
 

 

 

 

 

Lappuse 1 

 

 

 

1. KOPSAVILKUMS 

Ir apkopotas informācijas sniegšanas prasības, kas pazīstamas kā „elementi” (Elements). Šie elementi (Elements) ir 
uzskaitīti A–E iedaļās (A.1–E.7). Šajā kopsavilkumā ir iekļauti visi elementi (Elements), kuri ir jāiekļauj šāda veida 
vērtspapīru un emitenta (Issuer) kopsavilkumā. Tā kā dažiem elementiem (Elements) nav jābūt ietvertiem, elementu 
(Elements) uzskaites numerācijā var būt neatbilstības. 

Lai gan var būt tā, ka vērtspapīru un emitenta (Issuer) veida dēļ (Element) ir prasība elementu iekļaut kopsavilkumā, 
iespējams, ka par šo elementu (Element) nevar sniegt nekādu būtisku informāciju. Tādā gadījumā kopsavilkumā ir 
iekļauts īss elementa (Element) apraksts ar piezīmi „nepiemēro”. 

A IEDAĻA. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI 

A.1  Kopsavilkums ir uzskatāms par šī informatīvā parādzīmju prospekta (Base Prospectus) ievadu, un jebkāds 
lēmums par ieguldījumiem parādzīmēs (Notes) ir jāpieņem, kopumā izvērtējot šo informatīvo parādzīmju 
prospektu (Base Prospectus), ieskaitot visus pievienotos dokumentus. 

Ja tiesā ir iesniegta prasība saistībā ar šajā informatīvajā parādzīmju prospektā (Base Prospectus) minēto 
informāciju, prasību iesniegušais ieguldītājs saskaņā ar dalībvalsts (Member States) nacionālajiem 
normatīvajiem aktiem var apmaksāt informatīvā parādzīmju prospekta (Base Prospectus) tulkošanas 
izdevumus pirms tiesvedības ierosināšanas. Emitentam (Issuer), pamatojoties uz šo kopsavilkumu, tostarp 
jebkuru tā tulkojumu, netiks piemērota nekāda civiltiesiskā atbildība, ja vien tas nebūs maldinošs, neprecīzs 
vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām šā informatīvā parādzīmju prospekta (Base Prospectus) daļām, 
vai, to skatot kopā ar citām informatīvā parādzīmju prospekta (Base Prospectus) daļām, kopsavilkums 
nesniedz būtisku informāciju, kas palīdzētu ieguldītājiem pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu parādzīmēs 
(Notes).  

A.2 Parādzīmes (Notes) ar denomināciju, kas mazāka par EUR 100 000 (vai ekvivalentu jebkurā citā valūtā) var 
tikt piedāvātas apstākļos, ja nav atbrīvojuma attiecībā uz pienākumu publicēt prospektu (Prospectus) 
saskaņā ar Prospekta direktīvas 3.2. pantu. Jebkurš šāds piedāvājums te ir minēts, kā „Publisks 
piedāvājums” (Public Offer). Attiecībā uz parādzīmēm (Notes), kas emitētas saskaņā ar programmu, kura 
tiek piedāvāta, kā daļa no publiskā piedāvājuma (Public Offer), ievērojot konkrētus nosacījumus, emitents 
(Issuer) var sniegt savu piekrišanu izmantot šo informatīvo parādzīmju prospektu (Base Prospectus) 
turpmākai tālākpārdošanai vai galīgai parādzīmju (Notes) noguldīšanai. 
 
Konkrētās emisijas kopsavilkums: 

(Nepiemēro: parādzīmes (Notes) emitē denominācijās, kas mazākas par EUR 100 000 (vai to ekvivalentu 
jebkurā citā valūtā), bet šai emisijai nav parādzīmju publiskā piedāvājuma (Public Offer of notes)). 
 
[Piekrišana: Saskaņā ar turpmāk norādītajiem nosacījumiem emitents (Issuer) piekrīt informatīvo parādzīmju 
prospektu (Base Prospectus) un galīgos noteikumus (Final Terms) izmantot saistībā ar publisko 
piedāvājumu (Public Offer), kuru izsaka izvietošanas aģents (Placing Agent) un: 

i. jebkurš pilnvarotais piedāvātājs (Authorised Offeror), kas ir [informācija par pilnvaroto piedāvātāju 
(Authorised Offeror)]; vai 

ii. jebkurš finanšu starpnieks, kurš iecelts pēc galīgo noteikumu (Final Terms) datuma un kura 

vārds ir publicēts Prodigy Finance tīmekļa vietnē (http://s3.prodigyfinance.com/authorised), un 

kurš saistībā ar publisko piedāvājumu (Public Offer) tiek atzīts kā pilnvarotais piedāvātājs 

(Authorised Offeror). 
 
Emitenta (Issuer) piekrišanas nosacījumi ir šādi: 

a. šī piekrišana ir spēkā vienīgi attiecībā uz šajā kopsavilkumā aprakstīto parādzīmju daļu (Tranche of 
Notes); 

b. šī piekrišana ir spēkā vienīgi piedāvājuma periodā (Offer Period) (t.i. [norādīt laikposmu]) daļā, kas 
iestājas divpadsmit mēnešu laikā kopš parādzīmju prospekta (Base Prospectus) datuma;  

c. šāda piekrišana attiecas vienīgi uz parādzīmju prospektu (Base Prospectus) katrā no publiskā 
piedāvājuma jurisdikcijām (Public Offer Jurisdictions), kas ir [norādīt publiskā piedāvājuma jurisdikciju 
[insert Public Offer Jurisdictions]]; un 

d. uz laiku, kas atbilst iepriekš b) punktā minētajai piedāvājuma perioda (Offer Period) daļai, attiecīgais 
finanšu starpnieks savā tīmekļa vietnē publicē informāciju, ka tas šādam publiskam piedāvājumam 
(Public Offer) informatīvo parādzīmju prospektu (Base Prospectus) izmanto ar emitenta (Issuer) 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

piekrišanu un saskaņā ar tam pievienotajiem nosacījumiem. 

VIENOŠANĀS STARP PILNVAROTAJIEM PIEDĀVĀTĀJIEM (AUTHORISED OFFERORS) UN 
IEGULDĪTĀJIEM 

IEGULDĪTĀJS, KURŠ PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMĀ (PUBLIC OFFER) VĒLAS IEGĀDĀTIES VAI 
IEGĀDĀJAS JEBKURU PARĀDZĪMI (NOTES) NO PILNVAROTA PIEDĀVĀTĀJA (AUTHORISED 
OFFEROR), KURŠ NAV EMITENTS (ISSUER), TO VAR DARĪT, UN ŠĀDU PARĀDZĪMJU (NOTES) 
PIEDĀVĀŠANA UN PĀRDOŠANA IEGULDĪTĀJAM, KO VEIC ŠĀDS PILNVAROTS PIEDĀVĀTĀJS 
(AUTHORISED OFFEROR), NOTIEK SASKAŅĀ AR JEBKĀDIEM NOTEIKUMIEM UN CITĀM 
VIENOŠANĀM, KAS PANĀKTAS STARP ŠĀDU IEGULDĪTĀJU UN ATTIECĪGO PILNVAROTO 
PIEDĀVĀTĀJU, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ VIENOŠANOS PAR CENU, IEDALĪŠANU, IZDEVUMIEM UN 
NORĒĶINIEM. IEGULDĪTĀJAM ŠĀDA PIEDĀVĀJUMA LAIKĀ IR JĀLŪDZ, LAI ATTIECĪGAIS 
PILNVAROTAIS PIEDĀVĀTĀJS (AUTHORISED OFFEROR) NODROŠINĀTU ŠĀDU INFORMĀCIJU. 
EMITENTAM (ISSUER), PRODIGY FINANCE VAI IZVIETOŠANAS AĢENTAM (PLACING AGENT) 
(IZŅEMOT IZVIETOŠANAS AĢENTU (PLACING AGENT) GADĪJUMOS, KAD IZVIETOŠANAS AĢENTS 
(PLACING AGENT) IR ATTIECĪGAIS PILNVAROTAIS PIEDĀVĀTĀJS (AUTHORISED OFFEROR)) NAV 
NEKĀDAS ATBILDĪBAS VAI SAISTĪBU ATTIECĪBĀ PRET IEGULDĪTĀJU SAISTĪBĀ AR ŠĀDU 
INFORMĀCIJU. 

B IEDAĻA. EMITENTS (ISSUER) 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

B.1  Emitenta (Issuer) 
juridiskais 
nosaukums un 
komercnosaukums. 

MBA Community Loans plc („emitents” (Issuer)) 

B.2 Norāda emitenta 
(Issuer) atrašanās 
valsti un juridisko 
formu, tiesību aktus, 
pēc kuriem emitents 
(Issuer) darbojas, un 
tā dibināšanas valsti. 

Akciju sabiedrība, kas reģistrēta un darbojas saskaņā ar Īrijas (Ireland) 
2014. gada Sabiedrību likumu (Companies Act 2014) un tā grozījumiem ar 
reģistrācijas numuru 486917.  

B.16 Norāda, ciktāl 
emitentam (Issuer) 
tas ir zināms, vai 
emitents (Issuer) 
tieši vai netieši kādai 
personai pieder vai ir 
tās kontrolē, kas ir 
šīs personas, un 
apraksta šādas 
kontroles būtību. 

Visu emitenta (Issuer) emitēto 40 000 akciju īpašnieks ir Link Trust Nominees 
No.1 Limited („akciju pilnvarotais” (Share Trustee)), kas ir Anglijā (England) un 

Velsā (Wales) reģistrēts uzņēmums. Saskaņā ar akciju pilnvarotā (Share Trustee) 
noteikumiem, akciju pilnvarotais (Share Trustee) pēc pilnvarojuma turētās akcijas 
izmanto labdarībai. Akciju pilnvarotajam (Share Trustee) no emitenta (Issuer) 
akciju turēšanas nav nekādas intereses un tas negūst nekādu labumu kā vien 
maksu par savu akciju pilnvarotā (Share Trustee) darbību. 

B.17 Norāda 
kredītvērtējumus, 
kas, pēc emitenta 
(Issuer) pieprasījuma 
vai emitentam 
(Issuer) 
sadarbojoties 
vērtēšanas procesā, 
izsniegti par 
emitentu vai tā 
parāda 
vērtspapīriem. 

Nepiemēro, ne emitents (Issuer), ne parādzīmes (Notes) netiek vērtētas.   

B.20  Sniedz paziņojumu 
par to, vai emitents 
(Issuer) ir dibināts kā 
īpašam nolūkam 
izveidota sabiedrība 
vai juridiska persona, 
kuras mērķis ir 
emitēt ar aktīviem 
nodrošinātus 
vērtspapīrus. 

Emitents (Issuer) ir dibināts kā īpašam nolūkam izveidota sabiedrība ar mērķi 
emitēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus. 

B21.  Apraksta emitenta 
(Issuer) galvenās 

Emitenta (Issuer) galvenā darbība ir emitēt parāda vērtspapīru („parādzīmes” 
(Notes)) laidienus („laidiens” (Series)), kā daļu no EUR 1 000 000 000 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

darbības jomas, 
sniedzot arī kopēju 
pārskatu par 
personām, kas 
iesaistītas 
programmā 
pārvēršanai 
vērtspapīros, kā arī 
informāciju par 
tiešām vai netiešām 
īpašuma vai 
kontroles saiknēm 
starp šīm personām. 

parādzīmju (Note) programmas ar mērķi iegādāties dažādus aizdevumus vai 
līdzdalības daļas aizdevumos studentiem („Student Loans”), kuri apmeklē 

kursus vadošajās starptautiskajās universitātēs (vai aizdevumus, ar kuriem 
pārfinansē šādus studentu aizdevumus (Student Loans)) un slēdz atbilstošos 
līgumus. 

Turpmāk norādīti programmas galvenie dalībnieki: 

1. Emitents ir iecēlis Prodigy Finance Limited („Prodigy Finance”), kas atrodas 

Palladium House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom 
(Londona, Apvienotā Karaliste), par „aizdevuma iniciatoru” (Loan Originator), 
kas izsniedz aizdevumus studentiem (Student Loans), un par „aizdevuma 
apkalpošanas aģentu” (Loan Servicer), kas apkalpo un pārvalda aizdevumus 
studentiem (Student Loans). Prodigy Finance ir iecelts arī par parādzīmju 
(Notes) „aprēķinu aģentu” (Calculation Agent) un „nodošanas aģentu” 
(Transfer Agent). 

2. Société Générale Bank & Trust („SGBT”), kas atrodas 11 avenue emile 

reuter, L-2420 Luxembourg (Luksemburgā), rīkojas kā „galvenais 
maksājumu starpnieks” (Principal Paying Agent) un „lietvedis” (Registrar) 
attiecībā uz parādzīmēm (Notes), kuras ir atzītas attiecīgajā Euroclear un 
Clearstream, Luksemburga, grāmatvedības ieraksta sistēmā un par kurām ir 
izrakstīti globālie sertifikāti (Global Certificates). 

