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1. SANTRAUKA 

Santraukos sudarytos pagal informacijos atskleidimo reikalavimus, įvardytus kaip „Punktai“ (Elements). Šie Punktai 
(Elements) yra sunumeruoti A–E skirsniuose (A.1–E.7). Santraukoje pateikiami visi Punktai (Elements), kurie turi būti 
įtraukti į šio tipo vertybinių popierių ir Emitento (Issuer) santrauką. Kadangi kai kurių Punktų (Elements) įtraukti nereikia, 
Punktų (Elements) numeracijos tvarkoje gali būti spragų. 

Net ir tuomet, kai Punktą (Element) į santrauką įtraukti būtina atsižvelgiant į vertybinių popierių ir Emitento (Issuer) tipą, 
suteikiama galimybė nepateikti tam tikros su Punktu (Element) susijusios informacijos. Šiuo atveju į santrauką 
įtraukiamas trumpas Punkto (Element) apibūdinimas su prierašu „netaikoma“. 

A SKIRSNIS. ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI 

A.1  Ši santrauka turėtų būti skaitoma kaip Bazinio prospekto (Base Prospectus) įvadas ir sprendimus investuoti į 
Obligacijas (Notes) investuotojas turėtų priimti išnagrinėjęs visą Bazinį prospektą (Base Prospectus), 
įskaitant visus dokumentus, kurie įtraukiami kaip nuorodos. 

Jei teismui pateikiamas ieškinys dėl šiame Baziniame prospekte (Base Prospectus) esančios informacijos, 
ieškovui investuotojui pagal Valstybių narių (Member States) nacionalinius teisės aktus gali tekti padengti 
Bazinio prospekto (Base Prospectus) vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą. Emitento (Issuer) 
civilinė atsakomybė remiantis vien šia santrauka nenumatyta, įskaitant atsakomybę dėl bet kokio jos vertimo, 
išskyrus atvejus, kai santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis šio Bazinio 
prospekto (Base Prospectus) dalimis arba joje, skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto (Base 
Prospectus) dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant 
galimybę investuoti į šias Obligacijas (Notes).  

A.2 Obligacijos (Notes), kurių nominalioji vertė yra mažesnė nei 100 000 EUR (arba jos ekvivalentas bet kuria 
kita valiuta), gali būti pasiūlytos tais atvejais, kai nėra atleidimo nuo prievolės skelbti Prospektą pagal 
Prospekto direktyvos 3.2 straipsnį. Bet koks toks pasiūlymas šiame dokumente toliau vadinamas „Viešuoju 
siūlymu“ (Public Offer). Atsižvelgdamas į pagal Programą (Programme) išleistas Obligacijas (Notes), kurios 
turi būti siūlomos kaip Viešojo siūlymo dalis, tam tikromis sąlygomis Eminentas (Issuer) gali pateikti savo 
sutikimą naudoti šį Bazinį prospektą (Base Prospectus) toliau perparduodant ar galutinai pateikiant 
Obligacijas (Notes). 
 
Emisijos (Issue) santrauka: 

[Netaikoma: Obligacijos (Notes) išleidžiamos nominalais, kurių nominalioji vertė yra mažesnė nei 100 000 
EUR (arba jos ekvivalentas bet kuria kita valiuta), bet išleidžiant šias obligacijas nėra Obligacijų (Notes) 
Viešojo siūlymo (Public Offer).] 
 
[Sutikimas: Atsižvelgdamas į toliau nurodytas sąlygas, Emitentas (Issuer) sutinka, kad Bazinį prospektą 
(Base Prospectus) ir Galutines sąlygas (Final Terms), susijusias su Obligacijų (Notes) Viešuoju siūlymu 
(Public Offer), naudotų Investavimo Tarpininkas (Placing Agent) ir: 

i. bet kuris Įgaliotasis siūlytojas (Authorised Offeror), [informacija apie Įgaliotuosius siūlytojus 
(Authorised Offerors)]; arba 

ii. bet kuris po Galutinių sąlygų (Final Terms) įsigaliojimo datos paskirtas finansų tarpininkas, 

kurio vardas skelbiamas „Prodigy Finance“ interneto svetainėje 

(http://s3.prodigyfinance.com/authorised) ir kuris laikomas Įgaliotuoju siūlytoju (Authorised 

Offeror) pagal Viešąjį siūlymą (Public Offer). 
 
