

8. A McCann FitzGerald Listing Services Limited társaság, melynek címe: 
Írország, Dublin 2, Sir John Rogerson’s Quay, Riverside One (Riverside 
One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) a kibocsátó (Issuer) 
tőzsdei ügynökeként jár el (a „tőzsdei ügynök” (Listing Agent)). 

9. A McCann FitzGerald társaság, melynek címe: Dublin 2, Sir John 
Rogerson’s Quay, Riverside One, a kibocsátó (Issuer) jogi tanácsadója az 
ír jogot érintő ügyeket illetően. 

10. A Ballard Spahr korlátolt felelősségű partnerség (Ballard Spahr LLP), címe: 
Philadelphia, Market Street 1735, 51. emelet, 19103-7599 (1735 Market 
Street, 51st Floor, Philadelphia, PA 19103-7599) a kibocsátó (Issuer) jogi 
tanácsadója az amerikai értékpapírtörvényt érintő ügyeket illetően. 

Az Apex Corporate Trustees (UK) Limited (korábbi megnevezése: Link 
Corporate Trustees (UK) Limited) immár az Apex Group Limited teljes 
tulajdonú leányvállalata.  Mind a forgalomba hozó fél (Placing Agent), mind a 
Prodigy Finance az angliai, 09309287 nyilvántartási számú Prodigy 
Investments Limited leányvállalata, melynek bejegyzett székhelye a következő 

                                                        
1
 A Nelnet részletek megadása mint US BUS, ha a kinevezés a frissítés napján történik. 



 

 

Elem 
(Element) 

A tájékoztatóról szóló 
irányelvek közzétételi 
kötelezettsége Adatok 

címen található: Egyesült Királyság, London, Palladium House, Argyll Street 1–
4., W1F, 71D (Palladium House, 1-4 Argyll Street, London W1F, 71D, United 
Kingdom). 

B.22 Nyilatkozat, 
amennyiben a 
bejegyzés vagy alapítás 
óta a kibocsátó nem 
kezdte meg üzleti 
tevékenységét, és a 
regisztrációs okmány 
dátumáig nem készített 
pénzügyi beszámolót.   

Nem értelmezhető, a kibocsátó (Issuer) megkezdte a működését a 
cégjegyzékbe iktatása óta. 

B.23 A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak minden egyes pénzügyi évére és az azt követő 
közbenső időszakra benyújtott, a kibocsátóra (Issuer) vonatkozó kiemelt korábbi pénzügyi 
információk, kiegészítve az előző pénzügyi év azonos időszakára vonatkozó összehasonlító 
adatokkal; azzal a kivétellel, hogy az összehasonlító mérlegadatokra vonatkozó követelmények az 
év végi mérlegadatok benyújtásával teljesíthetők. 

A következő összefoglaló pénzügyi adatok minden módosítás nélkül a 2018. július 7-én és 2017. július 7-én 
záruló auditált pénzügyi időszakra, és a 2018. január 7-én és 2019. január 7-én záruló nem auditált féléves 
időtartamra vonatkoznak, a kibocsátó (Issuer) pénzügyi beszámolóira hivatkozva és azokkal együtt kell 
olvasni a fenti dátumok és időszakok figyelembevételével.  

 

  

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 

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  A legutóbbi ellenőrzött 
pénzügyi beszámoló 
közzététele óta 

Nem értelmezhető, nem következett be 2018. július 7. (az említett legutóbbi 
ellenőrzött pénzügyi beszámoló közzététele) óta a kibocsátó (Issuer) kilátásai 



 

 

Elem 
(Element) 

A tájékoztatóról szóló 
irányelvek közzétételi 
kötelezettsége Adatok 

bekövetkezett, a 
kibocsátó (Issuer) 
kilátásai szempontjából 
jelentős hátrányos 
változások leírása. 

szempontjából jelentős hátrányos változás. 

B.25 Az alapul szolgáló 
eszközök leírása, 
ideértve az alábbiakat: 

• igazolás arról, hogy 
a kibocsátást fedező 
értékpapírosított 
eszközök olyan 
jellemzőkkel 
rendelkeznek, 
amelyek alkalmassá 
teszik őket az 
értékpapírokkal 
kapcsolatos 
kifizetésekhez 
szükséges 
pénzeszközök 
biztosítására 

• a kötelezettek 
általános 
jellemzőinek 
bemutatása 

• az eszközök jogi 
jellegének leírása, a 
hitelfedezeti arány 
vagy a fedezet 
mértéke 

Az egyes kötvénysorozatokból (Series of Notes) származó bevételből az adott 
sorozatokhoz diákhitel szerezhető az adott sorozatok első kamatfizetésének 
idejét megelőző meghatározott időtartam alatt („begyűjtési időszak” 

(Acquisition Period)). Minden sorozatot az így szerzett diákhitelek (Student 
Loans) által generált cash-flow-k biztosítanak és szolgáltatnak, mivel 
ugyanezek lecserélhetők a lentebb leírtaknak megfelelően (a kibocsátó (Issuer) 
által a kötvénysorozatok (Series of Notes) biztosítékaként rendszeresen 
visszatartott diákhitelek (Student Loans) az adott sorozatok tekintetében 
„kapcsolódó diákhitelek” (Relevant Student Loans)). A kibocsátó (Issuer) a 

diákhiteleket (Student Loans) azok hátralékos tőkeösszege szerinti vételárán 
vásárolja meg. Amennyiben bármely sorozatra az alkalmazható végleges 
feltételek (Final Terms) szerint „diákhitel-értékvesztés” (Student Loan 
Impairment) vonatkozik, a vételárra a hitelfolyósító (Loan Originator) által a 
nem teljesítő hitelekre alkalmazott kedvezmény érvényes, a kötelességszegő, 
hátralékos, vagy nem teljesítő, értékvesztett diákhitelek (Impaired Student 
Loans) esetében, a hitelszolgáltató (Loan Servicer) hitelkezelési politikája 
(Loan Management Policy) szerint. 
 
A hitelfolyósító (Loan Originator) olyan diákhitelek (Student Loans) 
folyósításával van megbízva a hitelfelvevők (a „hitelfelvevők” (Borrowers)) 

felé, amelyek megfelelnek az alábbi jogosultsági követelményeknek 
(„jogosultsági követelmények” (Eligibility Criteria)): 

• Minden egyes hitelfelvevőnek (Borrower) felvételt kell nyernie valamely 
„jogosult intézmény” (Eligible Institution) „jogosult kurzusára” (Eligible 
Course). 

• Minden egyes hitelfelvevőnek (Borrower) meg kell felelnie a hitelfolyósító 
megfizethetőségi követelményeinek. 

• A hitelfolyósítónak kielégítőnek kell találnia minden egyes hitelfelvevővel 
(Borrower) kapcsolatos hitelintézeti vizsgálat vagy háttérvizsgálat 
eredményeit. 

• Minden egyes hitelfelvevőnek (Borrower) egy jogosult ország („Eligible 
Country”) lakosának kell lennie, ennek leírását a kölcsönfolyósítási 
hitelpolitikának kell tartalmaznia. 

• A hitelfolyósítónak érvényes személyazonosítót és lakcímigazolót kell 
kapnia minden egyes hitelfelvevő részéről. 

• A hitelt a vonatkozó kötvénysorozat (Series of Notes) pénznemében kell 
meghatározni. 

• Olyan diákhitel esetében, amely egy, a hitelfelvevő által korábban felvett, 
harmadik fél által folyósított hitel újrafinanszírozására szolgál, a 
hitelfelvevőnek valamely „jogosult intézmény” (Eligible Institution) „jogosult 
kurzusára” (Eligible Course) való beiratkozásához kapcsolódó tandíjakhoz 
és/vagy megélhetési költségekhez kell, vagy kellett felhasználnia az 
újrafinanszírozandó hitelt, és jelen diákhitelt az arra a célra felvett hitel 
visszafizetésére kell felhasználnia. 

Amennyiben „készpénzes jegyzés” (In Specie Subscription) alkalmazható a 
sorozatra, az adott kötvénysorozatból (Series of Notes) származó bevételt a 
kibocsátó (Issuer) felhasználhatja olyan hitelfelvevők (Borrowers) számára 
előállított diákhitelek (Student Loans) megvásárlására, akik az adott sorozat 
szempontjából jogosult intézmény(ek) (Eligible Institution(s)) kurzusain 
vesznek (vagy vettek) részt, akkor is, ha a szóban forgó diákhitelek (Student 
Loans) értékvesztett diákhitelek (Impaired Student Loans) és/vagy nem 
feltétlenül felelnek meg minden jogosultsági feltételnek (Eligibility Criteria) 
és/vagy az alább hivatkozott Diákhitelekre vonatkozó rendelkezéseknek 
(Provisions relating to Student Loans),  („készpénzes jegyzésű diákhitelek” 

(In Specie Student Loans)). 
 
A kötvénysorozatokhoz (Series of Notes) kapcsolódó diákhiteleknek (Relevant 
Student Loans) és minden ezekből lecserélt diákhitelnek (Student Loan) meg 
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kell felelniük az adott sorozatokra alkalmazható „diákhitelekre vonatkozó 
rendelkezéseknek” (Provisions relating to Student Loans), beleértve minden 
földrajzi, intézmény, értékvesztési és nem szerinti koncentrációs követelményt.  
 
A kibocsátó (Issuer) igazolja, hogy az egyes sorozatokat (Series) fedező 
eszközök olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket a 
kötvényekkel (Notes) kapcsolatos esedékes kifizetésekhez szükséges 
pénzeszközök biztosítására. 
 
A fedezet mértéke: Minden kötvénysorozatot (Series of Notes) a sorozatra 

(Series) vonatkozó elsőrangú biztosítéki részesedés biztosít a vonatkozó 
sorozatszámlán (Series Account) szereplő hitelegyenleget illetően (a lent 
leírtaknak megfelelően), valamint a kapcsolódó diákhiteleket (Relevant 
Student Loans) és a kapcsolódó jogokat illetően (amelyek pénzügyi garanciát 
és/vagy életbiztosítást is tartalmazhatnak, amennyiben meghatározás szerint 
ezek alkalmazhatók a sorozatokra). 
 