3. Apex Corporate Trustees (UK) Limited (iepriekš pazīstams, kā Link 
Corporate Trustees (UK) Limited), kas darbojas caur savu biroju 125 Wood 
Street, London EC2V 7AN, attiecībā uz parādzīmēm (Notes) rīkojas kā 
pilnvarotais („Pilnvarotais” (Trustee)). Pilnvarotais (Trustee) ir iecelts par 

parādzīmju turētāju (Noteholders) pārstāvi. 

4. Link Financial Outsourcing Limited of Camelford House, 89 Albert 
Embankment, London SE1 7TP rīkojas, kā rezerves nodrošinātājs studentu 

aizdevumiem (Student Loans) („ Rezerves apkalpošanas aģents” (Back-Up 

Servicer)).
1
 

5. Emitents (Issuer) ir iecēlis Prodigy Services Limited, kas atrodas Palladium 
House, 1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom (Londona, 
Apvienotā Karaliste), par izvietošanas aģentu („izvietošanas aģents” 
(Placing Agent)). 

6. Apex IFS Limited („uzņēmumu pakalpojuma sniedzējs” (Corporate 
Services Provider)), kas atrodas 2 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Ireland (Dublinā, Īrijā), ir emitenta (Issuer) uzņēmumu 
pakalpojuma sniedzējs. 

7. Katram laidienam (Series) emitents (Issuer) atvērs kontu HSBC Bank Plc 
(City of London Commercial Centre, 28 Borough High Street, London SE1 
1YB) vai kādā citā bankā, par kuru vienojas emitents (Issuer), Prodigy 
Finance un pilnvarotais (Trustee) („bankas konts” (Account Bank)). 

8. McCann FitzGerald Listing Services Limited of Riverside One, kas atrodas 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland (Dublinā, Īrijā), darbojas kā 
emitenta (Issuer) saraksta aģents („Saraksta aģents” (Listing Agent)). 

9. McCann FitzGerald of Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 ir 
emitenta (Issuer) juridiskie padomnieki, ciktāl tas attiecas uz Īrijas tiesību 
aktiem. 

10. Ballard Spahr LLP, kas atrodas 1735 Market Street, 51st Floor, Philadelphia, 
PA 19103-7599, ir emitenta (Issuer) juridiskie padomnieki, ciktāl tas attiecas 
uz ASV vērtspapīru normatīvajiem aktiem. 

Apex Corporate Trustees (UK) Limited (iepriekš pazīstams, kā Link Corporate 
Trustees (UK) Limited) ir filiāle, kas šobrīd pieder Apex Group Limited.  
Izvietošanas aģents (Placing Agent) un Prodigy Finance ir Prodigy Investments 
Limited – Anglijā (England) reģistrēta uzņēmuma (reģistrācijas 
numurs:09309287), juridiskā adrese: Palladium House, 1-4 Argyll Street, London 
W1F, 71D, United Kingdom (Londona, Apvienotā Karaliste) – meitasuzņēmumi. 

B.22 Ja emitents (Issuer) 
kopš dibināšanas vai 
izveidošanas dienas 

Nepiemēro, emitents (Issuer) darījumus ir uzsācis kopš reģistrācijas dokumenta 
datēšanas dienas. 

                                                        
1
 Jāiekļauj informācija par Nelnet, kā US BUS, ja atjauninājumu datums ir nozīmēts. 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

vēl nav sācis 
darījumus un uz 
reģistrācijas 
dokumenta 
datēšanas dienu vēl 
nav finanšu 
pārskatu, par to 
sniedz atbilstošu 
paziņojumu.   

B.23 Atlasītā būtiskā vēsturiskā informācija par emitentu (Issuer), kas sniegta par katru finanšu gadu 
periodā, ko ietver vēsturiskā finanšu informācija, un jebkurā citā sekojoša starpposma finanšu 
periodā, ko papildina salīdzinošie dati no tā paša perioda iepriekšējā finanšu gadā, izņemot, ja 
prasība par salīdzinošās bilances informāciju ir izpildīta, iesniedzot gada noslēguma bilances 
informāciju. 

Turpmākais finanšu datu kopsavilkums par revidētajiem finanšu periodiem, kas beidzās 2018. gada 7. jūlijā 
un 2017. gada 7. jūlijā, un par nerevidētajiem sešu mēnešu periodiem, kas beidzās 2018. gada 7. janvārī un 
2019. gada 7. janvārī, ir izrakstīts bez jebkādiem precizējumiem un ir uzskatāms par atsauci uz emitenta 
(Issuer) finanšu pārskatiem par šiem datumiem un laika posmiem, un ir lasāms kopā ar tiem.  

 

  

Par 6 
mēnešu 
periodu, kas 
beidzās 
2018. gada 
7. janvārī. 
Nerevidēti 
IFRS 

Par gadu, kas beidzās 
2018. gada 7. jūlijā 
Revidēti IFRS 
 

Par 6 mēnešu periodu, 
kas beidzās 2019. gada 
7. janvārī. 
Nerevidēti 
IFRS 

Par gadu, 
kas 
beidzās 
2017. gada 
7. jūlijā 
Revidēti 
IFRS 

 €  €  €  €  
Ienākumi no 
aizdevumiem un 
debitoru parādiem 

7 128 558 14 253 327 
7 217 514 

13 198 762 

Finanšu izdevumi par 
parāda vērtspapīriem 

(4 825 144) (9 744 786) 
(5 221 552) 

(8 895 533) 

Neto ienākumi no 
procentiem 

2 303 414 4 508 541 
1 995 962 

4 303 229 

Citi ienākumi 1 437 506 4 693 893 228 561 2 760 327 

Kredītu un debitoru 
parādu īpašais 
samazinājums 

(1 456 854) (3 451 769) 
(2 148 381) 

(1 442 534) 

Kredītu un debitoru 
parādu neīpašais 
samazinājums 

203 437 (933 924) (817 166) (451 637) 

Administratīvie 
izdevumi 

(2 117 462) (3 926 376) 
(2 149 932) 

(4 514 629) 

Peļņa no parastajām 
darbībām pirms 
nodokļiem 

370 041 (890 365) 
(1 256 624) 

645 756 

Nodoklis peļņai par 
parastajām darbībām 

- (47 833) 
- 

- 

Peļņa/zaudējumi 
atbilstošajā periodā 

370 041 (842 532 ) 
(1 256 624) 

645 756 

Finanšu pamatlīdzekļi     
Aizdevumi un kreditoru 
parādi 

158 349 455 149 871 287 
151 760 572 

175 863 944 

Apgrozāmie līdzekļi     
Debitori 11 798 398 11 213 611 9 859 737 12 646 626 
Nauda bankā un kasē 14 400 089 13 728 646 21 097 933 11 971 756 

Aktīvi kopā 184 547 942 174 813 544 182 718 242 200 482 326 

Kreditori: summas, 
kas jāatmaksā gada 
laikā 

(4 961 564) (4 422 201) (4 472 378) (6 786 131) 

Kopā aktīvi, atskaitot 
īstermiņa saistības 

179 586 378 170,391,343 
178,245,864 

193 696 195 

Emitētie parāda 
vērtspapīri 

(179 872 880) (170,205,354) 
(179,309,677) 

194 352 738 

Neto aktīvi (286 502) 185,989 (1 063 813) (656 543) 

Kapitāls un rezerves     
Izsludinātais akciju 
kapitāls 

40 000 40,000 
40,000 

40 000 

Nesadalītā peļņa (326 502) 145,989 (1,103,813) (696 543) 

Pašu kapitāls (286 502) 185,989 (1,063,813) (656 543) 
 

B.24  Iekļauj paziņojumu, 
ka kopš pēdējo 

Nepiemēro, kopš 2018. gada 7. jūlija (datuma, kad pēdējo reizi revidēts te 
pievienotais finanšu pārskats) emitenta (Issuer) perspektīvas nav būtiski 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

publicēto, revidēto 
finanšu pārskatu 
dienas emitenta 
(Issuer) perspektīvas 
nav būtiski 
mainījušās uz 
negatīvo pusi. 

pasliktinājušās. 

B.25 Apraksta 
pamataktīvus, 
iekļaujot: 

 apstiprinājumu, ka 
vērtspapīrotiem 
aktīviem, kas 
nodrošina emisiju, 
piemīt īpašība, 
kas parāda to 
spēju ģenerēt 
līdzekļus, lai 
apkalpotu 
maksājumus par 
vērtspapīriem, 
kuriem pienācis 
samaksas 
termiņš, 

 - debitoru 
vispārīgu 
aprakstu, 

 aizņēmuma 
attiecības pret 
vērtību vai 
nodrošinājuma 
līmeņa juridiskās 
būtības aprakstu 

Ieņēmumi no katra parādzīmju (Notes) laidiena (Series) tiks izmantoti, lai 
iegādātos aizdevumus studentiem (Student Loans) noteiktā laika periodā pirms 
pirmā šāda laidiena (Series) procentu apmaksas datuma („Iepirkuma periods” 
(Acquisition Period)) šādam parādzīmju (Notes) laidienam (Series). Katrs 

laidiens (Series) tiks nodrošināts un apkalpots, izmantojot naudas plūsmu, ko 
rada tādējādi iegādāti aizdevumi studentiem (Student Loans), jo tie var tikt 
apmainīti, kā ir aprakstīts turpmāk (aizdevumus studentiem (Student Loans), 
emitents var turēt, kā nodrošinājumu parādzīmju laidienam (Series of Notes), kas 
ir „Atbilstīgais aizdevums studentam” (Relevant Student Loans) attiecībā uz 

šādu laidienu). Emitents (Issuer) iegādāsies aizdevumus studentiem (Student 
Loans) par iegādes cenu, kas vienāda ar tā nenomaksāto pamatsummu [saistībā 

ar jebkuru laidienu (Series), uz kuru attiecas „Ienākumus nenesoša aizdevuma 

studentiem” statuss, kā ir noteikts piemērojamajos galīgajos noteikumos (Final 
Terms), atlaidei, ko aizdevuma iniciators (Loan Originator) piemēro jebkuriem 
aizdevumiem studentiem (Student Loan), kuriem piemērots pārkāpuma, kavējuma 
vai neatmaksāšanas statuss saskaņā ar aizdevuma apkalpošanas aģenta (Loan 
Servicer) aizdevuma pārvaldības politiku („Ienākumus nenesošie aizdevumi 
studentiem”).    
 
Aizdevuma iniciators (Loan Originator) ir nozīmēts izsniegt aizdevumus 
studentiem (Student Loans) aizņēmējiem („aizņēmēji” (Borrowers)), kuri izpilda 
šādas atbilstības prasības („atbilstības kritēriji” (Eligibility Criteria)): 

 Katram aizņēmējam (Borrower) jābūt uzņemtam „atbilstīgas iestādes” 
(Eligible Institution) „atbilstīgā kursā” (Eligible Course). 

 katram aizņēmējam (Borrower) ir jāatbilst aizdevuma iniciatora (Loan 
Originator) pieejamības kritērijiem; 

 aizdevuma iniciatoram (Loan Originator) ir jābūt apmierinātam ar kredītbiroja 
veikto vai katra aizņēmēja (Borrower) vēstures pārbaužu rezultātiem; 

 katram aizņēmējam (Borrower) ir jābūt „atbilstīgas valsts” (Eligible Country), 
kura ir aprakstīta izsniegšanas kredītpolitikā (Originations Credit Policy), 
rezidentam; 

 aizdevuma iniciatoram (Loan Originator) ir jāsaņem katra aizņēmēja 
(Borrower) derīgs identitāti un dzīvesvietu apliecinošs dokuments; 

 aizdevumam ir jābūt izteiktam tādā pašā valūtā, kādā ir attiecīgais parādzīmju 
(Notes) laidiens (Series); 

 attiecībā uz aizdevumu studentam, ar kuru pārfinansē esošu trešās puses 
aizdevumu, ko aizņēmējs (Borrower) ir aizņēmies, aizņēmējam 
pārfinansējamais aizdevums jāizmanto vai ir bijis jāizmanto kā studiju maksa 
un/vai dzīvošanas izmaksas, kas saistītas ar aizņēmēja (Borrower) 
reģistrāciju kā studentam atbilstīgas iestādes (Eligible Institution) atbilstīgā 
kursā (Eligible Course), bet aizdevums studentam (Student Loan) jāizlieto šim 
mērķim aizņemtā aizdevuma atmaksai; 

Ja laidienam (Series) ir piemērojama „abonēšana In Specie” (In Specie 
Subscription), emitents (Issuer) var izmantot atbilstīgā parādzīmju laidiena 
(Series on Notes) procedūras, lai iegādātos aizņēmēju (Borrowers), kuri apmeklē 
(vai ir apmeklējuši) šiem laidieniem (Series) atbilstīgo(-ās) iestādi(-es) (Eligible 
Institution(s)) aizdevumus studentiem (Student Loans), neraugoties uz to, ka tie 
var būt ienākumus nenesoši aizdevumi studentiem (Impaired Student Loans) 
un/vai var neatbilst atbilstības kritērijiem (Eligibility Criteria) un/vai turpmāk 
minētajiem „Nosacījumiem par aizdevumiem studentiem) („Aizdevumi 
studentiem In Species” (In Specie Student Loans)). 