Emitento (Issuer) sutikimo sąlygos yra tokios: 

a. toks sutikimas galioja tik šioje santraukoje aprašytoms Obligacijų (Notes) Dalims (Tranche); 

b. toks sutikimas galioja tik tokią Siūlymo laikotarpio [įterpti laikotarpį] dalį, kuri apima 12 mėnesių nuo 
Bazinio prospekto (Base Prospectus) parengimo dienos;  

c. toks sutikimas suteikia galimybę šį Bazinį prospektą (Base Prospectus) naudoti kiekvienoje Viešojo 
siūlymo (Public Offer) jurisdikcijoje, kurios yra [įterpti Viešojo siūlymo (Public Offer) jurisdikcijas]; ir 

d. b punkte nurodytu Viešojo siūlymo (Public Offer) dalies laikotarpiu atitinkamas finansų tarpininkas 
skelbia savo internetinėje svetainėje, kad jis naudoja Bazinį prospektą (Base Prospectus) tokiam 
Viešajam siūlymui (Public Offer), remdamasis Emitento (Issuer) sutikimu ir prie jo pridėtomis sąlygomis. 

SUSITARIMAI TARP ĮGALIOTŲJŲ SIŪLYTOJŲ (AUTHORISED OFFERORS) IR INVESTUOTOJŲ 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

INVESTUOTOJAS KETINA ĮSIGYTI ARBA ĮSIGYJA IŠ ĮGALIOTOJO SIŪLYTOJO (AUTHORISED 
OFFEROR), O NE IŠ EMITENTO (ISSUER), VIEŠUOJU SIŪLYMU (PUBLIC OFFER) SIŪLOMAS 
OBLIGACIJAS (NOTES), KAI TOKS ĮGALIOTASIS SIŪLYTOJAS (AUTHORISED OFFEROR) TOKIAS 
OBLIGACIJAS (NOTES) SIŪLO IR PARDUODA INVESTUOTOJUI PATEIKDAMAS VIEŠĄJĮ SIŪLYMĄ 
PAGAL BET KOKIAS SĄLYGAS IR KITUS SUSITARIMUS TARP TOKIO INVESTUOTOJO IR 
ATITINKAMO ĮGALIOTOJO SIŪLYTOJO (AUTHORISED OFFEROR), ĮSKAITANT SĄLYGAS IR 
SUSITARIMUS DĖL KAINOS, ASIGNAVIMO, IŠLAIDŲ IR ATSISKAITYMO TVARKOS. 
INVESTUOTOJAS, NORĖDAMAS GAUTI TOKIĄ INFORMACIJĄ, TOKIO SIŪLYMO METU TURI 
KREIPTIS Į ATITINKAMĄ ĮGALIOTĄJĮ SIŪLYTOJĄ (AUTHORISED OFFEROR). EMITENTAS (ISSUER), 
„PRODIGY FINANCE“ ARBA INVESTAVIMO TARPININKAS (PLACING AGENT) (IŠSKYRUS ATVEJUS, 
KAI INVESTAVIMO TARPININKAS (PLACING AGENT) YRA ATITINKAMAS ĮGALIOTASIS SIŪLYTOJAS 
(AUTHORISED OFFEROR)) NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS INVESTUOTOJUI DĖL TEIKIAMOS TOKIOS 
INFORMACIJOS.] 

B SKIRSNIS - EMITENTAS (ISSUER) 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

B.1  Emitento (Issuer) 
teisinis ir komercinis 
pavadinimas. 