A hitelfolyósító (Loan Originator) ajánlhatja a kibocsátónak (Issuer), hogy egy 
sorozatot biztosító diákhitelek (Student Loans) egy részét vagy egészét olyan 
más diákhitelekre (Student Loans) cseréljék le, amelyek teljesítik a 
jogosultsági követelményeket (Eligibility Criteria) (amennyiben alkalmazható) 
és a sorozatra alkalmazható „diákhitelekre vonatkozó rendelkezéseket” 
(Provisions relating to Student Loans). Az ajánlás kézhezvételét követően a 
kibocsátó (Issuer) utasíthatja a vagyonkezelőt (Trustee) minden azon 
dokumentumokban foglalt utasítás végrehajtására, amelyek a sorozatokra 
vonatkozó Kiegészítő Vagyonkezelői Megállapodás (Supplemental Trust 
Deed) alapján létrejött biztosítékból cserélendő kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans) elengedéséhez szükségesek, és elsőrangú 
biztosítéki részesedést igényelhet ezen csere diákhitel(ek) (Student Loan(s)) 
vonatkozásában. A vagyonkezelő (Trustee) köteles ezeknek eleget tenni, 
feltéve, hogy a hitelfolyósító (Loan Originator) írásban igazolta a kibocsátónak 
(Issuer) (és erről másolatot küldött a vagyonkezelőnek (Trustee)), hogy a 
csere napján (a) minden csere diákhitel (Student Loan) megfelel a kibocsátó 
diákhitelekre vonatkozó követelményeinek, (b) értékvesztett diákhitelek 
(Impaired Student Loans) cseréje esetén a csere kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans) összesített piaci értéke nem alacsonyabb a cserélt, 
értékvesztett diákhitelek értékénél, illetve (c) nem értékvesztett diákhitelek 
cseréje esetén a csere kapcsolódó diákhitelek nem értékvesztett diákhitelek 
és/vagy összesített hátralékos tőkeösszegük, valamint összesített felhalmozott 
és várható kamatösszegük összege nagyobb vagy egyenlő, mint a 
helyettesítendő kapcsolódó diákhitelekre (Relevant Student Loans) vonatkozó 
összesített hátralékos tőkeösszeg, valamint az összesített felhalmozott és 
várható kamatösszeg összege. 
 
A hitelfolyósító (Loan Originator) minden kötvénysorozat után hitelfolyósítási 
díjra jogosult, a forgalomba hozó fél (Placing Agent) pedig forgalomba hozási 
díjra jogosult, ami azt eredményezheti, hogy közvetlenül a kibocsátási napot 
(Issue Date) követően a kibocsátó (Issuer) számára összesítve rendelkezésre 
álló, az adott kötvénysorozatok (Series of Notes) bevételéből származó, 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) vásárlására fordítható 
összeg kisebb, mint a vonatkozó kötvénysorozatok (Series of Notes) 
összesített hátralékos tőkeösszege. 
 
Továbbá, ha egy bizonyos diákhitel (Student Loan) értékét vesztette, ezt a 
kibocsátó (Issuer) eredménykimutatásában mint a diákhitel (Student Loan) 
könyv szerinti összege és az ennek megfelelő várható megtérülése közti 
különbségként kell feltüntetni. A több mint 180 nap hátralékkal rendelkező 
Diákhitelekre specifikus rendelkezések vonatkoznak, míg a kevesebb, mint 
180 nap hátralékkal rendelkező Diákhitelekre nem specifikus rendelkezés 
vonatkozik (amely már előfordult, de nem bejelentett modellen alapul). Bár 
előfordulhat, hogy ezen rendelkezések következményeként egyes sorozatok 
hitelfedezeti aránya kapcsolódó diákhiteleik (Relevant Student Loans) 
értékvesztése miatt nem éri el a 100%-ot, a kibocsátónak (Issuer) fizetendő 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) összesített kamata 
meghaladja az adott sorozatok kötvényeinek összesített fizetendő kamatát. Ez 
biztosítja annak lehetőségét, hogy a teljesítő kapcsolódó diákhitelek (Relevant 
Student Loans) felhalmozott kamatmarzsa elegendő legyen az értékvesztett 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) veszteségeinek 
ellensúlyozására.   
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A nappali tagozatos hitelfelvevőkre (Borrowers) türelmi idő („türelmi idő” 

(Grace Period)) vonatkozik, mielőtt a kapcsolódó diákhitel(ek)re (Relevant 
Student Loan(s)) vonatkozó visszafizetési kötelezettségük megkezdődik. A 
hitelszolgáltató (Loan Servicer) hozzájárulhat ahhoz, hogy a türelmi időt 
(Grace Period) legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítsa, amennyiben az 
érintett hitelfelvevő (borrower) elhalasztja tanulmányait vagy meghosszabbítja 
ezek időtartamát. A türelmi idő (Grace Period)nappali tagozatos diákok 
esetében általában hat hónappal a tanulmányaik befejezése után fejeződik be 
(annak érdekében kapnak erre lehetőséget, hogy ezen hat hónap alatt állást 
találhassanak). A kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) 
dokumentációja a hitelfolyósító (Loan Originator) által és egy vezető globális 
ügyvédi iroda segítségével elkészített, angol jognak megfelelő 
kölcsönszerződés. 
 
A kötvényekkel kapcsolatos feltételek nem írnak elő minimális fedezetet. 
 
Kibocsátás-specifikus összefoglaló: 
 

A jogosult intézmények (Eligible Institutions) az alábbiak:  
[Meghatározandó]/[egy vagy több, az Alaptájékoztató (Base Prospectus) 5. 
szakaszában („Kölcsönfolyósítási és értékesítési eljárás” (Loan Origination 
and Sale Process)) „Jogosult intézményként” (Eligible Institutions) 

meghatározott intézmény] 
 
A jogosult kurzusok (Eligible Courses) az alábbiak: [Meghatározandó] 
 
A kapcsolódó diákhiteleket (Relevant Student Loans) a kibocsátó (Issuer) 
gyűjti össze a begyűjtési időszak (Acquisition Period) alatt, mely időszak 
[Dátum beillesztendő]-tól [Dátum beillesztendő]-ig tart. 
 
A kapcsolódó diákhitelekből (Relevant Student Loans) származó bevételeket 
az egyes hitelfelvevők (Borrowers) [a tandíjuk befizetésére [és (amilyen 
mértékben a hitel célja ezt engedélyezi) a megélhetésükkel kapcsolatos 
kiadásokra]]/[a megélhetésükkel kapcsolatos kifizetésekre [és/vagy] harmadik 
fél hitelező által a kapcsolódó hitelfelvevő (Borrower) részére [a tandíja 
befizetésére és (amilyen mértékben a hitel célja ezt engedélyezi) a 
megélhetésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott hitel visszafizetésére]]/[a 
megélhetésével kapcsolatos kifizetésekre] használhatja, amennyiben a 
refinanszírozási hitel megfelel a jogosultsági követelményeknek (Eligibility 
Criteria), amennyiben alkalmazható].  
 
[A sorozatok a hitelfelvevők (Borrowers) pénzügyi kötelezettségeiből származó 
részleges pénzügyi garanciával rendelkeznek. Ezen kötelezettségek alapjai a 
sorozatokat biztosító kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans), 
valamint a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) hitelfelvevőire 
(Borrowers) vonatkozó életbiztosítási fedezet]. 
 
[A kapcsolódó diákhitelekre a készpénzes jegyzés [In Specie Subscription] [,] 
[a jogosult intézmények (Eligible Institutions) rang szerinti] [,] [a diákok földrajzi 
koncentrációjára] [nem szerinti koncentrációjára] [és] [a diákhitel-
értékvesztésre (Student Loan Impairment)] vonatkozik.] 
 
A jelen kötvénysorozat (Series of Notes) (amely készpénzt és kapcsolódó 
diákhiteleket (Relevant Student Loans) tartalmaz) hitelfedezeti aránya [ ]%-os 
lesz közvetlenül a kibocsátási napot (Issue Date) követően. 

B.26 A kibocsátást fedező, 
aktívan kezelt 
eszközállomány 
esetében a 
befektetések 
végrehajtásának 
paraméterei, az ilyen 
tevékenység 
irányításáért felelős 
vállalkozás neve és 
ismertetése, ideértve a 
vállalkozásnak a 

Nem értelmezhető. Amíg a kötvényeket (Notes) nem fedezi aktívan kezelt 
eszközállomány, a Hitelfolyósító (Loan Originator) a kötvénysorozat (Series of 
Notes) lejárati idejét (Maturity Date) megelőzően bármikor ajánlhatja a 
Kibocsátónak (Issuer), hogy 

• a sorozatot biztosító kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) 
egy részét vagy egészét olyan más diákhitelekre (Student Loans) 
cseréljék le, amelyek teljesítik a jogosultsági követelményeket 
(Eligibility Criteria) (amennyiben alkalmazható) a fenti feltételek szerint; 
és/vagy 

• a kapcsolódó diákhiteleket (Relevant Student Loans) eladja, akkor is, ha 
az adott sorozat kötvényeinek eladása várhatóan nagyobb összeget 
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kibocsátásban részt 
vevő más felekhez 
fűződő viszonyának 
rövid bemutatását. 

eredményez, mintha a kibocsátó (Issuer) megtartaná a kapcsolódó 
diákhiteleket (Relevant Student Loans) azok lejártáig, és a késedelmes 
kapcsolódó diákhitelekkel (Relevant Student Loans) szemben 
érvényesítené követeléseit. 

B.27 Nyilatkozat, 
amennyiben a 
kibocsátó (Issuer) 
ugyanazon eszközök 
fedezetével további 
eszközöket kíván 
kibocsátani. 

A kibocsátó (Issuer) kibocsáthat további kötvény-részsorozatokat (Tranches of 
Notes) bármely sorozat (Series) esetében. Ilyenkor ezek helyettesíthetők 
lesznek ugyanazon sorozat (Series) egyéb kötvényeivel (Notes), és ugyanazon 
eszközök fogják ezeket fedezni (beleértve a kapcsolódó diákhiteleket (Relevant 
Student Loans) is), mint az adott sorozat (Series) egyéb kötvényeit (Notes). 

B.28 Az ügylet 
szerkezetének 
bemutatása, szükség 
esetén szerkezeti ábra 
mellékelésével. 

Az alábbi szerkezeti ábra célja, hogy a befektetők számára általános 
áttekintést nyújtson a szerkezetről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.29 A pénzáramlások 
leírása, ideértve a 
swapügyletekben részt 
vevő felekre vonatkozó 
információkat, továbbá 
a 
hitelképesség/likviditás 
javításának egyéb 
lényegi eszközeire és 
az azokat biztosító 
felekre vonatkozó 
információkat. 

Az egyes kötvénysorozatok (Series of Notes) kibocsátásából származó haszon 
kezdetben a számlavezető banknál (Account Bank) az adott sorozathoz 
(Series) nyitott bankszámlára („sorozatszámla” (Series Account)) kerül. 

 
Az egyes sorozatok (Series) begyűjtési időszaka (Acquisition Period) alatt a 
kapcsolódó sorozatszámlán (Series Account) jóváírt pénzösszeget a kibocsátó 
(Issuer) az engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) kifizetésére és 
diákhitelek (Student Loans) megszerzésére használja, amelyekre a fentiekben 
részletezett csereszabályok érvényesek, és amelyek tartalmazzák az adott 
sorozathoz tartozó kapcsolódó diákhiteleket (Relevant Student Loans). 
 