 
Atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans) parādzīmju 
laidieniem un jebkuriem aizdevumiem studentiem (Student Loans), kas pret tiem 
apmainīti (kā ir aprakstīts turpmāk) ir jāatbilst „Aizdevumu studentiem 
nosacījumiem” (Provisions relating to Student Loans), kas piemērojami laidieniem 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

(Series), ieskaitot jebkuras prasības attiecībā uz ģeogrāfisko, institucionālo, 
ienākumu neienešanas un dzimumu līdzsvaru.  
 
Emitents (Issuer) apstiprina, ka aktīviem, kas nodrošina katru laidienu (Series), 
piemīt īpašība, kas parāda to spēju ģenerēt līdzekļus, lai apkalpotu maksājumus 
par parādzīmēm (Notes), kurām pienācis samaksas termiņš. 
 
Nodrošinājums: Katrs parādzīmju laidiens (Series of Notes) tiek nodrošināts ar 

pirmā līmeņa drošības procentiem no kredīta atlikuma attiecīgajā laidiena kontā 
(Series Account) (kā noteikts turpmāk) un atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem 
(Relevant Student Loans) un blakustiesībām (kas var ietvert finanšu garantiju 
un/vai dzīvības apdrošināšanas polisi, ja tas norādīts kā piemērojams laidienam 
(Series)). 
 
Aizdevuma iniciators (Loan Originator) emitentam (Issuer) var ieteikt, lai daļa vai 
visi aizdevumi studentiem (Student Loans), ar kuriem tiek garantēts laidiens 
(Series), tiktu apmainīti pret citiem aizdevumiem studentiem, kas atbilst 
atbilstības kritērijiem (Eligibility Criteria) (ja piemēro), un laidienam (Series) 
piemērojamajiem „Aizdevumu studentiem nosacījumiem” (Provisions relating to 
Student Loans). Saņemot šādu ieteikumu, emitents (Issuer) var norādīt 
pilnvarotajam (Trustee) izpildīt jebkuru dokumentu, kas tiek prasīts, lai emitētu 
atbilstīgo(-os) aizdevumu(-us) studentiem, kas tiek aizvietots(-i) ar 
nodrošinājumu, kas izveidots saskaņā ar laidiena (Series) Papildu pilnvarojuma 
līgumu (Supplemental Trust Deed), un uzņemties pirmā līmeņa drošības 
procentus, nevis aizvietojošo(-os) aizdevumu(-us) studentiem, un pilnvarotajam 
(Trustee) ir pienākums to izpildīt ar noteikumu, ka aizdevuma iniciators (Loan 
Originator) emitentam (Issuer) rakstveidā ir pastiprinājis (kopiju iesniedzot 
pilnvarotajam), ka maiņas dienā (a) aizstājošais aizdevums studentiem (Student 
Loan) atbilst prasībām, kas piemērojamas aizdevumiem studentiem (Student 
Loan), ko iegādājies emitents (Issuer) (b) saistībā ar jebkura ienākumus 
nenesoša aizdevuma studentiem (Impaired Student Loan), aizstājošā atbilstīgā 
aizdevuma studentiem (Relevant Student Loan) kopējā tirgus vērtība nav mazāka 
par aizstājamā ienākumus nenesošā aizdevuma studentiem (Impaired Student 
Loan) tirgus vērtību; un (c) saistībā ar jebkura atbilstīgā aizdevuma studentiem 
(Relevant Student Loan), kuri ir ienākumus nenesoši aizdevumi studentiem 
(Impaires Student Loans) aizstāšanu, aizstājošais atbilstīgais aizdevums 
studentiem nav ienākumus nenesošs aizdevums studentiem un  kopsumma, kas 
jāmaksā saskaņā ar aizstājošo(-ajiem) atbilstīgo(-ajiem) aizdevumu(-iem) 
studentiem (Student Loan(s)), ir vienāda vai lielāka par kopējo neizmaksāto 
pamatsummu kopā ar uzkrātās un paredzamās procentu summas kopsummu, 
kas pienākas saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) aizdevumu (-iem) studentiem (Student 
Loan(s)), kas tiek aizstāti. 
 
Aizdevuma iniciatoram (Loan Originator) par katru parādzīmju laidienu (Series of 
Notes) ir tiesības saņemt komisijas maksu par iniciēšanu, un izvietošanas 
aģentam (Placing Agent) ir tiesības saņemt izvietošanas aģenta maksu, kas var 
būt emitentam (Issuer) pieejamā kopējā summa, lai iegādātos atbilstīgos 
aizdevumus studentiem (Relevant Student Loans) no šāda parādzīmju laidiena 
(Series of Notes) emitēšanas ieņēmumiem, kas ir mazāki par atbilstīgā 
parādzīmju laidiena kopējo pamatsummu uzreiz pēc emisijas datuma (Issue 
Date). 
 
Papildus, ja pasliktinās konkrēts aizdevums studentam (Student Loan), to atzīst 
emitenta (Issuer) peļņas un zaudējumu pārskatā kā starpību starp aizdevuma 
studentiem kārtējo bilances vērtību un tā prognozējamo atgūstamību. Uz 
aizdevumiem studentiem, kuru atmaksas termiņš ir nokavēts par vairāk nekā 
180 dienām, attiecas speciāli noteikumi, savukārt uz aizdevumiem studentiem, 
kuru atmaksas termiņš ir nokavēts līdz 180 dienām, attiecas nespeciāls 
noteikums (pamatojoties uz iestājušos, bet nepaziņotu zaudējumu rezervi). Lai 
gan šī nodrošinājuma rezultātā kredītreitingu attiecība var būt mazāka par 100%, 
ja laidienu (Series) ietekmē attiecīgo aizdevumu studentiem (Relevant Student 
Loans) vērtības samazināšanās, kopējie procenti, kas emitentam (Issuer) 
jāmaksā par atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans), 
pārsniedz kopējos procentus, kas maksājami par attiecīgā laidiena (Series) 
parādzīmēm (Notes), nodrošinot iespēju, ka uzkrātā procentu likme atbilstīgo 
aizdevumu studentiem (Relevant Student Loans) īstenošanai būs pietiekama, lai 
kompensētu zaudējumus no attiecīgo aizdevumu studentiem (Relevant Student 
Loans) saistību neizpildes.   
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Aizņēmējiem (Borrowers), kuri studē pilna laika studiju programmā, atmaksa ir 
jāsāk pēc labvēlības perioda („labvēlības periods” (Grace Period)) beigām, 

pirms iestājas attiecīgā aizdevuma studentam (Student Loan) saistību izpildes 
termiņš. Aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer) var piekrist labvēlības 
perioda (Grace period) pagarināšanai par 12 mēnešiem gadījumā, kad attiecīgais 
aizņēmējs (Borrower) vēlas atlikt vai pagarināt savu studiju periodu. Pilna laika 
studentiem parasti labvēlības periods (Grace Period) beidzas sešus mēnešus 
pēc kursa beigām (šie seši mēneši aizņēmējam (Borrower) tiek piešķirti, lai dotu 
iespēju atrast darbu. Aizdevumus studentiem (Student Loans) dokumentē 
saskaņā ar Anglijas tiesību aizdevumu līgumiem, ko izstrādājis aizdevuma 
iniciators (Loan Originator) ar vadoša globāla juridiskā uzņēmuma palīdzību. 
 
Saskaņā ar parādzīmju noteikumiem un nosacījumiem nav nepieciešams 
minimālais nodrošinājuma līmenis. 
 
Konkrētās emisijas kopsavilkums: 
 
Atbilstīgās iestādes (Eligible Institutions) ir:  
[Norādīt]/ [viena, dažas vai visas iestādes, kas informatīvā parādzīmju prospekta 
(Base Prospectus) 5. sadaļā „Aizdevuma izsniegšanas un pārdošanas 
process” (Loan Origination Process) ir norādītas kā „atbilstīgās iestādes” 
(Eligible Institutions)]. 

 
Atbilstīgie kursi (Eligible Courses) ir: [Norādīt] 
 
Emitents (Issuer) iegādājas atbilstīgos aizdevumus studentiem (Student Loans) 
„iepirkuma perioda” (Acquisition Period) laikā, tas ir, no [ierakstiet datumu] līdz 
[ierakstiet datumu]. 
 
Ienākumus no atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans) 
katrs aizņēmējs (Borrower) izmanto, lai apmaksātu mācību maksu [un (ja to atļauj 
aizdevuma mērķis), lai segtu dzīvošanas un citus saistītos izdevumus] / 
[apmaksātu dzīvošanas un saistītās izmaksas] [un/vai] [lai atmaksātu trešās 
puses attiecīgajam aizņēmējam (Borrower) piešķirto aizdevumu mācību maksas 
[un (ciktāl to atļauj aizdevuma mērķis) dzīvošanas un saistīto izmaksu 
segšanai]]/[dzīvošanas un saistīto izmaksu apmaksai] ar noteikumu, ka 
pārfinansētais aizdevums atbilst atbilstības kritērijiem (Eligibility Criteria), kā ir 
piemērojams].  
 
[Uz laidienu (Series) attiecas [aizņēmēja (Borrower) finanšu saistību, kas radušās 
no atbilstīgiem aizdevumiem studentiem, ar kuriem drošina laidienu (Series), 
[daļēja] finanšu garantija] [un] [dzīvības apdrošināšana, kas attiecas uz atbilstīgā 
aizdevuma studentiem (Relevant Student Loans) aizņēmējiem (Borrowers)]. 
 
[Uz atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans) attiecas 
[abonēšana In Specie] [,] [atbilstīgo iestāžu klasifikācija] [,] [studentu ģeogrāfiskā 
līdztiesība] un [dzimumu līdztiesība] [un] [aizdevuma studentiem [Student Loan] 
ienākumu neienešana]. 
 
Aizņēmuma attiecība pret vērtību šim parādzīmju (Notes) laidienam (Series) 
(ieskaitot naudu un atbilstīgos aizdevumus studentiem (Student Loans)) uzreiz 
pēc emisijas datuma (Issue Date) ir [ ]%. 

B.26 Attiecībā uz aktīvi 
pārvaldītu aktīvu 
kopu, kas nodrošina 
emisiju, norāda 
parametrus, pēc 
kuriem var veikt 
ieguldījumus, un 
sniedz par šādu 
pārvaldību atbildīgās 
juridiskās personas 
nosaukumu un 
aprakstu, īsumā 
aprakstot arī šīs 
juridiskās vienības 
saikni ar citiem 
emisijas 

Nepiemēro. Lai gan parādzīmes (Notes) nenodrošina aktīvi pārvaldīta aktīvu 
kopa, aizdevuma iniciators (Loan Originator) jebkurā laikā līdz parādzīmju laidiena 
atmaksas termiņam (Maturity Date of a Series of Notes) var ieteikt emitentam 
(Issuer): 

 visi vai daļa atbilstīgo aizdevumu studentiem (Relevant Student Loans), kas 
nodrošina šādus laidienus (Series), jāaizstāj ar citiem aizdevumiem 
studentiem (Student Loans), kuri atbilst atbilstības kritērijiem (Eligibility 
Criteria) (ja piemēro), saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem; un/vai 

 atbilstīgie aizdevumi studentiem (Relevant Student Loans) ir jāpārdod, 
tostarp, ja pastāv iespēja, ka maksājums par atmaksas summu attiecībā uz 
šā laidiena (Series) parādzīmēm (Notes) varētu būt lielāks par to, kāds 
izrietētu, ja emitents (Issuer) atbilstīgo aizdevumu studentiem (Relevant 
Student Loans) turētu līdz atmaksas termiņam un piespiedu kārtā izpildītu 
neizpildītās saistības par atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant 
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dalībniekiem. Student Loans). 

B.27 Ja emitents (Issuer) 
grasās emitēt 
papildu vērtspapīrus, 
kas balstīti uz tiem 
pašiem aktīviem, 
sniedz attiecīgu 
paziņojumu. 

Emitents (Issuer) var emitēt katra parādzīmju (Notes) laidiena (Series) papildu 
daļas (Tranches), kas būs aizstājamas ar konkrētā laidiena (Series) citām 
parādzīmēm (Notes) un būs nodrošinātas ar tiem pašiem aktīviem (ieskaitot 
atbilstīgos aizdevumus studentiem (Relevant Student Loans)), ar kuriem 
nodrošinātas citas šī laidiena (Series) parādzīmes (Notes). 

B.28 Darījuma struktūras 
apraksts, vajadzības 
gadījumā iekļaujot arī 
struktūras shēmu. 