„MBA Community Loans plc“ („Emitentas“ (Issuer)) 

B.2 Emitento (Issuer) 
buveinės vieta, 
teisinė forma, teisės 
aktai, pagal kuriuos 
Emitentas (Issuer) 
veikia, ir įsisteigimo 
šalis. 

Ribotosios atsakomybės akcinė bendrovė įsteigta Airijoje (Ireland) pagal 1963 m. 
(pataisytas) Bendrovių įstatymą (Companies Acts). Jos registracijos numeris 
486917.  

B.16 Kiek tai žinoma 
Emitentui (Issuer), 
nurodoma, ar 
Emitentas (Issuer) 
tiesiogiai arba 
netiesiogiai kam nors 
priklauso arba yra 
kieno nors 
kontroliuojamas, ir 
apibūdinamas tokios 
kontrolės pobūdis. 

Visos 40 000 Emitento (Issuer) išleistų akcijų priklauso „Link Trust Nominees No. 
1 Limited“ („Akcijų patikėtiniui“ (Share Trustee)) – kompanijai, įsteigtai Anglijoje 

ir Velse. Pagal patikėjimo pareiškime , kurį parengia Akcijų patikėtinis (Share 
Trustee), nurodytas sąlygas Akcijų patikėtinis (Share Trustee) patikėjimo teise 
valdo iš akcijų gaunamą pelną, skirtą labdarai. Akcijų patikėtinis (Share Trustee) 
valdydamas akcijas negali tikėtis gauti naudos iš Emitento (Issuer) valdomų 
akcijų, išskyrus mokestį, kuris jam mokamas už tai, kad veikia kaip Akcijų 
patikėtinis (Share Trustee). 

B.17 Emitento (Issuer) 
arba jo skolos 
vertybinių popierių 
kredito reitingai, 
nustatyti Emitento 
(Issuer) prašymu 
arba Emitentui 
(Issuer) dalyvaujant 
reitingavimo 
procese. 

Netaikoma. Emitentas (Issuer) ir Obligacijos (Notes) nereitinguojami.   

B.20  Pareiškimas, ar 
Emitentas (Issuer) 
buvo įsteigtas kaip 
specialiosios 
paskirties įmonė ar 
subjektas turtu 
užtikrintiems 
vertybiniams 
popieriams išleisti. 

Emitentas (Issuer) buvo įsteigtas kaip specialiosios paskirties subjektas turtu 
užtikrintiems vertybiniams popieriams leisti. 

B21.  Pagrindinių Emitento 
(Issuer) veiklos rūšių 
apibūdinimas, 
įskaitant pakeitimo 
vertybiniais 
popieriais 
programoje 
dalyvaujančių šalių 
bendrą apžvalgą 

Pagrindinė Emitento (Issuer) veikla yra leisti skolos vertybinių popierių 
(„Obligacijų“ (Notes)) serijas („Serijas“ (Series)) kaip 1 000 000 000 eurų vertės 
obligacijų programos dalį, naudojamą studentų („Studentų paskoloms“ (Student 
Loans)), besimokančių geriausiuose tarptautiniuose universitetuose (arba 

paskoloms, kuriomis bus galima perfinansuoti tokias Studentų paskolas (Student 
Loans), įvairiausių rūšių paskoloms arba Studentų paskolų (Student Loans) 
palūkanoms įsigyti ir sudaryti su tuo susijusias sutartis. 

Toliau nurodytos pagrindinės programoje dalyvaujančios šalys: 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

kartu su informacija 
apie šių šalių 
tiesioginės arba 
netiesioginės 
nuosavybės arba 
kontrolės santykius. 

1. „Prodigy Finance Limited“ („Prodigy Finance“), adresas: Palladium House, 

1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom, Emitento (Issuer) 
paskirta veikti kaip „Paskolos iniciatorius“ („Loan Originator“), teikiantis 
Studentų paskolas, ir kaip „Paskolą prižiūrintis subjektas“ („Loan Servicer“), 
administruojantis ir valdantis Studentų paskolas (Student Loans). „Prodigy 
Finance“ taip pat paskirta kaip Obligacijų (Notes) „Skaičiavimo 
tarpininkas“ (Calculation Agent) ir „Pervedimo tarpininkas“ (Transfer Agent). 