A diákhitelek (Student Loans) folyósítását a diákhitel (Student Loans) kibocsátó 
(Issuer) részéről történő megszerzésekor a hitelfolyósító (Loan Originator) 
végzi, míg a diákhitelek visszafizetésének begyűjtését a hitelfelvevőktől 

(Borrowers) a kibocsátó (Issuer) nevében a hitelszolgáltató (Loan Servicer) 
kezeli. 
 
A hitelfelvevők (Borrowers) utasíthatók arra, hogy diákhitelüket (Student Loans) 
különleges célú gazdálkodó egység számlájára fizessék vissza. Erre a 
számlára vagyonkezelési szerződés vonatkozhat, mely szerint a kibocsátó 
(Issuer) haszonélvezeti joggal rendelkezik a számlán a hitelfelvevők 
(Borrowers) által jóváírt pénzeszközökre azon kapcsolódó diákhitelek (Relevant 

Student Loans) vonatkozásában, amelyekhez ezen pénzeszközök függőben 
lévő átutalása kapcsolódik a vonatkozó sorozatszámlára (Series Account). 
Emellett a hitelfelvevők (Borrowers) számára engedélyezni lehet a kapcsolódó 
diákhitelek (Relevant Student Loans) pénzforgalmi szolgáltatón keresztül 
történő visszafizetését, amely utasítható ezen visszafizetések átutalására a 
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vonatkozó sorozatszámlára (Series Account) vagy a fent említett különleges 
célú szervezet számára. 
 
A tőkerész-visszafizetéseket, a kamatfizetéseket és a kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans) összegének minden fennmaradó részét közvetve 
vagy közvetlenül a kapcsolódó sorozatszámlán (Series Account) fogják 
jóváírni, és az alkalmazható kifizetési sorrenddel (meghatározását ld. alább) 

összhangban fogják felhasználni. 
 
Pénzügyi garancia (Financial Guarantee)  

A kötvénysorozatok (Series of Notes) pénzügyi garanciával rendelkezhetnek a 
hitelfelvevők (Borrowers) egyes kötelezettségeinek vonatkozásában a 
sorozathoz (Series) jogosult intézmény, vagy az ilyen intézményhez kapcsolt 
szervezet által kiadott kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) szerint. 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 

[A jelen kötvénysorozat (Series of Notes) nem rendelkezik semmilyen pénzügyi 
garanciával a sorozatot (Series) fedező kapcsolódó diákhitelek (Relevant 
Student Loans) vonatkozásában] / [A jelen kötvénysorozat (Series of Notes) 
pénzügyi garanciával rendelkezik a sorozatot (Series) fedező kapcsolódó 
diákhitelek (Relevant Student Loans) vonatkozásában. A kezes: [  •  ]. A 
pénzügyi garancia szerint a kezes kötelezettsége az alábbiakra korlátozódik: 
[  •  ].] 

B.30 Az értékpapírosított 
eszközök eredeti 
kibocsátójának a neve 
és bemutatása. 

A diákhiteleket (Student Loans) a Prodigy Finance fogja nyújtani Hitelfolyósítói 
(Loan Originator) minőségben.  A Prodigy Finance az Egyesült Királyságban 
(United Kingdom) bejegyzett társaság (cégjegyzékszáma: 5912562), mely 
szabályozott (a 709641 vállalkozási hivatkozási szám szerinti) hitelezési 
tevékenység folytatásához a Pénzügyi Ellenőrző Hatóság (Financial Conduct 
Authority) által kiadott engedéllyel rendelkezik, és a brit adatvédelmi hivatalnál 
(Information Commissioner's Office, ICO) regisztrált adatgyűjtő (reg. sz.: 
Z9851854). 

C. SZAKASZ – ÉRTÉKPAPÍROK 
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C.1 Az eladásra felajánlott 
és/vagy kereskedésre 
bevezetett értékpapírok 
fajtája és osztálya, 
értékpapír-azonosító 
számmal együtt. 

 

 

A kötvényeket (Notes) sorozatokban (Series) bocsátják ki, az egyes sorozatok 
(Series) részsorozatokban (Tranches) (egyenként: „részsorozat” (Tranche)) 

jelenhetnek meg ugyanazon vagy eltérő kibocsátási nappal (Issue Date). 
 
Az egyes részsorozatok (Tranche) meghatározott feltételei megegyeznek, 
kivéve a következőket: kibocsátási nap (Issue Date), kibocsátási ár (Issue 
Price), begyűjtési időszak (Acquisition Period), első kamatfizetés, a részsorozat 
(Tranche) felhalmozott kamata és spekulatív összege.    
 
A kötvényeket (Notes) névre szóló formában bocsátják ki, és okmányok 
formájában jelennek meg. Egy okmányt annak figyelembe vételével 
bocsátanak ki, hogy az egyes kötvénytulajdonosoknak (Noteholder) az adott 
sorozat (Series) kötvényéből (Notes) mennyi az összes részesedésük.  Az 
olyan kötvényeket (Notes) jelképező okmányokat, melyek egy vagy több 
elszámolási rendszerben egy letéteményes kedvezményezettjének nevére 
szólnak, a továbbiakban „átfogó okmányok”-nak (Global Certificates) nevezzük. 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 

 
[A [  •  ] sorozat (Series) [  •  ] részsorozatából (Tranche) [  •  ] kötvény kerül 

kibocsátásra a jelen Végleges feltételeknek (Final Terms) megfelelően.] vagy 
[A [  •  ] sorozat (Series) [  •  ] részsorozatából (Tranche) legfeljebb [  •  ] 

kötvény kerül kibocsátásra a jelen Végleges feltételeknek (Final Terms) 
megfelelően.  
 
A kötvények (Notes) adatai:  
 
ISIN kód (ISIN): [  •  ] 
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Közös kód (Common Code): [  •  ] 

 
Kibocsátási dátum (Issue Date): [  •  ] vagy egyéb hasonló dátum, amely az 

ajánlattétel időszakának (Offer Period) lejárta után hirdetményben kerül 
meghatározásra. 
 
Kibocsátási ár (Issue Price): [  •  ] 

C.2 Az értékpapír-
kibocsátás pénzneme. 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 

A sorozat (Series) pénzneme [pénznem részletei]. 

C.5 Az értékpapírok szabad 
átruházhatóságára 
vonatkozó 
korlátozások 
ismertetése. 

A kötvényekre (Notes) szóló ajánlattételekre az Amerikai Egyesült Államok és 
az EGT ajánlattételi korlátozásai vonatkoznak, valamint bármely más olyan 
joghatóság bármely alkalmazandó ajánlattételi korlátozása, ahol ajánlattételt 
fogalmaznak meg. 
 
Az Egyesült Államokat illetően az S. Szabályzatnak (Regulation S) megfelelően 
értékesítik a kötvényeket (Notes) az Egyesült Államok területén kívül, nem 
USA-beliek részére. A kötvényeket (Notes) az Egyesült Államokon belül olyan 
USA-beli személyek részére értékesítik, akik „akkreditált befektető”-nek 

(Accredited Investor) minősülnek a D. szabályzat (Regulation D) 506 (b) (Rule 
506 (b)) vagy 506 (c) szabálya (Rule506 (c)) alapján, amelyik alkalmazható. 
 
Minden nem USA-beli személy, aki a kötvényt (Notes) megvásárolja a 
kibocsátótól (Issuer), beleegyezik, hogy ha a kötvények (Notes) 
ajánlattételének záró napja utáni számított 40 napos lejárati idő előtt ajánlja fel 
vagy adja el a kötvényt (Notes), nem tesz ajánlatot vagy nem értékesíti USA-
beli személy részére (amint az az S. szabályzatban (Regulation S) 
meghatározásra került), sem ilyen USA-beli személy (amint az az S. 
szabályzatban (Regulation S) meghatározásra került) hasznára vagy előnyére; 
valamint ezt követően kizárólag olyan USA-beli személynek (amint az az S. 
szabályzatban (Regulation S) meghatározásra került) ajánlja fel vagy értékesíti, 
aki „akkreditált befektető”-nek (Accredited Investor) minősül (amint azt a D. 
szabályzat (Regulation D) 501(a) szabálya (Rule 501(a)) meghatározza). 
 
Miden USA-beli személy (amint az az S. szabályzatban (Regulation S) 
meghatározásra került), aki a kibocsátótól (Issuer) a kötvényt (Notes) 
megvásárolja, belegyezik, hogy ha a jövőben úgy dönt, hogy az általa 
megvásárolt kötvényt (Notes) a jövőben eladásra kínálja, továbbadja, 
elzálogosítja vagy más módon átruházza, minden ajánlattétel, viszonteladás 
vagy átruházás az Értékpapírtörvény (Securities Act), valamint az amerikai 
tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission - SEC), a Befektetési 
Társasági Törvény (Investment Company Act) és bármely más vonatkozó USA-
beli állam értékpapírtörvénye figyelembevételével történik, és minden olyan 
leendő vásárló tekintetében, aki USA-beli személy (amint az az S. 

szabályzatban (Regulation S) meghatározásra került), a leendő vásárlónak 
„akkreditált befektető”-nek (Accredited Investor) kell lennie (amint azt a D. 
szabályzat (Regulation D) 501(a) szabálya meghatározza). 
 
A luxemburgi (Luxembourg) Euroclear-nél (Euroclear) és a Clearstreamnél 
(Clearstream), ill. bármely más elszámolási rendszerben forgalomban lévő 
kötvények (Notes) kamatait a vonatkozó elszámolási rendszer eljárásainak és 
szabályzatának megfelelően fizetik ki.   

C.8 Az értékpapírok szabad 
átruházhatóságára 
vonatkozó 
korlátozások 
ismertetése 
rangsorolással és a 
jogok korlátozásával 
együtt. 

Az egyes sorozatok (Series) kötvényei (Notes) a kibocsátó (Issuer) 
biztosítékkal ellátott kötelezettségeit jelentik azonos elbírálás alá eső rangsor 
szerint (pari passu), minden egymás közötti előjog nélkül. 
 
Minden kötvénysorozatot (Series of Notes) a sorozatra (Series) vonatkozó 
elsőrangú, lekötött fedezet biztosít a következők szerint: 

i. a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans);  

ii. a sorozathoz (Series) nyitott sorozatszámla (Series Account); valamint  

iii. a kibocsátó (Issuer) jogosultsága, érdekeltsége és nyeresége a 
program ügyleti dokumentációinak megfelelően, az adott sorozatra (Series) 
vonatkozók szerinti mértékben.  
 
Ha csak sorozatra alkalmazható, az ilyen sorozat (Series) fedezete tartalmazni 
fogja a kibocsátó (Issuer) minden hitelfelvevői (Borrower) életbiztosítási 
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fedezetben és/vagy minden pénzügyi garanciában meglévő részesedését is. 
 