Turpmāk norādītā struktūras diagramma ir paredzēta, lai ieguldītājiem sniegtu 
vispārēju pārskatu par struktūru. 

 

B.29 Apraksta līdzekļu 
plūsmas, ieskaitot 
informāciju par 
visiem mijmaiņas 
darījumu partneriem 
un citiem nozīmīgiem 
pasākumiem 
kredīta/likviditātes 
kvalitātes 
nodrošināšanai un 
šādu pasākumu 
veicējiem. 

Ieņēmumi no katra parādzīmju (Notes) laidiena (Series) sākotnēji tiks noguldīti 
bankas kontā, kas izveidots šim laidienam (Series) ar bankas kontu (Account 
Bank) („laidiena konts” (Series Account)). 

 
Laidiena (Series) iegādes periodā (Acquisition Period) emitents (Issuer) izmantos 
naudas līdzekļus, kas ieskaitīti attiecīgajā laidiena kontā (Series Account), lai 
atmaksātu atļautos izdevumus (Permitted Expenses) un iegādātos aizdevumus 
studentiem (Student Loans), kuri, ievērojot iepriekš aprakstīto aizstāšanu, ietver 
atbilstīgos aizdevumus studentiem šādam laidienam (Series). 
 
Kad aizdevumu studentam (Student Loan) iegādājas emitents (Issuer), 
aizdevumu studentiem (Student Loans) izsniegšanu veic aizdevuma iniciators 
(Loan Originator), un aizdevuma studentiem (Student Loan) maksājumu 
iekasēšanu no aizņēmējiem (Borrowers) emitenta (Issuer) vārdā pārvalda 

aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer). 
 
Aizņēmējiem (Borrowers) var tikt norādīts viņu aizdevumu studentiem (Student 
Loans) atmaksu veikt uz kontu, kura turētājs ir īpašam nolūkam izveidota vienība. 
Uz šo kontu attieksies pilnvarojuma līgums, saskaņā ar kuru emitents (Issuer) gūs 
procentus par līdzekļiem, ko tam ieskaitījuši aizņēmēji (Borrowers) attiecībā uz 
attiecīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans), gaidot šādu 
līdzekļu pārskaitīšanu uz attiecīgo laidiena kontu (Series Account). Aizņēmējiem 
(Borrowers) var tikt atļauts veikt atbilstīgo aizdevumu studentiem (Relevant 
Student Loans) atmaksu, izmantojot maksājuma pakalpojumu nodrošinātāju, 
kuram, gaidot pārskaitījumu uz atbilstīgo laidiena kontu (Series Account), tiks 
norādīts pārskaitīt šādas atmaksas uz atbilstīgo laidiena kontu (Series Account) 
vai uz īpašam nolūkam izveidotu vienību, kas minēta iepriekš. 
 
Pamatsummas un procentu maksājumu un citu summu, kas saistītas ar 
atbilstīgajiem studentu aizdevumiem, atmaksas tiks tieši vai netieši kreditētas no 
atbilstīgā laidiena konta, un tiks piemērotas saskaņā ar piemērojamajām 
maksājumu prioritātēm (aprakstīts iepriekš). 
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Finanšu garantija (Financial Guarantee)  

Uz parādzīmju laidienu (Series of Notes) var attiekties ieguvums no finanšu 
garantijas attiecībā uz noteiktām aizņēmēja (Borrowers) saistībām saskaņā ar 
atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans), ko šim 
laidienam ir piešķīrusi atbilstīgā iestāde (Eligible Institution) vai ar šo atbilstīgo 
iestādi (Eligible Institution) saistīta vienība. 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 

[Uz šo parādzīmju laidienu (Series of Notes) neattiecas nekāda finanšu garantija 
attiecībā uz atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem, kas ir šī laidiena (Series) 
pamatā] / [Uz šo parādzīmju laidienu (Series of Notes) attiecas finanšu garantija 
attiecībā uz atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem, kas ir šī laidiena (Series) 

pamatā. Garantijas devējs ir [  •  ]. Garantijas devēja atbildība attiecībā uz viņa 

finanšu garantiju aprobežojas ar tālāk minēto: [  •  ].] 

B.30 Sniedz vērtspapīroto 
aktīvu iniciatora 
nosaukumu un 
aprakstu. 

Aizdevumus studentiem (Student Loans) izsniedz Prodigy Finance kā aizdevuma 
iniciators (Loan Originator). Prodigy Finance ir reģistrēts Apvienotajā Karalistē 
(United Kingdom) (reģistrācijas numurs 5912562), tam ir piešķirta Finanšu 
vadības pārvaldes (Financial Conduct Authority) atļauja veikt reglamentētu 
kredītdarbību (ar uzņēmuma atsauces numuru 709641), un tas ir ICO reģistrēts 
datu apstrādātājs (Reģ. Nr. Z9851854). 

C IEDAĻA. 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

C.1 Apraksta tādu 
vērtspapīru veidu un 
kategoriju, kuri tiek 
piedāvāti un/vai iekļauti 
tirgos, kā arī 
vērtspapīru 
identifikācijas numuru. 

 

 

Parādzīmes (Notes) tiek emitētas laidienos (Series), un katram laidienam 
(Series) var emitēt daļas (Tranches) (katru daļu (Tranche)) vienā vai citā 

emisijas datumā (Issue Date). 
 
Katras daļas (Tranche) īpašie noteikumi būs vienādi, izņemot emisijas datumu 
(Issue Date), emisijas cenu (Issue Price), iegādes periodu (Acquisition Period), 
procentu pirmo maksājumu, uzkrātos procentus un nosacītās summas daļu.    
 
Parādzīmes (Notes) tiks emitētas reģistrētā veidā, un tās apliecinās sertifikāti, 
izsniedzot vienu sertifikātu par visām viena laidiena (Series) reģistrētajām 
parādzīmēm (Notes), kas pieder vienam parādzīmju turētājam (Noteholder).  
Sertifikātus, kas ir izsniegti par parādzīmēm (Notes), kuras ir reģistrētas 
depozitārija nominālā turētāja vārdā vienai vai vairākām klīringa sistēmām, 
uzskata par „globāliem sertifikātiem” (Global Certificates). 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 

 

[[• laidiena (Series) [•] daļas (Tranche) [•] parādzīmes (Notes) tiek 
piedāvātas saskaņā ar šiem galīgajiem noteikumiem (Final Terms)] vai [līdz 
[•] laidiena (Series) [•] daļas (Tranche) [•] parādzīmēm (Notes) tiek 
piedāvātas saskaņā ar šiem galīgajiem noteikumiem (Final Terms)].  
 
Informācija par parādzīmēm (Notes):  
 
ISIN:  [•] 

 
Kopīgais kods (Common Code): [•] 

 

Emisijas datums: [•] vai tāds cits datums, kas ir norādīts sludinājumā pēc 
piedāvājuma perioda (Offer Period) beigām. 
 
Emisijas cena (Issue Price): [•] 

C.2 Norāda vērtspapīru 
emisijas valūtu. 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 

Šo laidienu (Series) izteiks [valūtas apzīmējums]. 

C.5 Apraksta visus 
ierobežojumus brīvai 
vērtspapīru 

Parādzīmju (Notes) piedāvāšana ir pakļauta piedāvājuma ierobežojumiem 
Amerikas Savienotajās Valstīs un EEZ un jebkuriem piedāvājuma 
ierobežojumiem jebkurā citā jurisdikcijā, kurā parādzīmes (Notes) tiek 
piedāvātas. 
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pārvedamībai.  
Attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ārpus Amerikas Savienotajām 
Valstīm personām, kas nav ASV pilsoņi, parādzīmes (Notes) tiks pārdotas 
saskaņā ar noteikumiem S. ASV parādzīmes (Notes) tiks pārdotas ASV 
pilsoņiem (kā ir definēts noteikumos S), kas kvalificējas, kā „akreditēti 
ieguldītāji” saskaņā ar, attiecīgi, noteikumu D 506(b) vai 506(c) noteikumu. 
 
Ikviena persona, kas nav ASV pilsonis, kas no emitenta (Issuer) iegādājas 
parādzīmes (Notes), piekrīt tam, ka, ja tā piedāvā vai pārdod parādzīmes 
(Notes), pirms ir pagājušas 40 dienas kopš parādzīmju (Notes) piedāvājuma 
noslēguma datuma, tā neizteiks šādu piedāvājumu vai neveiks pārdošanu 
ASV pilsonim (kā ir definēts Noteikumos S (Regulation S)) vai jebkura šāda 
ASV pilsoņa vārdā, vai tam par labu; un ka jebkura turpmāka piedāvāšana vai 
pārdošana ASV pilsonim (kā ir definēts Noteikumos S (Regulation S)), var 
notikt vienīgi „akreditētam ieguldītājam” (Accredited Investor) (kā ir definēts 
Noteikumu D (Regulation D) 501(a) (Rule 501(a)) noteikumā). 
 
Ikviens ASV pilsonis (kā ir definēts Noteikumos S), kas no emitenta (Issuer) 
iegādājas parādzīmes (Notes), piekrīt tam, ka, ja nākotnē tas nolems piedāvāt, 
atkārtoti pārdot, ieķīlāt vai kā citādi pārvest šīs iegādātās parādzīmes (Notes), 
jebkurš piedāvājums, atkārtota pārdošana vai pārvedums ir jāveic saskaņā ar 
Vērtspapīru likumu (Securities Act) un jebkuru citu regulējumu, kuru saskaņā ar 
to ir izsludinājis SEC, Investīciju uzņēmumu likumu (Investment Company Act) 
un jebkuriem piemērojamajiem ASV vērtspapīru normatīvajiem aktiem, un 
attiecībā uz jebkuru varbūtējo pircēju, kurš ir ASV pilsonis (kā ir definēts 
noteikumos S), šim varbūtējam pircējam ir jābūt „akreditētam ieguldītājam” 
(Accredited Investor) (kā ir definēts Noteikumu D (Regulation D) 501(a) (Rule 
501(a)) noteikumā). 
 
Procentus par parādzīmēm (Notes), kuras tirgo Euroclear un Clearstream, 
Luksemburgā (Luxembourg) un/vai jebkurā citā klīringa sistēmā, nodod 
saskaņā ar attiecīgās klīringa sistēmas procedūrām un noteikumiem.   

C.8 Apraksta ar 
vērtspapīriem saistītās 
tiesības, ieskaitot 
dalījumu kategorijās un 
šādu tiesību 
ierobežojumus. 

Katra laidiena (Series) parādzīmes (Notes) veido nodrošinātas emitenta 
(Issuer) pari passu saistības, un tām nav nekādu savstarpēju priekšrocību. 
 
Katru parādzīmju laidienu (Series of Notes) nodrošina ar pirmās kategorijas 
fiksētu nodrošinājumu attiecībā uz: 

i. atbilstīgiem aizņēmumiem studentiem (Relevant Student Loans);  

ii. laidiena kontu (Series Account), kurš izveidots laidienam (Series); un  

iii. emitenta (Issuer) tiesībām, procentiem un peļņu saskaņā ar darījuma 
dokumentiem, kas attiecas uz programmu, tiktāl, ciktāl tie ir saistīti ar laidienu 
(Series).  
 
Vienīgi, ja tas attiecas uz laidieniem (Series), emitenta (Issuer) procenti no 
aizņēmēja (Borrower) dzīvības apdrošināšanas seguma un/vai jebkuras finanšu 
garantijas arī tiks iekļauti šāda laidiena (Series) nodrošinājumā. 
 
Nodrošinājumu katram laidienam (Series) veido galvenais pilnvarojuma līgums 
(Principal Trust Deed), kā papildus nosaka papildu pilnvarojuma līgums 
(Supplemental Trust Deed). 
 