2. „Société Générale Bank & Trust“ (SGBT), adresas: 11 avenue emile reuter, 

L-2420 Luxembourg, veikia kaip „Pagrindinis atsiskaitymo 
tarpininkas“ (Principal Paying Agent) ir „Registratorius“ (Registrar) dėl 
Obligacijų (Notes), kurios priimtos tarpuskaitai per „Euroclear“ ir 
„Clearstream“ Liuksemburge tarpuskaitos sistemas ir kurios išleidžiamos 
bendrojo sertifikato forma. 

3. „Apex Corporate Trustees (UK) Limited“ (anksčiau vadintas „Link 
Corporate Trustees“), veikiantis per savo biurą, adresas: 125 Wood 
Street, London EC2V 7AN, veikia kaip    Obligacijų (Notes) 
„Patikėtinis“ (Trustee). Patikėtinis (Trustee) buvo paskirtas Obligacijų 

turėtojų (Noteholders) atstovu. 

4. „Link Financial Outsourcing Limited“, adresas: Camelford House, 

89 Albert Embankment, London SE1 7TP veikia kaip atsarginis 

prižiūrintis subjektas dėl Studentų paskolų (Student Loans) 

(Atsarginis prižiūrintis subjektas (Back-up Servicer).1 

5.  „Prodigy Services Limited“, adresas: Palladium House, 1-4 Argyll Street, 
W1F 7LD, London, United Kingdom, Emitento (Issuer) paskirta veikti kaip 
investavimo tarpininkas („Investavimo tarpininkas“ (Placing Agent)). 

6. Apex IFS Limited“ („Verslo paslaugų teikėjas“ (Corporate Services 
Provider)), adresas: 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

Ireland, yra verslo paslaugų Emitentui (Issuer) teikėjas. 

7. Pagal kiekvieną Seriją (Series), Emitentas (Issuer) atidaro sąskaitą banke 
„HSBC Bank Plc“ (adresas: City of London Commercial Centre, 28 Borough 
High Street, London SE1 1YB) arba kitame banke, dėl kurio kartkartėmis 
susitariama su Emitentu (Issuer), „Prodigy Finance“ ir Patikėtiniu (Trustee) 
(„Bankas, kuriame atidaryta sąskaita“ (Account Bank)). 

8. „McCann FitzGerald Listing Services Limited“, adresas: Riverside One, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Airija, veikia kaip Emitento (Issuer) 
įtraukimo į biržos sąrašus agentas („Sąrašus agentas“ (Listing Agent)). 

9. „McCann FitzGerald“, adresas: Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2, yra Emitento (Issuer) teisinis patarėjas Airijos teisės klausimais. 

10. „Ballard Spahr LLP“, adresas: 1735 Market Street, 51st Floor, Philadelphia, 
PA 19103-7599, yra Emitento (Issuer) teisinis patarėjas JAV vertybinių 
popierių teisės klausimais. 

„Apex Corporate Trustees (UK) Limited“ (anksčiau vadinta „Link Corporate 
Trustees (UK) Limited“ dabar yra visiškai „Apex Group Limited“ priklausanti 
antrinė bendrovė..  Kiekvienas Investavimo tarpininkas (Placing agent) ir 
„Prodigy Finance“ yra pavaldūs „Prodigy Investments Limited“, Anglijoje įsteigtai 
bendrovei (registracijos numeris: 09309287, adresas: Palladium House, 1-4 Argyll 
Street, London, W1F, 71D, United Kingdom). 

B.22 Jei po įsisteigimo 
dienos Emitentas 
(Issuer) nepradėjo 
veiklos ir iki 
registracijos 
dokumento datos 
neparengta jokių 
finansinių ataskaitų, 
tai atitinkamai 
nurodoma.   