Minden sorozat (Series) biztosítékát a sorozathoz tartozó Fő Vagyonkezelői 
Megállapodás (Principal Trust Deed) és az azt kiegészítő Kiegészítő 
Vagyonkezelői Megállapodás (Supplemental Trust Deed) alapján kell 
létrehozni. 
 
A sorozatra érvényes Kiegészítő Vagyonkezelői Megállapodásban 
(Supplemental Trust Deed) foglalt biztosíték végrehajtását megelőzően a 
kibocsátónak (Issuer) minden kifizetési napon (Payment Date) fizetnie kell a 
vonatkozó sorozatszámlán (Series Account) jóváírt, meglévő pénzeszközökből 
a következő fontossági sorrend („végrehajtás előtti kifizetési prioritás” (Pre-

Enforcement Priorities of Payments)) szerint:  

(i) a teljes összeg adott sorozatokra (Series) arányos részének 
kifizetése, amely a Fő Vagyonkezelői Megállapodás (Principal Trust 
Deed) 13. pontja (Clause 13) szerint a vagyonkezelő (Trustee) 
és/vagy a vagyonkezelő bármely megbízottja részére esedékes, de 
meg nem fizetett; 

(ii) az olyan összeg sorozatokkal (Series) arányos részének kifizetése, 
mellyel a kibocsátó (Issuer) az ír adóhatóságnak tartozik, és melyet a 
kibocsátó (Issuer) megfizetni köteles; 

(iii) minden olyan összeg sorozatokkal (Series) arányos részének 
kifizetése vagy megfizetése, amely a hitelszolgáltató (Loan Servicer) 
részére esedékes az LSA szerint (beleértve azokat a hitelszolgáltató 
(Loan Servicer) részére esedékes összegeket, amelyeket a kibocsátó 
(Issuer) nevében már kifizetett az engedélyezett kiadások (Permitted 
Expenses) megtérítésére és amelyekre írásbeli kérelmet nyújtott be a 
kibocsátónak (Issuer)); 

(iv) az adott sorozatokból (Series) származó évi 100 eurós 
profitösszegének kifizetése a kibocsátó (Issuer) számára, amelyet a 
kibocsátó megtart, és a vonatkozó törvény szerint szétoszt a 
részvényesei között; 

(v)        ha a szétosztási célra rendelkezésre álló egyenleg kevesebb, mint a 
küszöbérték, az egyenleg megtartása fizetési tartalék képzése 
céljából, amely az alkalmazható kifizetési sorrendnek (Priorities of 
Payments) megfelelően az adott kifizetési napot (Payment Date) 
követő kifizetési napon (Payment Date) felhasználható; 

(vi) minden akkor esedékes és az adott sorozat (Series) kötvényeivel 
(Notes) arányos és azonos elbírálás alá eső (pari passu) kifizetendő 
kamat összegének kifizetése vagy kiadása a kötvénytulajdonosoknak 
(Noteholders) az adott kötvény alatt vagy arra vonatkozóan, az 
elhatárolt kamategyenleg összegéig;  

(vii) minden akkor esedékes és az adott sorozat (Series) kötvényeivel 
(Notes) arányos és azonos elbírálás alá eső (pari passu) fizetendő 
tőkeösszeg vagy bármely más összeg visszafizetése vagy kiadása a 
kötvénytulajdonosoknak (Noteholders) az adott kötvény alatt vagy 
arra vonatkozóan;  

(viii) arányos és azonos elbírálás alá eső kifizetések vagy megfizetések: 
(a) a hitelszolgáltató (Loan Servicer) által a kibocsátó (Issuer) 
nevében kifizetett engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) 
sorozattal arányos, a fenti iii. bekezdés szerint a hitelszolgáltató (Loan 
Servicer) számára meg nem térített részének megtérítése, valamint 
(b) a kibocsátónál (Issuer) felmerült és a kibocsátó (Issuer) nevében 
eljáró hitelszolgáltató (Loan Servicer) által ki nem fizetett, 
engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) sorozatokkal (Series) 
arányos részének kifizetése vagy megfizetése; 

(ix) a kapcsolódó sorozatszámla (Relevant Series Account) 
biztosítékának elengedését követően a Kibocsátó köteles 
meghatalmazni a hitelszolgáltatót (Loan Servicer), hogy alkalmazza 
az egyenleget (ha van ilyen) a sorozatszámlán (a) elsősorban annak 
érdekében, hogy kifizesse a hitelszolgáltatót (Loan Servicer) minden, 
a hitelszolgáltató (Loan Servicer) által a kibocsátó (Issuer) nevében 
kifizetett engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) mértékéig, 
amelyekért a hitelszolgáltató (Loan Servicer) költségei még nem lettek 
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megtérítve a többi sorozatszámlán (Series Account) jóváírt 
pénzeszközökből a kifizetési sorrend (Priorities of Payments) szerint, 
ahogyan ez alkalmazható az ilyen pénzösszegek folyósítására az 
ilyen egyéb sorozatokra (Series) vonatkozó feltételeknek megfelelően 
a rendelkezésre álló pénzösszeg hiánya miatt, és (b) másodsorban 
arányosan és azonos elbírálás alá eső módon azoknak a kifizetetlen 
engedélyezett kiadásoknak (Permitted Expenses) a kifizetésére vagy 
megfizetésére, amelyek még nem kerültek kifizetésre az egyéb 
sorozatszámlákon (Series Account) jóváírt pénzösszegből a kifizetési 
sorrend (Priorities of Payments) szerint, ahogyan ez alkalmazható az 
ilyen pénzösszegek folyósítására az ilyen egyéb sorozatokra (Series) 
vonatkozó feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 
hiánya miatt, valamint (c) ezt követően a fennmaradó összeget a 
kibocsátónak (Issuer) meg kell tartania. 

 
A kibocsátó (Issuer) a hitelszolgáltató (Loan Servicer) részére esedékes 
szolgáltatási díjat (Servicing Fee), legyen az bármilyen összegű, bármely 
időpontban kifizetheti a hitelszolgáltatónak (Loan Servicer) a sorozatszámláról 
(Series Account). 
 
A Kiegészítő Vagyonkezelői Megállapodás (Supplemental Trust Deed) 
rendelkezései értelmében a vagyonkezelőnek (Trustee) a Kiegészítő 
Vagyonkezelői Megállapodás értelmében a biztosíték megvalósulásával vagy 
végrehajtásával kapcsolatosan kapott minden pénzt a következő fontossági 
sorrend szerint kell visszatartania („végrehajtás utáni kifizetési prioritás” 

(Post-Enforcement Priorities of Payments), a „végrehajtás előtti kifizetési 
prioritás”-sal (Pre-Enforcement Priorities of Payments) együtt „kifizetési 
prioritás” (Priorities of Payments)): 

i. azoknak a díjaknak, költségeknek, kiadásoknak és kötelezettségeknek 
az adott sorozatokra (Series) arányos részének kifizetése, amelyek a 
vagyonkezelőnél (Trustee) vagy olyan vagyonfelügyelőnél merültek fel 
vagy részére fizetendők, aki a vagyonkezelési eljárást (Trust Deed) 
készíti elő és hajtja végre (beleértve a biztosítékok lehívásának 
költségeit és a vagyonkezelő (Trustee) vagy vagyonfelügyelő 
díjazását); 

ii. az olyan összeg sorozatokkal (Series) arányos részének kifizetése, 
mellyel a kibocsátó (Issuer) az ír adóhatóságnak tartozik, és melyet a 
kibocsátó (Issuer) megfizetni köteles; 

iii. minden olyan összeg sorozatokkal (Series) arányos részének 
kifizetése vagy megfizetése, amely a hitelszolgáltató (Loan Servicer) 
részére esedékes az LSA szerint (beleértve azokat a hitelszolgáltató 
(Loan Servicer) részére esedékes összegeket, amelyeket a kibocsátó 
(Issuer) nevében már kifizetett az engedélyezett kiadások (Permitted 
Expenses) megtérítésére és amelyekre írásbeli kérelmet nyújtott be a 
kibocsátónak (Issuer)); 

iv. arányos és azonos elbírálás alá eső kifizetések vagy megfizetések: (a) 
a hitelszolgáltató (Loan Servicer) által a kibocsátó (Issuer) nevében 
kifizetett engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) sorozattal 
arányos, a fenti iii. pont szerint a hitelszolgáltató (Loan Servicer) 
számára meg nem térített részének megtérítése, valamint (b) a 
kibocsátó (Issuer) nevében eljáró hitelszolgáltató (Loan Servicer) által 
ki nem fizetett, engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) 
sorozatokkal (Series) arányos részének kifizetése vagy megfizetése; 

v. az adott sorozatokból (Series) származó haszon évi 100 eurós díjának 
kifizetése a kibocsátó (Issuer) számára, amelyet a kibocsátó megtart, 
és a vonatkozó törvény szerint szétoszthat a részvényesei között; 

vi. minden akkor esedékes és az adott sorozat (Series) kötvényeivel 
(Notes) arányos és azonos elbírálás alá eső (pari passu) kifizetendő 
kamat összegének kifizetése vagy kiadása a kötvénytulajdonosoknak 
(Noteholders) az adott kötvény alatt vagy arra vonatkozóan, az 
elhatárolt kamategyenleg összegéig; 

vii. minden akkor esedékes és az adott sorozat (Series) kötvényeivel 
(Notes) arányos és azonos elbírálás alá eső (pari passu) kifizetendő 
tőkeösszeg vagy bármely más összeg visszafizetése vagy kiadása a 
kötvénytulajdonosoknak (Noteholders) az adott kötvény alatt vagy arra 
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vonatkozóan; valamint 

viii. ezt követően a sorozatszámlán (Series Account) jóváírt, meglévő 

egyenleget (ha van ilyen) alkalmazni kell (a) elsősorban annak 

érdekében, hogy kifizesse a hitelszolgáltatót (Loan Servicer) 

minden, a hitelszolgáltató (Loan Servicer) által a kibocsátó (Issuer) 

nevében kifizetett engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) 

mértékéig, amelyekért a hitelszolgáltató (Loan Servicer) költségei 

még nem lettek megtérítve a többi sorozatszámlán (Series 

Account) jóváírt pénzeszközökből a kifizetési sorrend (Priorities of 

Payments) szerint, ahogyan ez alkalmazható az ilyen pénzösszegek 

folyósítására az ilyen egyéb sorozatokra (Series) vonatkozó 

feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg hiánya 

miatt, és (b) másodsorban arányosan és azonos elbírálás alá eső 

módon azoknak a kifizetetlen engedélyezett kiadásoknak 

(Permitted Expenses) a kifizetésére vagy megfizetésére, amelyek 

még nem kerültek kifizetésre az egyéb sorozatszámlákon (Series 

Account) jóváírt pénzösszegből a kifizetési sorrend (Priorities of 

Payments) szerint, ahogyan ez alkalmazható az ilyen pénzösszegek 

folyósítására az ilyen egyéb sorozatokra (Series) vonatkozó 

feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg hiánya 

miatt, valamint (c) ezt követően a fennmaradó összeget a 

kibocsátónak (Issuer) meg kell tartania. 
 