Pirms nodrošinājuma, ko attiecībā uz laidienu veido papildu pilnvarojuma 
līgums, izpildes, emitentam (Issuer) katrā maksājuma datumā (Payment Date) 
maksājums ir jāveic no līdzekļiem, kas ir atbilstīgā laidiena kontā (Series 
Account), turpmāk minētajā prioritārajā kārtībā („Pirmsizpildes maksājumu 
prioritātes” (Pre-Enforcement Priorities of Payments)) šādi:  

(i) lai apmaksātu vai segtu konkrēto laidienu (Series) proporcionālo daļu 
attiecībā uz visām summām, kuras saskaņā ar Galveno pilnvarojuma 
līguma (Principal Trust Deed) 13. pantu (Clause 13) ir jāizmaksā 
pilnvarotajam (Trustee) un/vai jebkuram pilnvarotā (Trustee) atzītam 
labuma guvējam (Appointee); 

(ii) lai apmaksātu vai segtu konkrēto laidienu (Series) proporcionālo daļu 
attiecībā uz visām summām, kādas emitents (Issuer) ir parādā Īrijas 
nodokļu iestādēm un kuras emitentam (Issuer) ir pienākums 
samaksāt; 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

(iii) šajā laidienā (Series) maksājumiem vai to izpildei proporcionāli visām 
summām, kas saskaņā ar LSA pienākas aizdevuma apkalpošanas 
aģentam (Loan Servicer) (ieskaitot summas, kas pienākas aizdevuma 
apkalpošanas aģentam (Loan Servicer), lai atlīdzinātu to atļautos 
izdevumus (Permitted Expenses), ko tas samaksājis emitenta (Issuer) 
vārdā un par kuru tas izdevis rakstisku pieprasījumu emitentam 
(Issuer) atlīdzināt izdevumus); 

(iv) lai apmaksātu vai segtu konkrēto laidienu (Series) peļņas nodevu 
EUR 100 gadā emitentam (Issuer), kuru patur emitents (Issuer) un 
kuru tas var izmaksāt saviem akciju turētājiem saskaņā ar 
piemērojamām tiesību normām; 

(v) ja izsniegšanai pieejamais atlikums ir mazāks par robežsummu, 
saglabājot šo atlikumu kā maksājumu rezervi, kas jāpiemēro saskaņā 
ar atbilstīgo maksājumu prioritāti nākamajā maksājuma datumā pēc šī 
maksājuma datuma; 

(vi) proporcionālu un pari passu daļu izmaksai parādzīmju turētājiem 
(Noteholders), lai apmaksātu vai segtu visas procentu summas, kādas 
konkrētajā brīdī ir jāapmaksā par laidienu (Series) parādzīmēm 
(Notes) vai attiecībā uz tām par summu, kas atbilst uzkrāto procentu 
bilancei (Accrued Interest Balance);  

(vii) proporcionālu un pari passu daļu izmaksai parādzīmju turētājiem 
(Noteholders), lai apmaksātu vai segtu visas pamatsummas un 
jebkādas citas summas, kuras konkrētajā brīdī ir jāapmaksā par 
laidienu (Series) parādzīmēm (Notes) vai attiecībā uz šādām 
parādzīmēm, un  

(viii) pro rata un pari passu attiecībā uz (a) atlīdzinājumu aizdevuma 
apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) par šī laidiena pro rata daļu 

no atļautajiem izdevumiem (Permitted Expenses), ko aizdevuma 
apkalpošanas aģents (Loan Servicer) samaksājis emitenta (Issuer) 
uzdevumā un par kuru aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan 
Servicer) nav saņēmis atmaksu saskaņā ar iepriekš minēto (iii) 
punktu, un (b) šī laidiena (Series) atļauto izdevumu (Permitted 
Expenses), kas radušies emitentam (Issuer) un ko emitenta (Issuer) 
vārdā nav maksājis aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer) 
maksājums vai norakstīšana; 

(ix) pēc nodrošinājuma atmaksāšanas attiecīgajā laidiena kontā (Series 
Account) emitents pilnvaro aizdevuma apkalpošanas aģentu (Loan 
Servicer) izmantot laidiena kontā (Series Account) esošo atlikumu (ja 
tāds ir) (a) pirmkārt, atmaksājot aizdevuma apkalpošanas aģentam 
(Loan Servicer) jebkurus atļautos izdevumus, ko aizdevuma 
apkalpošanas aģents (Loan Servicer) samaksājis emitenta vārdā un 
attiecībā uz kuru aizdevuma apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) 
nav atmaksāts no līdzekļiem, kas kreditēti citos laidienu kontos un 
piemēroti saskaņā ar maksājumu prioritātēm (Priorities of Payments), 
kas piemērojamas šādu naudas līdzekļu izmaksai saskaņā ar šo citu 
laidienu noteikumiem un nosacījumiem, kuri izriet no pieejamo 
līdzekļu trūkuma un b) otrkārt, pro rata un pari passu maksājumos vai 
maksājumos par neapmaksātiem atļautajiem izdevumiem, kuri nav 
izņemti no līdzekļiem, kas ieskaitīti citos laidienu kontos un piemēroti 
saskaņā ar maksājumu prioritātēm, kas piemērojamas šādu līdzekļu 
izmaksai saskaņā ar šādu citu laidienu noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri izriet no pieejamo līdzekļu trūkuma, un c) jebkuru 
pārpalikumu patur emitents (Issuer). 

 
Emitents (Issuer) jebkurā datumā var samaksāt aizdevuma apkalpošanas 
aģentam (Loan Servicer) no laidiena konta (Series Account) jebkuru summu, 
kas aizdevuma apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) jāmaksā saistībā ar 
apkalpošanas nodevu (Servicing Fee). 
 
Saskaņā ar papildu pilnvarojuma līguma (Supplemental Trust Deed) 
nosacījumiem pilnvarotais (Trustee) patur visu naudu, ko ir saņēmis saskaņā ar 
papildu pilnvarojuma līgumu (Supplemental Trust Deed) saistībā ar 
nodrošinājumu, kas ar to paredzēts, īstenošanu vai izpildi, lai to piemērotu 
turpmāk minētajā kārtībā („Pēcizpildes maksājumu prioritātes” (Post-
Enforcement Priorities of Payments) un kopā ar „Pirmsizpildes maksājumu 
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prioritātēm” (Pre-Enforcement Priorities of Payments), „maksājumu 
prioritātes” (Priorities of Payments)): 

i. samaksājot vai apmierinot šī laidiena (Series) pro rata daļu no 

nodevām, izmaksām, maksājumiem, izdevumiem un saistībām, kas 
radušās vai jāmaksā pilnvarotajam (Trustee) vai jebkuram 
saņēmējam, sagatavojot un izpildot pilnvarojumus saskaņā ar 
pilnvarojuma līgumu (Trust Deed) (ieskaitot izmaksas, kas saistītas ar 
jebkāda veida nodrošinājuma izlaišanu un atlīdzību pilnvarotajai 
personai vai saņēmējam); 

ii. lai apmaksātu vai segtu konkrēto laidienu (Series) proporcionālo daļu 
attiecībā uz visām summām, kuras emitents (Issuer) ir parādā Īrijas 
nodokļu iestādēm un kuras emitentam (Issuer) ir pienākums 
samaksāt; 

iii. šajā laidienā (Series) maksājumiem vai to izpildei proporcionāli visām 
summām, kas saskaņā ar LSA pienākas aizdevuma apkalpošanas 
aģentam (Loan Servicer) (ieskaitot summas, kas pienākas aizdevuma 
apkalpošanas aģentam (Loan Servicer), lai atlīdzinātu to atļautos 
izdevumus (Permitted Expenses), ko tas samaksājis emitenta (Issuer) 
vārdā un par kuru tas izdevis rakstisku pieprasījumu emitentam 
(Issuer) atlīdzināt izdevumus); 

iv. pro rata un pari passu attiecībā uz (a) atlīdzinājumu aizdevuma 
apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) par šī laidiena pro rata daļu no 
atļautajiem izdevumiem (Permitted Expenses), kuru aizdevuma 
apkalpošanas aģents (Loan Servicer) samaksājis emitenta (Issuer) 
uzdevumā un par kuru aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan 
Servicer) nav saņēmis atmaksu saskaņā ar iepriekš minēto (iii) 
punktu, un (b) šī laidiena (Series) atļauto izdevumu (Permitted 
Expenses), ko emitenta (Issuer) vārdā nav maksājis aizdevuma 
apkalpošanas aģents (Loan Servicer), maksājums vai norakstīšana; 

v. lai apmaksātu vai segtu konkrēto laidienu (Series) peļņas nodevu 
EUR 100 gadā emitentam (Issuer), kuru patur emitents (Issuer) un 
kuru tas var izmaksāt saviem akciju turētājiem saskaņā ar 
piemērojamām tiesību normām; 

vi. proporcionālu un pari passu daļu izmaksai parādzīmju turētājiem 
(Noteholders), lai apmaksātu vai segtu visas procentu summas, kuras 
konkrētajā brīdī ir jāapmaksā par laidienu (Series) parādzīmēm 
(Notes) vai attiecībā uz tām par summu, kas atbilst uzkrāto procentu 
bilancei (Accrued Interest Balance); 

vii. proporcionālu un pari passu daļu izmaksai parādzīmju turētājiem 
(Noteholders), lai apmaksātu vai segtu visas pamatsummas un 
jebkādas citas summas, kuras konkrētajā brīdī ir jāapmaksā par 
laidienu (Series) parādzīmēm (Notes) vai attiecībā uz šādām 
parādzīmēm, un 

viii. turpmāk tekstā, atlikums, kas ir kredītā laidiena kontā (Series 

Account) ir piemērojams, (a) pirmkārt, atmaksājot aizdevuma 

apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) jebkurus atļautos 

izdevumus, ko aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer) 

samaksājis emitenta vārdā un attiecībā uz kuru aizdevuma 

apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) nav atmaksāts no 

līdzekļiem, kas kreditēti citos laidienu kontos un piemēroti saskaņā 

ar maksājumu prioritātēm (Priorities of Payments), kas 

piemērojamas šādu naudas līdzekļu izmaksai saskaņā ar šo citu 

laidienu noteikumiem un nosacījumiem, kuri izriet no pieejamo 

līdzekļu trūkuma un b) otrkārt, pro rata un pari passu maksājumos 

vai maksājumos par neapmaksātiem atļautajiem izdevumiem, kas 

nav izņemti no līdzekļiem, kuri ieskaitīti citiem laidiena kontiem un 

piemēroti saskaņā ar maksājumu prioritātēm, kas piemērojamas 

šādu līdzekļu izmaksai saskaņā ar šādu citu laidienu noteikumiem 

un nosacījumiem, kas izriet no pieejamo līdzekļu trūkuma, un c) 

jebkuru pārpalikumu patur emitents (Issuer). 
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„Atļautie izdevumi” (Permitted Expenses) ietver summas, kas jāmaksā 

emitenta (Issuer) ieceltiem pakalpojumu sniedzējiem (tostarp, bet ne tikai 
aprēķinu aģentam (Calculation Agent), uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem 
(Corporate Services Provider), lietvedim (Registrar), galvenajam maksājumu 
starpniekam (Principal Paying Agent), nodošanas aģentam (Transfer Agent), 
izvietošanas aģentam (Placing Agent), aizdevuma iniciatoram (Loan 
Originator) un aizdevuma apkalpošanas aģentam (Loan Servicer) un rezerves 
apkalpošanas aģentam (Back-Up Servicer), revidentu nodevas un izdevumus, 
juridiskās nodevas un izdevumus, ieskaitot izmaksas, kas radušās, vajājot 
nemaksājošus aizņēmējus, un izpildes izmaksas, starpnieku maksas saistībā 
ar parādzīmju (Notes) izvietošanu, vadītāju nodevas un izmaksas, jebkuras 
Īrijas tiesību aktos noteiktās nodevas, rezerve, nodokļi, maksas vai izdevumi, 
un visas izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar emitenta (Issuer) 
administrēšanu, maksātnespēju un/vai likvidāciju. 
 
Katra laidiena (Series) parādzīmes (Notes) ir emitenta (Issuer) ierobežota 
regresa saistības. Visi maksājumi, kurus emitents (Issuer) veic saistībā ar 
konkrēta laidiena (Series) parādzīmēm (Notes), tiek veikti vienīgi,no summām, 
kas saņemtas par atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem par šādiem 
laidieniem (Series) vai citādi attiecībā uz aktīviem, ar kuriem šie laidieni ir 
drošināti, vai no ieņēmumiem no sērijas nodrošinājuma realizācijas vai 
izpildes, visos gadījumos piemērojot piemērojamās maksājumu prioritātes. 

C.9 „Nominālās procentu 
likmes” apraksts; 
„datums, no kura 
jāmaksā procenti, un 
procentu termiņi”; „ja 
likme nav fiksēta, tās 
pamatā esošās 
informācijas apraksts”; 
„aizdevuma termiņš un 
amortizācijas kārtība, 
ieskaitot atmaksas 
procedūras” 

Procentu maksājumi  

 
Katra parādzīmju laidiena (Series of Notes) mērķis ir nodrošināt ieņēmumus 
parādzīmju turētājiem fiksētu peļņu („mērķa procentu likme” (Target Interest 
Rate)) virs mainīgas bāzes likmes, kas ir atkarīga no EURIBOR, USD LIBOR, 

GBP LIBOR, ASV sākotnējā aizdevuma likmes, un Bank of England bāzes 
likme laidienam (Series) tiek piemērota ar nosacījumu, ka tad, ja un tik ilgi, 
kamēr attiecīgā bāzes likme ir negatīva, nosakot procentu likmi, kas 
piemērojama parādzīmēm, to uzskata par nulli. 
 
Procenti sāk pieaugt no „Procentu sākuma datuma”.  Procentu un 
piemērojamās mērķa procentu likmes (Target Interest Rate) aprēķināšanas 
datumi vai aprēķināšanas metodes attiecībā uz dažādu laidienu (Series) 
parādzīmēm (Notes) var atšķirties.   
 