Netaikoma. Emitentas (Issuer) pradėjo veiklą po įsteigimo dienos. 

                                                        
1
 „Informacija apie „Nelnet“ turi būti įtraukta kaip “US BUS“, jei nurodoma atnaujinimo dieną.     



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

B.23 Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą (Issuer), pateikta apie kiekvienus 
istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansinius metus ir apie bet kurį paskesnį tarpinį 
finansinį laikotarpį kartu su praėjusių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamaisiais 
duomenimis, tačiau reikalavimas pateikti lyginamąją balanso informaciją įvykdomas pateikus metų 
pabaigos balanso informaciją. 

Toliau pateikti audituotų finansinių laikotarpių, kurie baigiasi 2018 m. liepos 7 d. ir 2017 m. liepos 7 d., bei 
neaudituotų šešių mėnesių laikotarpių, kurie baigiasi 2018 m. sausio 7 d. ir 2019 m. sausio 7 d., santraukos 
finansiniai duomenys buvo išrinkti nekoreguojant, jie sugrupuoti atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio 
Emitento (Issuer) finansines ataskaitas ir turi būti skaitomi kartu su šiomis ataskaitomis.  

 

  

Už 6 mėnesių 
laikotarpį, 
pasibaigusį 
2018 
m. sausio 7 d. 
Neaudituoti 
TFAS 

Už metus, 
pasibaigusius 
2018 
m. liepos 7 d. 
 
Audituoti TFAS 
 

Už 6 
mėnesių 
laikotarpį, 
pasibaigusį 
2019 m. 
sausio 7 d. 
Neaudituoti 
TFAS 

Už metus, 
pasibaigusius 2017 
m. liepos 7 d. 
Audituoti 
TFAS 

 €  €  €  €  

Paskolos ir gautinos sumos  7 128 558 14 253327 

7 217 514 

13 198 762 

Išleistų skolos vertybinių popierių 
finansinės išlaidos  

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

(8 895 533) 

Grynosios pajamos iš palūkanų  2 303 414 4 508 541  1 995 962 4 303 229 
Kitos pajamos  1 437 506 4 693 893  228 561 2 760 327 

Konkrečių paskolų ir gautinų 
sumų vertės sumažėjimas  

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

(1 442 534) 

Nekonkrečių paskolų ir gautinų 
sumų vertės sumažėjimas  

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

Administracinės išlaidos  (2 117 462) (3 926 376 ) (2 149 932 (4 514 629) 

Įprastos veiklos pelnas prieš 
mokesčius  

370 041  890 365 
(1 256 624)  

645 756 

Įprastinės veiklos pelno mokestis  - (47 833) - - 

Atitinkamo laikotarpio pelnas 
(nuostoliai)  

370 041  842 532 
(1 256 624)  

645 756 

Ilgalaikis finansinis turtas      

Paskolos ir gautinos sumos  158 349 455 149 871 287  
151 760 
572  

175 863 944 

Trumpalaikis turtas      
Skolininkai  11 798 398 11 213 611  9 859 737  12 646 626 

Pinigai banke ir kasoje  14 400 089 13 728 646  21 097 933  11 971 756 

Turto iš viso  184 547 942 174 813 544  
182 718 
242 

200 482 326 

Kreditoriai:  sumos, kurias reikia 
sumokėti per vienerius metus  

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

Viso turto, atėmus dabartinius  179 586 378 170 391 343  
178 245 
864 

193 696 195 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai  (179 872 880) 170,205,354 
(179 309 
677)  

194 352 738 

Grynasis turtas  (286 502) 185 989 ( (1 063 813)  (656 543) 

Kapitalas ir rezervai      
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas  40 000 40 000 40 000 40 000 

Nepaskirstytasis pelnas  (326 502) 145 989) (1 103 813)  (696 543) 

Nuosavas akcininkų kapitalas  (286 502) 185 989 ( (1 063 813)  (656 543) 
 

B.24  Nuo paskutinių 
audituotų finansinių 
ataskaitų paskelbimo 
dienos įvykusių 
esminių neigiamų 
Emitento (Issuer) 
perspektyvos 
pokyčių 
apibūdinimas. 