Az „engedélyezett kiadások” (Permitted Expenses) magukban foglalják a 

kibocsátó (Issuer) által kinevezett szolgáltatóknak (többek között a kalkulációs 
félnek (Calculation Agent), vállalati szolgáltatónak (Corporate Services 
Provider), a nyilvántartónak (Registrar), a fő kifizetési helynek (Principal Paying 
Agent), a továbbító (másodlagos piaci) közvetítőnek (Transfer Agent), a 
forgalomba hozó félnek (Placing Agent), a hitelfolyósítónak (Loan Originator), a 
hitelszolgáltatónak (Loan Servicer) és a fedezeti törlesztőnek (Back-Up 
Servicer)) fizetendő összegeket, auditorok díjait és költségeit, jogi díjakat és 
költségeket, beleértve a mulasztó hitelfelvevő követésével kapcsolatos 
költségeket és végrehajtási költségeket, a kötvények (Notes) értékesítésével 
kapcsolatos közvetítői díjakat, igazgatói díjakat és költségeket, bármilyen ír 
törvényen alapuló vagy hatósági díjakat és költségeket, tartalékokat, adókat, 
kiadásokat, valamint a kibocsátó (Issuer) adminisztrációjával, felbomlásával 
és/vagy felszámolásával kapcsolatos minden költséget. 
 
Az egyes sorozatok (Series) kötvényei (Notes) a kibocsátó (Issuer) korlátozott 
kártalanítási kötelezettségét testesítik meg. A kibocsátónak (Issuer) egy adott 
sorozat (Series) kötvényei (Notes) vonatkozásában történő valamennyi 
kifizetése legfeljebb az adott sorozatra (Series) vonatkozó kapcsolódó 
diákhitelekből (Relevant Student Loans), egyébként a sorozat (Series) 
biztosítékául szolgáló eszközökből, a sorozat (Series) biztosítékának 
megvalósulásából vagy végrehajtásából származó haszonból megkapott 
összeg erejéig terjedhet, amelyek minden esetben az alkalmazható kifizetési 
prioritás (Priorities of Payments) hatálya alá tartoznak. 

C.9 A „névleges kamatláb”, 
„a kamat esedékessé 
válásának idõpontja és 
a kamatfizetési 
időpontok”, 
„amennyiben a 
kamatláb nem rögzített, 
az alapul szolgáló 
eszközök leírása”, „a 
lejárat és a kölcsönök 
kiegyenlítésére 
vonatkozó 
rendelkezések, ideértve 
a visszafizetési 
eljárásokat” kifejezések 
leírása 

Kamatfizetés  

 
Minden kötvénysorozat (Series of Notes) arra törekszik, hogy megtérüljön a 
kötvénytulajdonosok (Noteholders) számára fix haszonkulccsal növelt 
alapkamatozású hozammal („célzott kamatláb“ (Target Interest Rate)), legyen 

az EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, Első osztályú adósoknak felszámolt 
hitelkamat az USA-ban (US Prime Lending Rate) vagy Bank of England 
Alapkamat (Bank of England Base Rate) a sorozatra alkalmazhatók szerint, 
feltéve, hogy amennyiben és ameddig a vonatkozó alapkamat negatív, azt 
nullának kell tekinteni a kötvényekre (Notes) alkalmazható kamatláb 
meghatározása szempontjából. 
 
A kamat a „kamatszámítás kezdőnapjától” (Interest Commencement Date) 
esedékes.  A kamatszámítás napjai és az alkalmazandó célzott kamatláb 
(Target Interest Rate) vagy annak kiszámítási módja eltérő lehet a különböző 
sorozatok (Series) kötvényeinél (Notes).   
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Minden kamatperiódusra (Interest Period) a felhalmozott kamat egyenlege 
(Accrued Interest Balance) lesz az „aktuális kamat összege” (Current Interest 
Amount) összege bármilyen más kamattal kiegészítve, mely már felszámításra 
került, de nem lett kifizetve az előző kamatperiódusban (Interest Periods).   
 
Az aktuális kamat összegét (Current Interest Amount) a kalkulációs fél 
(Calculation Agent) úgy számolja ki, hogy a célzott kamatlábat (Target Interest 
Rate) a vonatkozó feltételezett tőkeösszegre (Notional Principal Amount) 
alkalmazza a kamatperiódus (Interest Period) idejét figyelembe véve a 
kiszámítási napon (Calculation Date).  Egy kötvény (Note) feltételezett összege 
(Notional Amount) bármely kiszámítási napon (Calculation Date) az adott 
kötvény (Note) hátralékos tőkeösszege, kiegészítve az előző 
kamatperiódusokban (Interest Periods) ki nem fizetett más kamattal.  
 
A kamatperiódus (Interest Period) a kamatszámítás kezdőnapjától (Interest 
Commencement Date) (azt a napot is beleértve) az első számítási napig 
(Calculation Date) (de azt nem beleértve) tartó időszak, valamint minden ezt 
követő számítási naptól (Calculation Date) (azt a napot is beleértve) a 
következő számítási napig (Calculation Date) (de azt nem beleértve) tartó 
időszak.   
 
Arra nincsen biztosíték, hogy minden kifizetési napon (Payment Date) elegendő 
pénz áll rendelkezésre a kapcsolódó sorozatszámlán (Series Account) az 
egyes kötvények (Notes) felhalmozott kamategyenlegének (Accrued Interest 
Balance) kifizetésére, és a kamatot (minden esetben) csak akkor kell kifizetni, 
ha a tőke- és kamatfizetésre rendelkezésre álló pénz meghaladja a 
küszöbértéket (Threshold Amount) (ami euróban denominált sorozat esetében 
500 €, fontban denominált sorozat esetében 500 £, illetve USA dollárban 
denominált sorozat esetében 500 $).  Ha a kapcsolódó sorozatszámlán (Series 
Account) nem áll rendelkezésre elegendő pénz a felhalmozott kamat 
egyenlegének (Accrued Interest Balance) kifizetéséhez, akkor a kamat tovább 
növekszik a célzott kamatlábon (Target Interest Rate), és a kifizetése a 
következő Kifizetési napra (Payment Date) halasztódik, és e halasztás nem 
számít késedelmes fizetésből eredő szerződésszegésnek (Event of Default). 
 
Tőkerész-kifizetések  

Miután a felhalmozott kamat egyenlege (Accrued Interest Balance) teljes 
mértékben kifizetésre került, azokon a kifizetési napokon (Payment Date), 
amelyeken a tőke- és kamatfizetésre a kapcsolódó sorozatszámlán (Series 
Account) rendelkezésre álló pénz mennyisége meghaladja a küszöbértéket 
(Threshold Amount), minden megmaradt elérhető pénzalapot ki kell fizetni a 
kötvénytulajdonosoknak (Noteholders) az alkalmazható kifizetési prioritás 
(Priorities of Payments) szerint, hogy részben (vagy egészben) kiegyenlítsék a 
kötvények (Notes) tőkeegyenlegét. 
 
Amennyiben a tőkeösszeg nem kerül kifizetésre a sorozatszámlán (Series 
Account) rendelkezésre álló pénzösszeg hiánya miatt a kifizetési napon 
(Payment Date), ez nem számít késedelmes fizetésből eredő 
szerződésszegésnek (Event of Default), azonban a fizetés következő kifizetési 
napra (Payment Date) való halasztását eredményezi.  

Lejáratkor történő visszaváltás 

 

Minden kötvényt (Notes) a lejáratakor (Maturity Date) kell visszaváltani, kivéve, 
ha a lentiek szerint korábban visszaváltották vagy megvásárolták és 
megszüntették. Ha a kibocsátó (Issuer) számára a kapcsolódó sorozatszámlán 
(Series Account) nem áll rendelkezésre elegendő pénz a kötvények (Notes) 
lejáratkor (Maturity Date) történő teljes mértékű visszaváltására, a lejárat 
időpontja (Maturity Date) automatikusan a következő év azonos napja lesz, és 
ez a halasztás évente ismétlődik, kivéve, ha a kötvényeket teljes mértékben 
visszaváltják és megszüntetik még a lejárat évfordulója előtt. A kamatösszeg 
nem növekedhet a fent említett halasztási időszak alatt („lejárat utáni 
visszafizetési időszak” (Post-Maturity Repayment Period)). 

A lejárat utáni visszafizetési időszak (Post-Maturity Repayment Period) alatt, 
amennyiben a sorozatra (Series) alkalmazható, a kibocsátó (Issuer) üzleti 
szempontból ésszerű módon kérheti a hitelfolyósítót (Loan Servicer) arra, hogy 
értékelje azokat a kapcsolódó diákhiteleket (Relevant Student Loans) (vagy 
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gondoskodjon azok értékeléséről), amelyek hátralékosak maradtak (az ilyen 
hitelek összesített értéke a „lejárat után megállapított összeg” (Post-Maturity 

Valuation Amount)). A kibocsátó (Issuer), feltéve, hogy rendelkezésére áll a 
megfelelő összeg, és a kötvénytulajdonosokat és a vagyonkezelőt legalább 10 
naptári nappal előre értesíti, az értékeléstől számított 30 naptári napon belül az 
alkalmazható kifizetési prioritások (Priorities of Payments) szerint kioszthatja a 
lejárat után megállapított összeget minden olyan pénzeszközzel együtt, amely 
az adott időpontban a sorozatszámlán jóvá van írva (aktív). A kifizetés a 
fizetendő kamat és tőkeösszeg teljes és végső összege a kapcsolódó sorozat 
(Series) kötvényei szerint. Ha a kibocsátó kiosztja az adott összeget, a 
kötvénytulajdonosok (Noteholders) joga a kötvényekből (Notes) származó 
további pénzösszegek megszerzésére hatálytalannak minősül, ekkor a 
kötvények (Notes) teljes mértékben visszaváltottnak és megszüntetettnek 
tekintendők. 

Amennyiben a hitelfolyósító (Loan Servicer) igazolja a kibocsátónak (Issuer) és 
a vagyonkezelőnek (Trustee) azt, hogy hitelkezelési politikájuk szerint 
valószerűtlen további pénzeszközök begyűjtése a kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans ) hitelfelvevőitől (Borrowers), a feltételeknek 
megfelelően a kibocsátónak (Issuer) erről értesítenie kell a 
kötvénytulajdonosokat (Noteholders). Ekkor a kötvények (Notes) teljes 
mértékben visszaváltottnak és megszüntetettnek tekintendők, a 
kötvénytulajdonosok (Noteholders) joga a kötvényekből (Notes) származó 
további pénzösszegek megszerzésére hatálytalannak minősül. 