Katram procentu periodam (Interest Period) uzkrātā procentu bilance (Accrued 
Interest Balance) ir „pašreizējā procentu summa” (Current Interest) plus jebkura 
procentu summa, kas ir uzkrāta, bet vēl nav izmaksāta iepriekšējā procentu 
periodā (Interest Period).   
 
Pašreizējo procentu summu (Current Interest Amount) aprēķina aprēķinu 
aģents, aprēķina dienā (Calculation Date) nominālajai pamatsummai (Notional 
Principal Amount) piemērojot mērķa procentu likmi (Target Interest Rate) par 
procentu periodu.  Jebkuram aprēķina datumam parādzīmes (Note) nosacītā 
summa (Notional Amount) ir šādas parādzīmes (Note) nenomaksātā 
pamatsumma plus jebkura procentu summa, kas nav samaksāta no 
iepriekšējiem procentu periodiem (Interest Periods).  
 
Procentu periods (Interest Periods) ir periods, kas sākas procentu sākuma 
datumā (Interest Commencement Date) (to ietverot) un beidzas pirmajā 
aprēķina datumā (Calculation Date) (to neietverot), un katrs nākamais periods, 
kas sākas aprēķina datumā (Calculation Date) (to ietverot) un beidzas 
nākamajā aprēķina datumā (Calculation Date) (to neietverot).   
 
Nav garantiju, ka katrā maksājuma datumā (Payment Date) attiecīgajā laidiena 
kontā būs pietiekami līdzekļi, lai izmaksātu uzkrāto procentu bilanci (Accrued 
Interest Balance) par parādzīmēm (Notes), un procenti (jebkurā gadījumā) tiks 
maksāti vienīgi tad, ja būs pieejami līdzekļi, lai maksātu procentus un 
pamatsummu, kas pārsniedz robežsummu (kas ir EUR 500 euro 
denominētajiem laidieniem (Series), GBP 500 sterliņu mārciņās 
denominētajiem laidieniem (Series) un USD 500 ASV dolāros denominētajiem 
laidieniem (Series)).  Ja atbilstīgā laidiena kontā (Series Account) nav pieejami 
pietiekami līdzekļi, lai apmaksātu uzrēķināto procentu bilanci (Accrued Interest 
Balance), procenti turpina pieaugt par mērķa procentu likmi (Target Interest 
Rate) un maksājums tiek atlikts līdz nākamajam maksājuma datumam 
(Payment Date), un šāda atlikšana nenozīmē saistību pārkāpumu (Event of 
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Default). 
 
Pamatsummas maksājumi  

Katrā maksājuma datumā (Payment Date), kurā atbilstīgajā laidiena kontā 
(Series Account) ir pieejami līdzekļi, lai samaksātu procentus un pamatsummu, 
kas pārsniedz robežsummu, kad uzkrātā procentu bilance (Accrued Interest 
Balance) ir pilnībā izmaksāta, jebkurus atlikušos pieejamos līdzekļus izmaksā 
parādzīmju turētājiem (Noteholders), lai daļēji (vai pilnībā) atlīdzinātu 
parādzīmju (Notes) pamatbilanci saskaņā ar piemērojamajām maksājumu 
prioritātēm. 
 
Pamatsummas neatmaksāšana maksājuma datumā (Payment Date), ja 
laidiena kontā (Series Account) nav pietiekamu līdzekļu, nenozīmē saistību 
pārkāpumu (Event of Default), bet gan tikai atlikšanu līdz nākamajam 
maksājuma datumam (Payment Date).  

Izpirkums, beidzoties termiņam 

 

Ja tā iepriekš nav izpirkta vai iegādāta un atcelta, kā ir turpmāk norādīts, katra 
parādzīme, tās termiņa beigu datumā ir uzskatāma par izpirktu. Ja atbilstīgajā 
laidiena kontā emitentam (Issuer) nav pietiekamu līdzekļu, lai termiņa beigu 
dienā pilnībā izpirktu parādzīmes, termiņš automātiski tiek atlikts līdz nākamajai 
šī datuma gadadienai, un šāda datuma atlikšana uz gadu atkārtojas ik gadu, ja 
vien pirms šādas gadadienas, parādzīmes (Notes) netiek pilnībā izpirktas vai 
atceltas. Iepriekš minētajā atlikšanas periodā procenti nepieaug („pēctermiņa 
atmaksas periods” (Post-Maturity Repayment Period)). 

Pēctermiņa atmaksas periodā, ja tas ir piemērojams laidienam, emitents 
(Issuer) var pieprasīt aizdevuma apkalpošanas aģentam (Loan Servicer), kas 
rīkojas komerciāli saprātīgā veidā, novērtēt (vai kārtot atbilstīgi vērtībai) 
atbilstīgos aizdevumus studentiem, kuri nav apmaksāti (kopējā summa, par 
kādu tiek novērtēti šādi aizdevumi, ir „pēctermiņa novērtējuma summa” 
(Post-Maturity Valuation Amount)). Emitents (Issuer) var 30 dienu laikā kopš 

šādas novērtēšanas un ar nosacījumu, ka ir pietiekami līdzekļi, lai to izdarītu, 
iepriekš, vismaz 10 dienas iepriekš brīdinot parādzīmju turētājus (Noteholders) 
un pilnvaroto (Trustee), izdalīt summu, kas vienāda ar pēctermiņa novērtējuma 
summu (Post-Maturity Valuation Amount) kopā ar jebkuriem citiem līdzekļiem, 
izņemot palikušo kredītu laidiena kontā (Series Account) saskaņā ar 
piemērojamajām maksājumu prioritātēm (Priorities of Payments), kuras 
maksājums būs pilnīga un galīga visu procentu summu un pamatsummas, kas 
tajā brīdī ir jāmaksā saistībā ar atbilstīgā laidiena (Series) parādzīmēm (Notes), 
atmaksa. Ja emitents (Issuer) veic šādu izdalīšanu, parādzīmju turētāju 
(Noteholders) tiesības saņemt jebkādas papildu summas par parādzīmēm 
(Notes) izbeidzas, un parādzīmes (Notes) tādējādi tiek pilnībā izpirktas un 
atceltas. 

Gadījumā, ja aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer) apliecina 
emitentam (Issuer) un pilnvarotajam (Trustee), ka nav reālu izredžu no 
atbilstīgo aizdevumu studentiem (Relevant Student Loans) aizņēmējiem 
(Borrowers) iekasēt vēl līdzekļus saskaņā ar aizdevuma vadības politiku (Loan 
Management Policy), emitents (Issuer) par to informē parādzīmju turētājus 
(Noteholders) saskaņā ar nosacījumiem. Tad parādzīmes (Notes) tiek pilnībā 
izpirktas un atceltas, un parādzīmju turētāju (Noteholders) tiesības saņemt 
jebkādas papildu summas par parādzīmēm (Notes) izbeidzas. 

Lai gan katram laidienam (Series) ir norādīts termiņš (Maturity Date), tā kā 
galvenos maksājumus var veikt katrā maksājuma dienā (Payment Date) ar 
nosacījumu, ka tiek izmaksāti līdzekļi, kas atbilst attiecīgā laidiena konta 
(Series Account) kredītiem saskaņā ar piemērojamām maksājumu prioritātēm 
(Priorities of Payments), parādzīmes var tikt pilnībā atmaksātas pirms to 
noteiktā termiņa (Maturity Date), nepaziņojot investoriem. 

 
Konkrētās emisijas kopsavilkums  
 

Šī parādzīmju laidiena (Series of Notes) maksājuma datumi (Payment Dates) 
ir: [norādīt maksājumu datumus] („Maksājumu datumi” (Payment Dates)).  

katrā maksājuma datumā (Payment Date) apmaksā atbilstoši pieejamo līdzekļu 
bāzei aprēķinātos procentus no līdzekļiem, kuri ir saņemti par atbilstīgiem 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans).  Procenti jāmaksā 
saskaņā ar pirmsizpildes maksājumu prioritātēm ar mērķa procentu likmi, kas ir 
nemainīga starpība virs mainīgas atdeves likmes. 
 
Mērķa procentu likme šim parādzīmju laidienam ir [  •  ]% virs pamatlikmes (kas 
ir [  •  ]) vai nulle, ja pamatlikmei ir negatīva vērtība. 

Parādzīmju (Notes) atmaksas termiņš  

Šī parādzīmju (Notes) laidiena (Series) atmaksas termiņš (Maturity Date) ir 
[  •  ].   

 

C.10 Ja procentu 
maksājums par 
vērtspapīru ir balstīts 
uz atvasinātu(-iem) 
instrumentu(- iem), 
sniedz skaidru un 
izsmeļošu 
paskaidrojumu, lai 
palīdzētu ieguldītājiem 
saprast, kā viņu 
ieguldījuma vērtību 
ietekmē 
pamatinstrumenta(-u) 
vērtība, sevišķi 
apstākļos, kad risks ir 
vislabāk redzams. 

Nepiemēro, parādzīmēm (Notes) procentu maksājumos nav atvasinātu 
komponentu. 

C.11 Norāda, vai 
piedāvājamiem 
vērtspapīriem ir vai tiks 
iesniegts pieprasījums 
par iekļaušanu tirgū to 
izplatīšanai regulētā 
tirgū vai citā līdzvērtīgā 
tirgū, norādot 
attiecīgos tirgus. 

Parādzīmes (Notes) var iekļaut oficiālajā sarakstā (Official List) un Dublinas 
Euronext regulētā tirgus sarakstā (Main Securities Market of the Euronext 
Dublin) vai emitēt kā vērtspapīrus, kas nav iekļauti biržas sarakstā. 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 
 
[Vērtspapīri (Notes) tiks kotēti oficiālajā sarakstā un pārdoti Dublinas Euronext 
regulētajā tirgū.] / [Vērtspapīri (Notes) netiks kotēti nevienā akciju biržā] 
 
[Parādzīmes (Notes) var publiski piedāvāt [[Austrijā], [Beļģijā], [Bulgārijā], 
[Kiprā], [Dānijā], [Igaunijā], [Somijā], [Francijā], [Vācijā], [Grieķijā], [Ungārijā], 
[Īrijā], [Itālijā], [Latvijā], [Lietuvā], [Luksemburgā], [Maltā], [Norvēģijā], [Polijā], 
[Portugālē], [Rumānijā], [Slovēnijā], [Slovākijas Republikā], [Spānijā], 
[Zviedrijā], [Čehijas Republikā], [Nīderlaē] un [ApvienotajāKaralistē]. / 
[Parādzīmes (Notes) pārdod vienīgi [norādīt]] 

C.12 

 

 

 

 

 

 

C.21 

Norāda emisijas 
minimālo 
nominālvērtību. 

 

 

 

 

Tirgus, kurā vērtspapīri 
tiks tirgoti un kura 
prospekts ir publicēts, 
rādītāji. 

 

Katram laidienam (Series) būs minimālā nominālvērtība. Parādzīmju turētājiem 
ir jāparakstās arī par parādzīmju minimālo pamatsummu, kas vienāda ar 
atbilstīgā laidiena minimālo tirdzniecības summu. 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 
 
Parādzīmju (Notes) minimālā nominālvērtība ir [norādīt minimālo 
nominālvērtību]. 

Parādzīmju (Notes) tirdzniecības vērtība ir [norādīt tirdzniecības vērtību]. 

Parādzīmes (Notes) var vai nu iekļaut oficiālajā sarakstā (Official List) un pārdot 
Dublinas Euronext regulētajā tirgū, vai arī  emitēt, neiekļaujot sarakstā. 

Konkrētā laidiena (Issue) kopsavilkums (Summary) 

[Parādzīmes [Notes] tiks iekļautas oficiālajā sarakstā (Official List) un tirgotas 
Dublinas Euronext regulētajā tirgū.] / [Parādzīmes [Notes] netiks iekļautas 
nekādos biržu sarakstos] 

D IEDAĻA. RISKI 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

D.2  Norāda būtiskāko 
informāciju par 

Kredītrisks: Emitenta (Issuer) spēju izpildīt maksājumu saistības attiecībā uz 

parādzīmju laidieniem (Series of Notes) nelabvēlīgi ietekmēs pamata atbilstīgo 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

būtiskākajiem riskiem, 
kas ir raksturīgi 
emitentam (Issuer). 

aizdevumu studentiem (Relevant Student Loans) saistību nepildīšana (kur 
atbilstīgie aizdevumi studentiem (Relevant Student Loans) var būt saistīti ar 
pārkāpumiem, kavēti vai neapmaksāti saskaņā ar aizdevuma apkalpošanas 
aģenta (Loan Servicer) aizdevumu pārvaldības politiku, , ja attiecīgajam 
laidienam (Series) ir piemērojami „ienākumus neienesošie aizdevumi 
studentiem” (Impaired Strudent Loans). Ja atbilstīgo studentu aizdevumu 
atmaksas summa nepārsniedz summu, kas vajadzīga, lai pilnībā dzēstu šādu 
laidienu (Series) parādzīmes (Notes) pirms vai pēc termiņa, tad emitentam 
(Issuer) termiņā nebūs pienākuma samaksāt summas, kas atbilst šādam 
deficītam, un termiņš tiek atkārtoti atlikts līdz nākamai gadadienai, ja vien (un 
līdz brīdim, kad) parādzīmes nav pilnībā izpirktas pirms jebkāda šāda atliktā 
termiņa beigu datuma. Ja pirms termiņa beigām (vai jebkura atliktā termiņa 
beigu datuma) aizdevuma apkalpošanas aģents (Loan Servicer) apstiprina 
emitentam (Issuer) un pilnvarotajam (Trustee), ka nav reālu iespēju iegūt 
papildu līdzekļus no atbilstīgo studentu aizdevumu (Relevant Student Loans) 
aizņēmējiem (Borrowers) saskaņā ar tā kredītu vadības politiku, emitents 
(Issuer) par to paziņo šī laidiena parādzīmju (Series of Notes) turētājiem, un 
emitenta (Issuer) saistības pret parādzīmju turētājiem (Noteholders) attiecībā 
uz šo parādzīmju laidienu nekavējoties izbeidzas, un parādzīmes uzskata par 
izpirktām un anulētām, un attiecīgi, parādzīmju turētāji var zaudēt visu vai daļu 
no ieguldījuma. 
 