Netaikoma. Nuo 2018 m. liepos 7 d. (naujausių audituotų finansinių ataskaitų, 
įtrauktų į šį dokumentą, data) neįvyko esminių neigiamų Emitento (Issuer) 
perspektyvos pokyčių. 

B.25 Pagrindinio turto 
apibūdinimas, 
įskaitant: 

 patvirtinimą, kad 
vertybiniais 
popieriais 

Iš kiekvienos Serijos (Series) Obligacijų (Notes) gautos pajamos bus naudojamos 

Studentų paskoloms (Student Loans) įsigyti per tam tikrą laikotarpį iki tokios 

Serijos (Series) pirmosios palūkanų mokėjimo datos („Įsigijimo 

laikotarpis“ (Acquisition Period)) tokios Serijos (Series) Obligacijoms (Notes). 

Kiekviena serija bus užtikrinta ir apmokama pinigų srautais, gautais iš tokiu būdu 

įsigytų Studentų paskolų (Student Loans), nes jos gali būti keičiamos, kaip 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

pakeistam turtui, 
kuriuo užtikrinta 
emisija, būdingas 
potencialas 
uždirbti 
pakankamai lėšų 
visiems su 
vertybiniais 
popieriais 
susijusiems 
mokėjimams 
atlikti; 

 įsipareigojančių 
asmenų bendrų 
ypatybių 
apibūdinimą; 

 turto paskolos ir 
vertės santykio 
arba užtikrinimo 
įkeistu turtu 
laipsnio teisinio 
pobūdžio 
apibūdinimą. 

aprašyta toliau (Studentų paskolos (Student Loans) Eminento kartais laikomos 

kaip Serijos (Series) Obligacijų (Notes), kuri yra „Atitinkama studentų 

paskola“ (Relevant Student Loans), užtikrinimas tokios Serijos (Series) 

atžvilgiu). Emitentas (Issuer) įsigis Studentų paskolą (Student Loan) už pirkimo 

kainą, lygią jo nesumokėtai pagrindinei sumai, Kai Galutinėse sąlygose yra 

nurodyta, kad Serijos atveju bus taikomas „Studento paskolos vertės 

sumažėjimas“, atsižvelgiant į Paskolos iniciatoriaus taikomą nuolaidą 

Studento paskoloms, kurių būsena gali būti: praleistas mokėjimo terminas, 

uždelsti mokėjimai ar negrąžinta paskola, remiantis Paskolas prižiūrinčio 

subjekto Paskolų valdymo politika ( Loan Management Policy) („Neveiksnios 

studentų paskolos“ ( Impaired Student Loans)..  .  

 

 
„Prodigy Finance“ yra paskirta teikti paskolos gavėjams (Borrowers) Studentų 
paskolas (Student Loans), atitinkančias tokius tinkamumo reikalavimus 
(„Tinkamumo kriterijai“ (Eligibility Criteria)): 

 Kiekvienas Paskolos gavėjas (Borrower) turi būti priimtas į „Tinkamus 
kursus“ (Eligible Course) „Tinkamoje institucijoje“ (Eligible Institution). 

 Kiekvienas Paskolos gavėjas (Borrower) turi atitikti „Prodigy 
Finance“ prieinamumo kriterijus. 

 „Prodigy Finance“ turėtų pakakti informacijos, gautos iš kreditų biuro arba 
atliekant kiekvieno Paskolos gavėjo (Borrower) asmens patikrinimus. 

 Kiekvienas Paskolos gavėjas (Borrower) turi būti Tinkamos šalies (Eligible 
Country), apibūdintos paskolų politikoje (Originations Credit Policy), 
gyventojas. 

 „Prodigy Finance“ turi būti pateiktas kiekvieno Paskolos gavėjo (Borrower) 
asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinantis įrodymas. 