Habár a lejárati dátum (Maturity Date) minden sorozatnál (Series) meg van 
határozva, a kötvények (Notes) értékét teljes mértékben visszafizethetik a 
lejárati dátum (Maturity Date) előtt a befektetők értesítése nélkül, mivel minden 
kifizetési napon (Payment Date) történhet tőkerész-kifizetés, amelyre az 
alkalmazható kifizetési prioritások (Priorities of Payments) szerint a kapcsolódó 
sorozatszámlán (Series Account) jóváírt aktív összeg kifizetése vonatkozik. 

 
Kibocsátás-specifikus összefoglaló  
 
A jelen kötvénysorozat (Series of Notes) kifizetési dátuma (Payment Dates): 
[kifizetési dátum megadása] (a „kifizetési dátum” (Payment Dates)).  Az 

egyes kifizetési dátumok (Payment Date) esedékességekor a kamat a 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) révén rendelkezésre álló 
pénzalapból fizethető ki.  A kamat a végrehajtás előtti kifizetési prioritásnak 
(Pre-Enforcement Priorities of Payments) megfelelően válik kifizethetővé a 
célzott kamatlábon (Target Interest Rate), amely egy fix haszonkulccsal növelt 
kamatozású hozam. 
 
A kötvénysorozat (Series of Notes) célzott kamatlába (Target Interest Rate) 
[  •  ]%-kal több, mint az alapkamatozású hozam (Base Rate) (amely [  •  ]) 

vagy nulla, ha az alapkamatozású hozam (Base Rate) negatív. 

A kötvények (Notes) lejárata  

A jelen kötvénysorozat (Series of Notes) lejárati ideje (Maturity Date) [  •  ].   

 

C.10 Amennyiben az 
értékpapír utáni 
kamatfizetésnek 
származtatott 
összetevője is van, 
egyértelmű és érthető 
magyarázatot kell 
nyújtani a befektetők 
részére arról, hogy az 
alapul szolgáló 
eszköz(ök) értéke 
miként befolyásolja a 
befektetésük értékét, 
különösen olyan 
körülmények között, 
amikor a kockázat a 
legnyilvánvalóbb. 

Nem értelmezhető, mivel a kötvények (Notes) utáni kamatfizetésnek nincs 
származtatott összetevője. 

C.11 Tájékoztatás arról, A kötvények (Notes) elfogadottak az Euronext Dublin szabályozott piacának 
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hogy a felkínált 
értékpapírok 
tekintetében nyújtottak 
vagy nyújtanak-e be 
kérelmet a bevezetés 
iránt szabályozott vagy 
azzal egyenértékű 
piacokon történő 
forgalmazás céljából; a 
szóba jöhető piacok 
megjelölésével. 

hivatalos tőzsdei jegyzékében (Official List), vagy ki lehet őket bocsátani nem 
nyilvános, listázatlan alapon is (unlisted bias). 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 

 
[A kötvények nyilvántartása az Euronext Dublin szabályozott piacának hivatalos 
tőzsdei jegyzékében (Official List) történik.] / [A kötvények nem szerepelnek az 
értéktőzsdén.] 
 
[A kötvények felkínálhatóak a nyilvánosság számára a következő helyeken: 
[Ausztria], [Belgium], [Bulgária], [Ciprus], [Dánia], [Észtország], [Finnország], 
[Franciaország], [Németország], [Görögország], [Magyarország], [Írország], 
[Olaszország], [Lettország], [Litvánia], [Luxemburg], [Málta], [Norvégia], 
[Lengyelország], [Portugália], [Románia], [Szlovénia], [Szlovák Köztársaság], 
[Spanyolország], [Svédország], [Cseh Köztársaság], [Hollandia] és az [Egyesült 
Királyság]. / [A kötvények csak a következőknek adhatóak el: 
[meghatározandó].] 

C.12 A kibocsátás legkisebb 
címlete. 

Minden sorozat (Series) saját legkisebb címlettel rendelkezik. Emellett a 
kötvénytulajdonosoknak (Noteholders) legalább minimális tőkeösszegű 
kötvényt (Notes) kell jegyezniük, amely megegyezik a kapcsolódó sorozat 
(Series) minimális kereskedelmi értékével. 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 
 
A kötvények (Notes) legkisebb címlete [határozza meg a legkisebb címletet]. 

A kötvények (Notes) legkisebb kereskedelmi értéke [határozza meg a legkisebb 
kereskedelmi értéket]. 

C.21 Tájékoztatás arról a 
piacról, amelyen az 
értékpapírok 
kereskedelme történik, 
és amely számára a 
tájékoztatót 
publikálták. 

A kötvények (Notes) elfogadottak az Euronext Dublin szabályozott piacának 
hivatalos tőzsdei jegyzékében (Official List), vagy ki lehet őket bocsátani nem 
nyilvános, listázatlan alapon is (unlisted basis). 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 
 

[A kötvények nyilvántartása az Euronext Dublin szabályozott piacának hivatalos 
tőzsdei jegyzékében (Official List) történik.] / [A kötvények nem szerepelnek az 
értéktőzsdén.] 
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D.2  A kibocsátóra (Issuer) 
jellemző sajátos 
kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető 
információk. 

Hitelkockázat: A hátralékos kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) 

hátrányosan befolyásolják a kibocsátót (Issuer) abban, hogy teljesíteni tudja a 
kötvénysorozatok (Series of Notes) szerinti fizetési kötelezettségét, (amely 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) kötelességszegő, hátralékos, 
vagy nem teljesítő státuszúak lehetnek a hitelszolgáltató (Loan Servicer) 
hitelkezelési politikája (Loan Management Policy) szerint, amennyiben a 
kapcsolódó sorozatokra az „értékvesztett diákhitelek” (Impaired Student 
Loans) állapot vonatkozik). Amennyiben a kapcsolódó diákhitel (Relevant 
Student Loan) visszafizetésében hiány keletkezik az adott sorozat 
kötvényeinek teljes beváltásához a lejárati időpontban (Maturity Date) vagy azt 
megelőzően, a kibocsátó (Issuer) nem köteles az ilyen hátralékot jelentő 
semmilyen összeg befizetésére a lejárati időpontban (Maturity Date), és a 
lejárati időpontot (Maturity Date) akár ismételten későbbre kell tenni a 
következő év azonos napjára, amíg a kötvényeket teljes mértékben vissza 
nem váltják az így későbbre tett lejárati időpontot (Maturity Date) megelőzően. 
Amennyiben a lejárati időpontot (Maturity Date) (vagy bármely későbbre tett 
lejárati időpontot (Maturity Date)) megelőzően a hitelfolyósító (Loan Servicer) 
igazolja a kibocsátónak (Issuer) és a vagyonkezelőnek (Trustee) azt, hogy 
hitelkezelési politikájuk szerint valószerűtlen további pénzeszközök begyűjtése 
a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans ) hitelfelvevőitől 
(Borrowers), a kibocsátónak (Issuer) az adott sorozatról (Series) értesítenie 
kell a kötvénytulajdonosokat (Noteholders), valamint a kibocsátónak (Issuer) a 
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kötvénytulajdonosok (Noteholders) iránti kötelezettsége az adott 
kötvénysorozat (Series of Notes) vonatkozásában azonnal hatálytalannak 
minősül, a kötvényeket (Notes) visszaváltottnak és megszűntnek kell tekinteni, 
és ennek megfelelően a kötvénytulajdonosok (Noteholders) elveszíthetik 
befektetésük egy részét vagy egészét. 
 
Korai visszafizetések: A hitelfelvevők (Borrowers) körének természetétből 

adódóan valószínűleg és várhatóan lesznek korai visszafizetések. Fennáll a 
kockázata annak, hogy a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loan) 
korai visszafizetését képviselő alapok kamatbevételei, ha azok szétosztása 
folyamatban van az alkalmazható kifizetési prioritások (Priorities of Payments) 
szerint, nem növekednek olyan mértékben, mint ahogyan a kapcsolódó 
diákhitelre (Relevant Student Loan) vonatkozó kifizetetlen tőke kamata 
növekedett volna, vagy olyan mértékben, mint ahogyan az adott sorozat 
(Series) kamata nő az adott időszak alatt. Amennyiben az adott sorozat 
(Series) mögött álló kapcsolódó diákhiteleket (Relevant Student Loans) 
különféle kamatlábmértékkel növelt hozam jellemzi, az adott kölcsönök korai 
visszafizetése befolyásolhatja az adott sorozat (Series) 
kötvénytulajdonosaiknak (Noteholders) kifizethető súlyozott átlaghozamot. 
 
A hitelfelvevő (Borrower) halála: A hitelfelvevő (Borrower) életbiztosítási 

fedezete érvényes lehet egy sorozatra (Series). Adott esetben előfordulhat, 
hogy a biztosítás nem kerül kifizetésre az elhunyt hitelfelvevő után, 
amennyiben a Prodigy Finance számára elérhető csoportos biztosítási 
szabályzat olyan halálokot állapít meg, amely ki van zárva a biztosítási 
fedezetből, vagy ha a Prodigy Finance gyakorolta a jogát arra, hogy az elhunyt 
hitelfelvevőt kizárja a fedezetből. Ha a hitelfelvevő (Borrower) életbiztosítási 
fedezete nem érvényes egy sorozatra (Series), vagy a kifizetett biztosításból 
származó bevétel nem elegendő az elhunyt hitelfelvevő (Borrower) 
kölcsönének teljes visszafizetéséhez, a kibocsátó (Issuer) a kapcsolódó 
diákhitel (Relevant Student Loan) kifizetetlen összegével arányos értékben az 
elhunyt hitelfelvevő ingatlanának hitelezői rangjára lép. Követelésének 
felállítása során a kibocsátónak nehézsége támadhat a hitelfelvevő 
ingatlanának hitelezőjeként, és megtörténhet, hogy az ingatlan értéke nem 
lesz elegendő, hogy a fedezetlen- és a többi fennálló igényt teljes mértékben 
kifizesse.   
 
Begyűjtés és pénzbehajtás jogi úton: Előfordulhat, hogy a diákhitel (Student 

Loan) és annak begyűjtésére és jogi úton történő behajtására tett kísérletek 
közben felmerülő költségek behajthatatlanok, ha a hitelfelvevő (Borrower) nem 
található, vagy olyan országban tartózkodik, amely nem ismeri el és nem hajtja 
végre a külföldi határozatokat, vagy a diákhitel (Student Loan) nem 
perelhetőnek bizonyul.  
 