Priekšlaicīga atmaksa: Aizņēmēju (Borrowers) kopuma būtība liecina par to, 

ka pamatsummas priekšlaicīga atmaksa ir iespējama un sagaidāma. Pastāv 
risks, ka procenti, kas uzkrājas no līdzekļiem, kas atspoguļo pirmstermiņa 
pamatsummas atmaksu par atbilstīgo aizdevumu studentiem (Relevant 
Student Loan), kuri tiek atlikti saskaņā ar piemērojamām maksājumu 
prioritātēm (Priorities of Payments), netiks uzkrāti tādā pašā līmenī, kāds 
rastos no nenomaksātās pamatsummas atbilstoši atbilstīgajam aizdevumam 
studentam (Relevant Student Loan) vai ar tādu pašu procentu likmi, kāds 
attiecīgajā periodā rodas attiecīgajā laidienā (Series). Ņemot vērā to, ka 
atbilstīgiem aizdevumiem studentiem (Relevant Student Loans), kas nodrošina 
noteiktus laidienus (Series), iezīmē virkni procentu likmju maržu, konkrētu 
aizdevumu priekšlaicīga atmaksa var ietekmēt vidējo svērto maržu, kas 
pieejama izmaksai konkrētu laidienu (Series) parādzīmju turētājiem 
(Noteholders). 
 
Aizņēmēja (Borrower) nāve: Uz laidieniem (Series) var tikt attiecināts 
aizņēmēja (Borrower) dzīvības apdrošināšanas segums. Attiecīgos gadījumos 
apdrošināšanas maksājumu par aizņēmēja (Borrower) nāvi nevar veikt, ja 
apdrošinātājs saskaņā ar Prodigy Finance pieejamo grupas apdrošināšanas 
polisi ir konstatējis, ka aizņēmēja (Borrower) nāves cēlonis nav ietverts 
apdrošināšanas segumā, vai ja Prodigy Finance ir izmantojis paredzētās 
diskrecionārās tiesības izslēgt bojāgājušo aizņēmēju (Borrower) no 
apdrošināšanas seguma. Ja aizņēmēja dzīvības apdrošināšanas segums nav 
piemērojams laidienam (Series) vai ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav 
pietiekama, lai pilnībā atmaksātu mirušajam aizņēmējam izsniegto aizdevumu, 
emitents iegūst kreditora statusu attiecībā uz mirušā aizņēmēja mantu par 
atbilstīgā aizdevuma studentam neatmaksāto summu. Emitentam var rasties 
grūtības izpildīt savas kreditora prasības attiecībā uz aizņēmēja mantu, un 
šādas mantas vērtība var būt nepietiekama, lai pilnībā dzēstu nenodrošinātu 
prasību un citas prasības.   
 
Juridiskā izpilde un iekasēšana: Aizdevums studentam (Student Loan) un 

jebkādi izdevumi, kas rodas, cenšoties iekasēt aizdevumu studentiem (Student 
Loan) vai panākt tā atmaksu, var izrādīties neatgūstami, ja aizņēmējs 
(Borrower) nav atrodams vai uzturas valstī, kas neatzīst un neizpilda ārvalstu 
tiesu lēmumus, vai ja ir konstatēts, ka aizdevums studentam (Student Loan) 
nav izpildāms.  
 
Aizdevumu studentiem (Student Loans) likviditāte: Emitenta (Issuer) 

turētie aizdevumi studentiem (Student Loans) ir nelikvīdi, un emitentam 
(Issuer) tie būs jātur līdz termiņa beigām. Lai gan emitents (Issuer) var 
pieprasīt atcelt nodrošinājumu atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem 
(Relevant Student Loans), ar kuriem ir nodrošināts laidiens (Series), ja ir 
atrasts pircējs vai var iegūt aizdevuma finansējumu, ar kuru laidiena (Series) 
parādzīmes (Notes) var pilnībā izpirkt, nav nekādu garantiju, ka emitents 
(Issuer) spēs atrast pircēju vai ka aizdevējs būs gatavs slēgt darījumu ar 
šādiem noteikumiem. 
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Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

 
Agrīna izpirkšana: Ja laidiens (Series) tiek izpirkts pirms termiņa (Maturity 

Day) pamatā esošo studentu aizdevumu (Student Loans) likmes amortizācijas 
dēļ, emitents, vismaz 20 darbdienas iepriekš parādzīmju turētājiem un 
pilnvarotajam iesniedzot rakstveida paziņojumu, var izpirkt laidiena 
parādzīmes par izpirkuma summu vai tās daļu dienā, kas norādīta paziņojumā 
par izpirkšanu, ja tad emitentam ir pieejami līdzekļi paziņotās izpirkšanas 
veikšanai, ko tas ieguvis no attiecīgā aizdevuma studentiem pārdošanas vai tā 
refinansēšanas. Emitents šī izpirkuma datumā var norādīt pilnvarotajam 
atbrīvot nodrošinājumu attiecībā uz visiem atbilstīgajiem aizdevumiem 
studentiem, ja šo laidienu parādzīmes jāizpērk pilnā apjomā vai proporcionāli 
tam, kāda ir proporcija, kas rodas no šāda laidiena parādzīmju pamatsummas, 
kas jāizmaksā uz kopējo pamatsummu, kas nav samaksāta par šī laidiena 
vērtspapīriem, ko pilnvarotajam ir pienākums darīt, ja attiecīgā laidiena kontā ir 
pieejama summa, kas ir pietiekama, lai atmaksātu pamatsummu, ko piedāvā 
izpirkt kopā ar uzkrātajiem procentiem un citām summām saistībā ar šo 
laidienu saskaņā ar pirmsizpildes maksājumu prioritātēm. Ja emitents (Issuer) 
izvēlas veikt agrīno izpirkšanu, laidienu parādzīmju turētāji (Series 
Noteholders) nesaņems ienākumus no ieguldījumiem, kuri bija plānoti 
parādzīmju iegādes brīdī (Notes). 
  
Parādzīmju turētāju lēmums: Emitents (Issuer) jebkurā laikā pēc attiecīgā 
emisijas datuma (Issue Date) var sasaukt laidiena parādzīmju turētāju (holders 
of Notes in a Series) sanāksmi, lai apspriestu emitenta priekšlikumu (A) pārdot 
visus vai dažus atbilstīgos aizdevumus studentiem par cenu („Piedāvātā 
cena” (Proposed Price)), kas visu atbilstīgo aizdevumu studentiem 

pārdošanas gadījumā būtu mazāka par summu, kas nepieciešama, lai pilnībā 
izpirktu parādzīmes (ja tiek piemēroti šādi pārdošanas ieņēmumi saskaņā ar 
pirmsizpildes maksājumu prioritātēm) vai gadījumā, ja plānots pārdot tikai 
dažus atbilstīgos aizdevumus studentiem par cenu, kas būtu mazāka par 
summu, kas vajadzīga, lai veiktu šādu laidienu parādzīmju daļēju dzēšanu 
(piemērojot šādus pārdošanas ieņēmumus saskaņā ar pirmsizpildes 
maksājumu prioritātēm) pamatsummā, kam ir tāda pati proporcionāla attiecība 
pret nesamaksāto kopējo pamatsummu par šādu laidienu parādzīmēm, kā 
atbilstīgo aizdevumu studentiem pamatsummas, kuras emitents piedāvā 
pārdot, attiecas uz atbilstīgo aizdevumu studentiem pamatsummu („Piedāvātā 
izpirkšanas summa” (Proposed Redemption Amount)), bet, ja piedāvātā 

cena ir vienāda vai lielāka par summu, kuru aizdevuma apkalpošanas aģents 
aprēķina kā kopsummu, kuru varētu saņemt, ja emitents šādus atbilstīgos 
aizdevumus studentiem varētu turēt līdz termiņa beigām, un aizdevuma 
apkalpošanas aģentam būtu jāuzņemas izpilde attiecībā uz jebkuru atbilstīgo 
aizdevumu studentiem, kurš ir vai var kļūt par saistību neizpildi saskaņā ar tā 
aizdevumu vadības politiku un (B) piemērot ieņēmumus no tā, ja un kad tie ir 
saņemti, saskaņā ar pirmsizpildes maksājumu prioritātēm. Ja piedāvātā 
pārdošana ir visu atbilstīgo studentu aizdevumu pārdošana, (ja to apstiprina 
ārkārtas lēmumā), atbilstīgā laidiena parādzīmes atmaksā un atceļ, un, kad 
emitents ir piemērojis šādas pārdošanas procedūras, emitentam vairs nav 
jāmaksā parādzīmju turētājiem. Ja sapulce pieņem ārkārtas lēmumu (ko 
apstiprina turētāji, kuru parādzīmju vērtība ir ne mazāk kā 75%), apstiprinot 
pārdošanu, šādam lēmumam nepiekritušie parādzīmju turētāji (Noteholders) 
uzņemas zaudējumus attiecībā uz savām parādzīmēm (Notes) tādā pašā 
veidā kā parādzīmju turētāji (Noteholders), kuri balsoja par šādu ārkārtas 
lēmumu. 
 
Maksātnespējas risks: Saskaņā ar Īrijas normatīvajiem aktiem Īrijas 

uzņēmuma, kāds ir emitents (Issuer), maksātnespējas gadījumā privileģēto 
kreditoru ierobežotas kategorijas prasījumi būs prioritārāki par nodrošināto 
kreditoru, tostarp parādzīmju turētāju (Noteholders), prasījumiem. Arī citi Īrijas 
maksātnespējas normatīvo aktu noteikumi var potenciāli samazināt līdzekļu 
apjomu, kas pieejams emitenta (Issuer) saistību pret parādzīmju turētājiem 
(Noteholders) izpildei. Tāpat arī emitents (Issuer) var ciest zaudējumus, ja 
kāds no emitenta (Issuer) pakalpojumu sniedzējiem vai kāds finanšu garantijas 
devējs (Financial Guarantor) kļūst maksātnespējīgs. 
 
Neviena regulējošā iestāde neregulē emitentu (Issuer): Emitents (Issuer) nav 
licencēts vai pilnvarots saskaņā ne ar vienu nevienas jurisdikcijas pašreizējo 
vērtspapīru, preču, apdrošināšanas vai banku normatīvo aktu un nav pieteicies 
(un negrasās pieteikties) nevienai šādai licencei vai pilnvarai. Regulējošās 
iestādes vienā vai vairākās jurisdikcijās var pieņemt emitenta (Issuer) 
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viedoklim pretēju lēmumu attiecībā uz kāda no šiem normatīvajiem aktiem 
piemērojamību emitentam (Issuer), kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt emitentu 
(Issuer) vai emitenta (Issuer) emitēto parādzīmju (Notes) turētājus. 
 
Noteikumi attiecībā uz aizdevuma iniciatoru (Loan Originator): 

Lielbritānijas finanšu vadības pārvalde ar uzņēmuma references numuru 
709641 (Financial Conduct Authority) ir licencējusi aizdevuma iniciatoru (Loan 
Originator) veikt savu kredītdarbību, bet tas nav licencēts vai pilnvarots 
saskaņā ne ar vienas jurisdikcijas, ārpus Apvienotās Karalistes, vērtspapīru, 
preču, apdrošināšanas vai banku normatīvo aktu, saskaņā ar turpmāk minēto 
licenci. Amerikas Savienotajās Valstīs aizdevuma iniciatoram aizdevumu 
izsniegšanas licences ir trīs štatos, apkalpošanas licences sešos štatos, tas ir 
reģistrēts kā patēriņa kredītu nodrošinātājs vēl divos štatos un ir iesniedzis 
pieteikumus vēl sešos štatos (četrām kreditēšanas un diām apkalpošanas 
licencēm).  Tuvākajā laikā varētu tikt iesniegti vēl citi pieteikumi patērētāju 
un/vai apkalpošanas licencēm.  Regulējošās iestādes vienā vai vairākās 
jurisdikcijās var pieņemt aizdevuma iniciatora (Loan Originator) viedoklim 
pretēju lēmumu attiecībā uz kāda no šiem normatīvajiem aktiem 
piemērojamību aizdevuma iniciatoram (Loan Originator), kas varētu nelabvēlīgi 
ietekmēt ar aizdevumiem studentiem (Student Loans) drošināto parādzīmju 
(Notes) turētājus. 
 