A diákhitelek (Student Loans) likviditása: A kibocsátó (Issuer) által őrzött 

diákhitelek (Student Loans) lekötöttek, és a kibocsátó (Issuer) nem is bonthatja 
fel őket a lejárat előtt. Bár a kibocsátó (Issuer) igényelheti a kapcsolódó 
diákhitelek (Relevant Student Loans) fedezetének elengedését abban az 
esetben, ha egy vásárló azonosításra kerül és/vagy olyan hitelfinanszírozást 
lehet bevezetni, amely a sorozat (Series) kötvényeinek (Notes) teljes 
visszafizetését eredményezheti, nincs biztosíték arra, hogy a kibocsátó 
(Issuer) képes lesz egy olyan vásárló vagy hitelező azonosítására, aki fel van 
készülve az ilyen feltételek mellett történő üzletkötésre. 
 
Korai beváltás: A kibocsátó, amennyiben a beváltásról legalább 20 

munkanappal előre írásban értesíti a kötvénytulajdonosokat (Noteholders) és a 
vagyonkezelőt (Trustee), beválthatja a sorozat (Series) kötvényeit (Notes) 
egészben a beváltási összeg szerint, vagy részben a beváltási értesítőn 
feltüntetett napon, ha a kibocsátónak (Issuer) az adott időpontban elég 
pénzösszeg áll rendelkezésére a jelzett beváltáshoz a kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans) értékesítéséből származó jövedelemből vagy azok 
refinanszírozásából. Erre vonatkozik azoknak a kötvényeknek az esete is, 
amelyeket a lejárati idő (Maturity Date) előtt a mögöttes diákhitelek (Student 
Loans) törlesztése miatt egészben váltanak be. A kibocsátó (Issuer) utasíthatja 
a vagyonkezelőt (Trustee) az összes kapcsolódó diákhitel (Relevant Student 
Loans) biztosítékának elengedésére az adott beváltás napján, ha az adott 
sorozat (Series) kötvényeit (Notes) be kívánja váltani teljes egészében vagy 
részben, amely rész egyenlő az adott sorozat (Series) beváltandó kötvényei 
(Notes) tőkeösszegének és az adott sorozat (Series) kötvényeinek (Notes) 
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összesített hátralékos tőkeösszegének arányával. Ennek a vagyonkezelő 
(Trustee) köteles eleget tenni, feltéve, hogy a kapcsolódó sorozatszámlán 
(Series Account) elegendő összeg áll rendelkezésre az érintett, beváltani 
kívánt tőkeösszeg visszafizetésére annak kamatával és az adott sorozattal 
(Series) kapcsolatos egyéb fizetendő összegekkel együtt a végrehajtás előtti 
kifizetési prioritásnak (Pre-Enforcement Priorities of Payments) megfelelően. 
Amennyiben a kibocsátó a korai beváltás mellett dönt, a sorozat 
kötvénytulajdonosai nem kapják meg a kötvény vételekor várt befektetési 
hozamot. 
  
Kötvénytulajdonosok határozata: A kibocsátó (Issuer) az adott kibocsátási 

dátumot (Issue Date) követően bármikor összehívhatja az egy sorozatba 
tartozó kötvények tulajdonosait találkozó céljából annak érdekében, hogy 
fontolóra vegyék a kibocsátó (Issuer) ajánlatát a következőkre: (A) a 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) egy részének vagy 
egészének bizonyos áron („javasolt ár” (Proposed Price)) történő eladása, 

amely ár az összes kapcsolódó diákhitel (Relevant Student Loans) javasolt 
eladása esetén kisebb, mint a kötvények (Notes) teljes beváltásához 
szükséges összeg (az ilyen értékesítésből származó összeg végrehajtás előtti 
kifizetési prioritásnak (Pre-Enforcement Priorities of Payments) megfelelően 
történő kezelésekor), illetve a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student 
Loans) egy részének javasolt eladása esetén a javasolt ár kisebb, mint az 
adott sorozat kötvényeinek részleges beváltásának érvényesítéséhez 
szükséges összeg (az ilyen értékesítésből származó összeg végrehajtás előtti 
kifizetési prioritásnak (Pre-Enforcement Priorities of Payments) megfelelően 
történő kezelésekor) a tőkeösszegben, amely ugyanúgy aránylik az adott 
sorozat (Series) kötvényeinek (Notes) összesített hátralékos tőkeösszegéhez, 
mint ahogyan a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) hátralékos 
tőkeösszege, amelyeket a kibocsátó (Issuer) eladásra felajánl, aránylik a 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) tőkeösszegéhez („javasolt 
beváltási érték” (Proposed Redemption Amount)), de ahol a javasolt ár 

(Proposed Price) nagyobb vagy egyenlő, mint a hitelfolyósító (Loan Servicer) 
által összesített összegként becsült azon érték, amelyet akkor lehetett volna 
megkapni, ha a kibocsátó lejáratig megtartotta volna ezeket a kapcsolódó 
diákhiteleket (Relevant Student Loans), és a hitelfolyósító (Loan Servicer) 
végrehajtási intézkedést hozott volna a szóban forgó kapcsolódó diákhitelek 
(Relevant Student Loans) vonatkozásában, amelyek hitelkezelési politikájuk 
(Loan Management Policy) szerint késedelmesek vagy azok lehetnek; 
valamint (B) ezek bevételeinek alkalmazása a végrehajtás előtti kifizetési 
prioritásnak (Pre-Enforcement Priorities of Payments) megfelelően a bevételek 
megszerzésének idején és állapotában. Ha a javasolt értékesítés az összes 
kapcsolódó diákhitelre (Relevant Student Loans) vonatkozik (egy rendkívüli 
határozat (Extraordinary Resolution) jóváhagyásával), az adott sorozat 
(Series) kötvényeit (Notes) be kell váltani és meg kell szüntetni, és a 
kibocsátónak (Issuer) nem kell további összegeket fizetnie a 
kötvénytulajdonosok (Noteholders) felé az adott értékesítéséből származó 
bevételekből. Amennyiben a találkozó egy rendkívüli határozatot 
(Extraordinary Resolution) hagy jóvá (amelyet a tulajdonosok 75%-a jóváhagy 
megtett szavazataik értékének alapján) az eladás jóváhagyását illetően, a 
másképp gondolkodó tulajdonosok ugyanazon alapon vállalják veszteségeiket, 
mint azok, akik jóváhagyták a rendkívüli határozatot. 
 
Fizetésképtelenségi kockázat: Az ír törvények szerint egy ír vállalat, mint 

például a kibocsátó (Issuer), fizetésképtelensége esetén az elsőbbségi 
kielégítésre jogosított hitelezők igényei elsőbbséget élveznek a garantált 
hitelezők igényeivel szemben, ideértve a kötvénytulajdonosokat (Noteholders) 
is. A fizetésképtelenségre vonatkozó ír törvény egyéb előírásai esetlegesen 
csökkenthetik a kibocsátónak (Issuer) a kötvénytulajdonos (Noteholders) iránti 
kötelezettségeinek kifizetésére fordítható pénzösszeget. Továbbá a kibocsátó 
(Issuer) veszteséget szenvedhet, ha bármelyik szolgáltatója vagy bármelyik 
pénzügyi kezes (Financial Guarantor) fizetésképtelenné válik. 
 
Semmilyen szabályozó hatóság nem szabályozza a kibocsátót (Issuer): A 

kibocsátó (Issuer) nem áll semmilyen joghatóság semmilyen aktuális 
értékpapírokra, árucikkekre, biztosításra vagy bankügyletekre vonatkozó 
törvénye értelmében engedélyezés vagy jogosultság hatálya alatt, nem 
pályázott (és nem is tervez pályázni) ilyen engedélyre vagy jogosultságra. Egy 
vagy több joghatóság szabályozó hatósága is vallhat a Kibocsátóéval (Issuer) 
ellenkező nézetet arra vonatkozóan, hogy bármely ilyen törvényét 
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alkalmazhatja a kibocsátóra (Issuer), ami rossz hatással lehet a kibocsátóra 
(Issuer) vagy a kibocsátó (Issuer) által kibocsátott kötvények (Notes) 
tulajdonosaira. 
 
A hitelfolyósítóra (Loan Originator) vonatkozó szabályozások: A 

hitelfolyósító (Loan Originator) az Egyesült Királyság Pénzügyi Ellenőrző 
Hatósága (Financial Conduct Authority of the United Kingdom) által kiadott 
709641. vállalkozási hivatkozási szám szerinti engedéllyel rendelkezik 
hitelezési tevékenységek végzésére, de nem áll az Egyesült Királyságon kívüli 
semmilyen joghatóság semmilyen más értékpapírokra, árucikkekre, 
biztosításra vagy bankügyletekre vonatkozó törvénye értelmében 
engedélyezés vagy jogosultság hatálya alatt, kivéve a lentebb olvasható 
engedélyeket. Az Egyesült Államokban a hitelfolyósító (Loan Originator) 3 
államban fogyasztóhitelezési engedéllyel, 6 államban szolgáltatásnyújtási 
engedéllyel rendelkezik, további 2 államban lakossági hitelnyújtóként van 
nyilvántartva, valamint további 6 államban folyamatban lévő kérelme van (4 
hitel- és 2 szolgáltatásnyújtási engedély).  További fogyasztói és/vagy 
szolgáltatási engedélyekre irányuló kérelmek a megfelelő időben 
következhetnek.  Egy vagy több joghatóság szabályozó hatósága is vallhat a 
hitelfolyósítóéval (Loan Originator) ellenkező nézetet arra vonatkozóan, hogy 
bármely ilyen törvényét alkalmazhatja a hitelfolyósítóra, ami rossz hatással 
lehet a diákhitelekkel (Student Loans) biztosított kötvények (Notes) 
tulajdonosaira. 
 
Valutaárfolyam: Azok a hitelfelvevők (Borrowers), akik hiteleinek pénzneme 

nem egyezik meg a hiteleik visszafizetésére használt bevételük vagy egyéb 
pénzeszközük pénznemével, ki vannak téve a hiteleik pénzneme és a hiteleik 
visszafizetéséhez használt pénznem közti árfolyam-ingadozásnak, amely 
anyagilag hátrányosan érintheti őket a hitelvisszafizetési képességüket 
illetően. 
 
 

D.3 Az értékpapírokra 
jellemző sajátos 
kockázatokkal 
kapcsolatos alapvető 
információk. 

A kötvények (Notes) likviditása: A kötvényeknek (Notes) nincs bevezetett 

másodlagos piaca. Mindemellett a kötvények (Notes) átruházása és eladása 
az Amerikai Egyesült Államokban különféle átadási szigorítások hatálya alá 
esik, lásd C.5. 
 
Valutaárfolyam: Azoknál a befektetőknél, akiknek a vagyoneszközei nem a 

megvásárolt kötvények (Notes) pénznemében vannak, fennáll a kockázat, 
hogy a helyi pénznemük és a kötvények (Notes) közötti átváltási árfolyam 
változik, ami a hasznot számukra hátrányosan befolyásolhatja. 
 