 
Valūtas kurss: aizņēmēji (Borrowers) ar aizdevumiem, kas nav denominēti 

viņu ienākumu vai citu līdzekļu, ko tie izmanto, lai atmaksātu savus 
aizdevumus, valūtā, būs atkarīgi no valūtas maiņas kursa izmaiņām starp to 
aizdevuma valūtu un valūtu, kas izmantota aizdevuma atmaksai, kas var 
būtiski negatīvi ietekmēt viņu spēju atmaksāt aizdevumus. 
 

D.3 Norāda būtiskāko 
informāciju par 
būtiskākajiem riskiem, 
kas ir raksturīgi 
vērtspapīriem. 

Parādzīmju likviditāte: Parādzīmju (Notes) likviditāte: parādzīmēm (Notes) 

nepastāv izveidots sekundārais tirgus. Turklāt parādzīmju (Notes) pārvešana 
vai pārdošana ASV ir pakļauta dažādiem pārvešanas ierobežojumiem. Skatīt 
C.5. 
 
Valūtas kurss: ieguldītāji, kuru aktīvi nav izteikti to iegādāto parādzīmju 

(Notes) valūtā, būs pakļauti to vietējās valūtas un valūtas, kurā ir izteiktas 
parādzīmes (Notes), kursa maiņai, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tiem pieejamo 
ienesīgumu. 
 
Nepietiekama nodrošinājuma risks: Parādzīmes katram laidienam emitē, 

pamatojoties uz identificēto potenciālo aizņēmēju pieprasījuma līmeni emisijas 
dienā. Var izrādīties, ka reālais pieprasījums ir mazāks vai lielāks, nekā 
gaidīts. Emitents laidienam var norādīt piemērojamo „pārmērīgas 
kapitalizācijas līmeni” (Overcapitalisation Level), norādot, ka tas ir identificējis 
atbilstīgo aizdevumu studentiem potenciālo aizņēmēju pieprasījumu emisijas 
datumā, bet ir emitējis atbilstīgo parādzīmju laidienu lielākā apjomā nekā šādu 
atbilstīgo aizdevumu studentiem kopējā pamatsumma (šāda pārsnieguma 
summa, kā procentuāls lielums no laidiena pamatsummas, ir norādītais 
pārmērīgas kapitalizācijas līmenis), iegādes laikā paredzot turpmāku 
aizņēmēju pieprasījumu pēc atbilstīgajiem aizdevumiem studentiem. Jebkādas 
summas, kas atspoguļo ieņēmumus no tādu laidienu emisijas, kurus emitents 
iegādes periodā nav izmantojis atļautajiem izdevumiem un/vai, lai iegādātos 
atbilstīgos aizdevumus studentiem, atmaksās parādzīmju turētājiem pro rata 
attiecībā pret parādzīmju izpirkumu saskaņā ar maksājumu prioritātēm 
maksājuma datumā, kas seko iegādes periodam. Tas var samazināt kopējo 
ienesīgumu no parādzīmēm (Notes). 
 
Parādzīmju turētāji (Noteholder) nevar vērsties pret aizņēmējiem 

Parādzīmju turētāji (Noteholder) nevar vērsties pret aizņēmējiem (Borrowers): 
nevienam parādzīmju turētājam (Noteholder) nav nekādu tiesību pieprasīt 
neviena aizdevuma studentiem (Students Loans) noteikuma izpildi, un tie 
nevar vērsties tieši pret aizņēmējiem (Borrowers), izņemot ar pilnvarotā 
(Trustee) starpniecību. 
 
Nodrošinājumu var pasludināt par nederīgu: ja laidiena (Series) pilnvarotā 

(Trustee) nodrošinājums tiktu atzīts par spēkā neesošu vai nepietiekamu, 
šādu laidienu (Series) parādzīmju turētāji (Noteholders) būtu nenodrošināti 
kreditori un pari passu būtu tādā pašā līmenī kā citi nenodrošinātie emitenta 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

(Issuer) kreditori (ja tādi ir). 
 
Aizņēmēja (Borrower) tiesības attiecībā pret aizdevuma iniciatoru (Loan 
Originator): Emitents (Issuer) var iegādāties no aizdevuma iniciatora (Loan 

Originator) aizdevumu studentam (Student Loan), ja aizdevuma iniciators 
(Loan Originator) ir noslēdzis līgumu par turpmāku aizdevuma summu 
izmaksāšanu attiecīgajam aizņēmējam (Borrower) saskaņā ar aizdevuma 
līgumu. Tādā gadījumā aizdevuma izmaksas iegāde tiek uzskatīta tikai par 
faktisku tiesību pārņemšanu, kas ļauj aizņēmējam (Borrower) pieprasīt 
aizdevuma izpildi no aizdevuma iniciatora (Loan Originator) (nevis no emitenta 
(Issuer)) un izmantot aizsardzības līdzekļus un savstarpēja ieskaita tiesības, 
kas tam pieejamas attiecībā pret aizdevuma iniciatoru (Loan Originator), lai 
samazinātu parādsaistības attiecībā uz emitenta (Issuer) iegādāto aizdevuma 
izmaksu. 
 
Nav bankas depozīts: neviens ieguldījums parādzīmēs (Notes) Īrijā nav 

bankas depozīts, un tie neietilpst depozītu aizsardzības shēmas darbības 
jomā, kuru nodrošina Īrijas Centrālā banka. 
 
Parakstīšanās, pārdošanas un pārvešanas ierobežojumi: parakstīšanās, 

pārdošanas un pārvešanas ierobežojumi var traucēt ieguldītāja spējai 
parakstīties uz parādzīmēm (Notes), pārdot vai pārvest tās noteiktām trešajām 
pusēm, tostarp tām, kas atrodas ASV. 
 
Nodarbinātība/darba tirgus: Ar nodarbinātību saistītie riski ir atkarīgi no 

aizņēmēja (Borrower) izraudzītā kursa. Turklāt nodarbinātības iespējas var 
negatīvi ietekmēt tirgus apstākļi un cikliskie faktori, kas ietekmē ekonomiku 
reģionā, kurā aizņēmējs (Borrower) dzīvo un, visdrīzāk, arī meklē darbu. 
 
Koncentrācijas risks: Ja kāda laidiena (Series) aizdevumu izsniegšana 
koncentrējas noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā, dabas katastrofas, veselības, 
ekonomiskie un citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē šo ģeogrāfisko apgabalu, var 
ietekmēt to, cik sekmīgi tiek atmaksāti aizdevumi studentiem (Student Loans), 
kas nodrošina attiecīgo laidienu (Series). Nedz emitentam (Issuer), nedz 
Prodigy Finance nav pieejami būtiski statistikas dati vai citas ziņas par šādas 
koncentrācijas ietekmi. 
 
ES etalonu regula un reforma: Procentu likmēm un indeksiem, kas tiek 

uzskatīti par „etaloniem” nesen izveidotas valsts un starptautiskās 

pamatnostādnes un ierosinātas reformas. Dažas no šīm reformām jau ir 
īstenotas, bet citas tikai tiek ieviestas. Šīs reformas etaloniem var likt darboties 
citādi nekā iepriekš, izzust pavisam vai tās var radīt neparedzamas sekas. 
Jebkuras šādas sekas var negatīvi ietekmēt jebkuras parādzīmes (Notes), kas 

saistītas ar šādu „etalonu”. 

E IEDAĻA. PIEDĀVĀJUMS 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

E.2b Norāda piedāvājuma 
iemeslus un ieņēmumu 
izmantošanu, ja tie nav 
peļņas gūšana un/vai 
nodrošināšanās pret 
dažiem riska veidiem.  

Ja vien attiecībā uz laidienu nav noteikts citādi, neto ieņēmumus no 
parādzīmju (Notes) emisijas emitents (Issuer) izmantos, lai iegādātos 
atbilstīgos aizdevumus studentiem (Student Loans), kuri atbilst atbilstības 
kritērijiem (Eligibility Criteria) (ja ir piemērojams), un, lai samaksātu atļautos 
izdevumus.   

E.3 Apraksta piedāvājuma 
nosacījumus.  

 

Nosacījumi, kuriem ir pakļauts piedāvājums: Emitents (Issuer) pēc saviem 

ieskatiem var izvēlēties parādzīmes (Notes) piedāvāt potenciāliem 
investoriem, kuri emitentam (Issuer) ir iesnieguši vēstuli par ieinteresētību 
(Letter of Interest). Emitents (Issuer) izsaka piedāvājumu, tā izvēlētajiem 
potenciālajiem investoriem nosūtot galīgos nosacījumus (Final Terms). Katrs 
potenciālais investors, kurš saņems piedāvājumu, būs piekritis iegādāties 
parādzīmes (Notes) saskaņā ar vēstuli par ieinteresētību (Letter of Interest), 
izņemot gadījumu, kad potenciālais investors būs noraidījis piedāvājumu ne 
vēlāk kā 10 darba dienas pirms noteiktā parādzīmju (Notes) emisijas datuma, 
emitentam (Issuer) iesniedzot paziņojumu par atteikumu. 
 



 

 

Elements 
(Element) 

Prospekta direktīvas 
prasība informācijas 
sniegšanai Sīkāka informācija 

Konkrētās emisijas kopsavilkums 
 

Emisijas/piedāvājuma kopsumma: [[] laidiena (Series) [] daļas 

(Tranche) [] parādzīmes (Notes) tiek piedāvātas saskaņā ar šiem 

galīgajiem noteikumiem (Final Terms)] vai [līdz [] laidiena (Series) [] 

daļas (Tranche) [] parādzīmēm (Notes) tiek piedāvātas saskaņā ar šiem 

galīgajiem noteikumiem (Final Terms)].  
 
Periods, kura laikā piedāvājums būs atvērts, un pieteikšanās procesa 
apraksts:  Laika periods no [norādīt datumu] līdz [norādīt datumu vai 

formulējumu, piemēram, „emisijas datums” (Issue Date) vai „datums, kas 
iestājas pēc [] darbadienām (Business Days)”] („piedāvājuma periods” (Offer 
Period)). Emitents (Issuer) piedāvājuma periodu (Offer Period) var saīsināt vai 
pagarināt, un informācija par šādām izmaiņām tiks norādīta sludinājumā. 
 
Apraksts, kāda ir iespēja samazināt parakstīšanās, un veids, kādā 
atmaksā pieprasījumu iesniedzēju pārmaksātās summas: Netiks veiktas 

nekādas atmaksas, jo ieguldītāji nemaksās par parādzīmēm (Notes), kamēr 
parādzīmju (Notes) pieprasījumi nebūs pieņemti un parādzīmes (Notes) nebūs 
piešķirtas. 
 
Sīkāka informācija par minimālo tirdzniecības apjomu un/vai maksimālo 
pieteikuma summu: [•] 
 
Sīkāka informācija par parādzīmju apmaksas un piegādes metodi un laika 
ierobežojumiem: [Parādzīmes emitē emisijas datumā pret parakstīšanās 
maksas maksājumu emitentam.] vai [Norādīt citu] 
 
Veids un datums, kurā ir jāpublisko piedāvājuma rezultāti: piedāvājuma 

rezultāti tiks publiskoti Dublinas Euronext tīmekļa vietnē (www.ise.ie) pēc 
piedāvājuma perioda (Offer Period) beigām. 
 
 

E.4 Apraksta intereses, kas 
ir būtiskas 
emisijai/piedāvājumam, 
tostarp konfliktējošas 
intereses. 

Izņemot visas nodevas un citas summas, kas maksājamas aizdevuma 
iniciatoram (Loan Originator), aizdevuma apkalpošanas aģentam (Loan 
Servicer), izvietošanas aģentam (Placing Agent), pilnvarotajam (Trustee), 
uzņēmuma pakalpojumu sniedzējam (Corporate Services Provider) un SGTB, 
ciktāl emitentam (Issuer) tas ir zināms, nevienai personai, kas saistīta ar 
parādzīmju (Notes) emisiju, nav būtiskas intereses saistībā ar piedāvājumu. 

E.7 Norāda paredzamo 
izdevumu tāmi, ko 
emitents (Issuer) vai 
piedāvātājs iesniedz 
ieguldītājam. 

Nepiemēro, emitents (Issuer) nepieprasīs ieguldītājam segt nekādus 
izdevumus. 

 