Nem megfelelő biztosíték kockázata: Az egyes sorozatokhoz (Series) 

kibocsátott kötvények (Notes) mennyiségének alapja a lehetséges hitelfelvevői 
igény kibocsátás napján (Issue Date) megállapított szintje. Előfordulhat, hogy 
a tényleges igény a vártnál kisebb vagy nagyobb. A kibocsátó (Issuer) a 
sorozathoz meghatározhat egy megfelelő „túltőkésítési szintet” 
(Overcapitalisation Level), amely azt jelzi, hogy potenciális hitelfelvevők 
bizonyos szintű igényét állapította meg a kapcsolódó diákhitelekre (Relevant 
Student Loans) a kibocsátás napján (Issue Date), de olyan tőkeösszeggel 
bocsátotta ki az adott kötvénysorozatot (Series of Notes), amely nagyobb, mint 
a kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) összesített tőkeösszege 
(ez a sorozat (Series) tőkeösszegének százalékában megadott összegtöbblet 
a meghatározott túltőkésítési szint (Overcapitalisation Level)), azt várva, hogy 
további hitelfelvevői (Borrower) igény merül fel a kapcsolódó diákhitelekre 
(Relevant Student Loans) a begyűjtési időszak (Acquisition Period) alatt. 
Minden olyan pénzösszeg, amely egy sorozat (Series) kibocsátásának 
bevételéből származik, és amelyet a kibocsátó (Issuer) nem használt fel a 
begyűjtési időszak (Acquisition Period) alatt az engedélyezett kiadások 
(Permitted Expenses) kifizetésére és/vagy kapcsolódó diákhitelek (Relevant 
Student Loans) megvásárlására, a kötvények beváltásával arányos alapon 
visszafizetendő a kötvénytulajdonosoknak (Noteholders) a kifizetési sorrend 
(Priorities of Payments) szerint a begyűjtési időszakot (Acquisition Period) 
követő kifizetési napon (Payment Date). Ez összességében csökkentheti a 
kötvények (Notes) megtérülését. 
 
A kötvénytulajdonosnak (Noteholder) nincs visszkereseti joga a 
hitelfelvevőkkel (Borrowers) szemben: A kötvénytulajdonosoknak 

(Noteholder) nincs jogosultsága a diákhitel (Student Loans) bármely 
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rendelkezéseit betartatni vagy közvetlen jogorvoslattal fordulni a 
hitelfelvevőkhöz (Borrowers), csak a vagyonkezelőn (Trustee) keresztüli 
eljárásban. 
 
Előfordulhat, hogy az értékpapírt érvénytelennek nyilvánítják: 

Amennyiben a vagyonkezelő (Trustee) biztosítéki részesedése egy sorozatra 
nézve érvénytelennek vagy befejezetlennek minősül, az ilyen sorozat (Series) 
kötvénytulajdonosai (Noteholders) fedezetlen hitelezők lesznek, és a 
kibocsátó (Issuer) más fedezetlen hitelezőivel (ha van ilyen) egyforma (pari 
passu) rangra kerülnek. 
 
A hitelfelvevő jogai a hitelfolyósítóval szemben: A kibocsátó (Issuer) 

diákhitelt (Student Loan) igényelhet a hitelfolyósítótól (Loan Originator), 
amennyiben a hitelfolyósító (Loan Originator) további előzetes hitelfolyósításra 
szerződött az érintett hitelfelvevő (Borrower) felé a kapcsolódó hitelszerződés 
szerint. Ebben az esetben a hitelfolyósítás végrehajtása pusztán 
méltányossági alapon történik, mely lehetővé teszi a hitelfelvevő számára, 
hogy a hitelfolyósító (és ne a kibocsátó) intézkedését kérje, valamint védelmet 
élvezhet és érvényesítheti jogait a hitelfolyósítóval szemben a kibocsátó 
kölcsönfolyósítása miatti tartozása csökkentése érdekében. 
 
Nem bankbetét: A kötvényekbe (Notes) való befektetés nem kap bankbetéti 

státuszt Írországban, és nem tartozik az ír központi bank bankbetéteket védő 
programja alá. 
 
Jegyzésre, eladásra és átruházásra vonatkozó korlátozások: A jegyzésre, 

eladásra és átruházásra vonatkozó korlátozások hátrányosan befolyásolhatják 
a befektetőt abban, hogy a kötvényeket (Notes) jegyezze, eladja vagy 
átruházza bizonyos harmadik feleknek, ideértve az Egyesült Államokban 
lévőket is. 
 
Foglalkoztatás/munkaerőpiac: A foglalkoztatási kockázat mértéke a 

hitelfelvevő által elvégzett kurzustól függ. Emellett a foglalkoztatási kilátásokat 
hátrányosan befolyásolhatja a piaci helyzet és a regionális gazdaságokat 
befolyásoló ciklikus tényezők, melyek meghatározzák, hogy a hitelfelvevők hol 
laknak szívesebben és hol keresnek nagyobb eséllyel munkát. 
 
A koncentráció kockázata: Amennyiben egy sorozathoz (Series) tartozó 

hitelfolyósítási tevékenység egy adott földrajzi helyen összpontosul, a 
környéket hátrányosan érintő természeti katasztrófák, egészségügyi, 
gazdasági és egyéb körülmények kihathatnak a sorozat (Series) diákhitel-
biztosítékának visszafizetésére is. Sem a kibocsátó, sem a Prodigy Finance 
nem rendelkezik komolyabb statisztikai vagy más adatokkal az efféle 
koncentráció hatásairól. 
 
Az Európai Unió referenciamutatókra vonatkozó rendeletei és reformjai:  

A „referenciamutatóknak” tekinthető kamatlábakra és mutatókra (indexekre) az 
új országos és nemzetközi iránymutatások és reformjavaslatok érvényesek. 
Ezen reformok egy része már hatályba lépett, mások még megvalósítás alatt 
állnak. Az ilyen reformok miatt a referenciamutatók a korábbitól eltérő módon 
működhetnek, teljesen eltűnhetnek, vagy egyéb, előre nem látható 
következmények történhetnek azokkal kapcsolatban. Ezek a következmények 
hátrányosan hathatnak minden olyan kötvényre (Notes), amely ilyen 
„referenciamutatóhoz”.kötődik vagy kapcsolódik. 
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E.2b Az ajánlattétel okai és a 
bevétel felhasználása, 
ha az nem 
nyereségszerzés 
és/vagy egyes 
kockázatok fedezése.  

Hacsak a sorozattal kapcsolatban másképp nincs meghatározva, a kötvények 
(Notes) kiadásának tiszta nyereségét a kibocsátó (Issuer) a jogosultsági 
feltételeknek (Eligibility Criteria) (amennyiben azok alkalmazhatóak)  megfelelő 
kapcsolódó diákhitelek (Relevant Student Loans) folyósítására és az 
engedélyezett kiadások (Permitted Expenses) kifizetésére használja.  

E.3 Az ajánlattétel Az ajánlat feltételei: A kibocsátó (Issuer) szabadon dönthet arról, hogy 
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feltételeinek 
ismertetése.  

 

kötvényeket (Notes) ajánl fel a kibocsátónak szándéknyilatkozatot (Letter of 
Interest) (amely elérhető a forgalomba hozó félnél (Placing Agent) vagy más 
felhatalmazott ajánlattevőnél (Authorised Offeror)) küldő potenciális befektetők 
számára. A kibocsátó az ajánlattétel során elküldi a Végleges feltételeket 
(Final Terms) az általa kiválasztott potenciális befektetőknek. A kötvények 
szándéknyilatkozat szerinti megszerzéséhez az ajánlatot fogadó minden 
potenciális befektetőnek előzetesen el kell fogadnia a szándéknyilatkozatot, 
kivéve abban az esetben, ha az ajánlatot az adott potenciális befektető 
visszautasítja a legalább 10 üzleti nappal a kötvények (Notes) meghatározott 
kibocsátási dátuma előtt a kibocsátónak elküldött elutasító levelében. 
 

Kibocsátás-specifikus összefoglaló 
 

A kibocsátás/ajánlat teljes mennyisége: [A [] sorozat (Series) [] 

részsorozatából (Tranche) [] kötvény kerül kibocsátásra a jelen Végleges 

feltételeknek (Final Terms) megfelelően.] vagy [A [] sorozat (Series) [] 

részsorozatából (Tranche) legfeljebb [] kötvény kerül kibocsátásra a jelen 

Végleges feltételeknek (Final Terms) megfelelően.  
 
Az ajánlattételi időszak és az igénylési eljárás leírása: [dátum megadása]-

tól [dátum vagy leírás megadása, például a „kibocsátási dátum (Issue Date)” 
vagy „az azt követő [•] munkanapon (Business Days) belül”]-ig terjedő időszak 
(ajánlattétel időszaka (Offer Period)). Az ajánlattétel időszakát (Offer Period) a 
kibocsátó (Issuer) lerövidítheti vagy meghosszabbíthatja, ezen változtatás 
részletei egy hirdetményben kerülnek meghatározásra. 
 
A jegyzések csökkentési lehetőségének leírása, valamint az igénylők 
által fizetett többlet visszatérítése: Visszatérítés nincs, mivel a befektetők 

addig nem fizetnek a kötvényekért (Notes), amíg a kötvényekre (Notes) 
vonatkozó igénylésüket el nem fogadták, és a kötvényeket (Notes) át nem 
adták. 
 
A jegyzések minimális kereskedelmi mennyiségének (Minimum Trading 
Amount) és/vagy maximális mennyiségének részletei: [  •  ] 

 
A kötvények (Notes) kifizetésének és átadásának a határidejére és módjára 
vonatkozó részletek: [A kötvényeket (Notes) a kibocsátási napon (Issue Date) 
bocsátjuk ki a kibocsátónak (Issuer) megfizetett jegyzési díj ellenében.] vagy 
[Egyéb megadása] 
 
Az ajánlattételi eredmények nyilvánosságra hozatalának módja és napja: 

Az ajánlattétel eredményei az ajánlattételi időszak (Offer Period) lejárta után 
az Euronext Dublin (ISE) weboldalán (www.ise.ie) kerülnek nyilvánosságra. 
 

E.4 A kibocsátás/ajánlattétel 
szempontjából lényeges 
érdekeltségek 
bemutatása, ideértve az 
összeférhetetlen 
érdekeltségeket is. 

A hitelfolyósítónak, a hitelszolgáltatónak, a forgalomba hozó félnek, a 
vagyonkezelőnek (Trustee), a vállalati szolgáltatóknak (Corporate Services 
Provider) és az SGBT-nek fizetendő bármely díj és más összeg kivételével a 
kibocsátó (Issuer) tudomása szerint a kötvények (Notes) kibocsátásában 
érintett személyek egyikének sincs anyagi érdekeltsége az ajánlattételben. 

E.7 A kibocsátó (Issuer) 
vagy az ajánlattevő által 
a befektetőre terhelt 
költségek becsült 
összege. 

Nem értelmezhető, a kibocsátó (Issuer) semmilyen költséget nem terhel a 
befektetőre. 

 