 Paskola turi būti išreikšta ta pačia valiuta kaip ir atitinkamos Serijos (Series) 
Obligacijos (Notes). 

 Studento paskolai (Student Loan), kuri refinansuoja esamą Paskolos gavėjo 
(Borrower) paskolą trečiajai šaliai, Paskolos gavėjas (Borrower) turi naudoti ar 
būti panaudojęs paskolą mokesčio už mokslą ir (arba) pragyvenimo išlaidų,, 
susijusių su Paskolos gavėjo (Borrower) priėmimu, refinansavimui 
užsiregistruodamas kaip studentas Tinkamame kurse (Eligible Course) 
Tinkamoje institucijoje (Eligible Institution) ir Studento paskolą (Student Loan) 
reikia naudoti tuo tikslu pasiimtai paskolai grąžinti. 

Jei Serijai (Series) taikomas „Pasirašymas grynaisiais“ (In specie Subscription), 
Emitentas (Issuer) gali naudoti atitinkamos Serijos (Series) Obligacijų (Notes) 
įplaukas, norėdamas įsigyti Studentų paskolas (Student Loan), suteiktas Paskolų 
gavėjams (Borrowers), lankantiems (arba lankiusiems) tos Serijos (Series) 
Tinkamą instituciją (-as) (Eligible Institution(s), nepaisant to, kad tokios Studentų 
paskolos (Student Loans) gali būti Neveiksnios studentų paskolos (Impaired 
Student Loans) ir (arba) neatitikti visų Tinkamumo reikalavimų (Eligibility Criteria) 
ir (arba) vėliau nurodytų Studentų paskolų nuostatų („Studentų paskolos 
grynaisiais“ (In Specie Student Loans)). 

 
Atitinkamos Studentų paskolos (Student Loans) už Serijos (Series) Obligacijas 
(Notes) ir bet kokios už tai keičiamos Studentų paskolos (kaip aprašyta toliau) turi 
atitikti Serijai taikomus „Nuostatų, susijusių su Studentų 
paskolomis“ reikalavimus, įskaitant visus geografinius, institucinius, neveiksnumo 
ir lyčių koncentracijos reikalavimus.  
 
Emitentas (Issuer) patvirtina, kad turtui, kuriuo užtikrinta kiekviena Serija (Series), 
būdingas potencialas uždirbti pakankamai lėšų visiems su Obligacijomis (Notes) 
susijusiems mokėjimams atlikti. 
 
Užtikrinimas įkeistu turtu: Kiekviena Serija (Series) Obligacijų (Notes) bus 
užtikrinta pirmojo lygio palūkanomis už kredito likutį atitinkamoje Serijos 
sąskaitoje (Series Account) (kaip nurodyta toliau) ir už atitinkamas Studentų 
paskolas bei susijusias teises (kurios gali apimti finansinę garantiją ir (arba) 
gyvybės draudimo polisą, jei nurodytas kaip taikomas Serijai (Series)). 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

 
Paskolos iniciatorius (Loan Originator) gali rekomenduoti Emitentui (Issuer) keisti 
kai kurias arba visas Studentų paskolas, užtikrinančias Seriją (Series), į kitas 
Studentų paskolas, atitinkančias Tinkamumo kriterijus (Eligibility Criteria) (jei 
taikoma) ir Serijai (Series) taikomas Nuostatas, susijusias su Studentų 
paskolomis (Provisions relating to Student Loans). Gavęs tokią rekomendaciją 
Emitentas (Issuer) gali nurodyti Patikėtiniui (Trustee) tvarkyti bet kokį dokumentą, 
reikalingą išleisti Atitinkamą (-as) studento paskolą (-as) (Relevant Student 
Loan(s)), pakeitusią (-ias) Serijos (Series) Papildoma turto patikėjimo sutartimi 
(Supplemental Trust Deed) sudarytą vertybinių popierių, ir priskirti pirmos eilės 
užtikrinimo garantiją pakaitinei (-ėms) Studento paskolai (-oms); o Patikėtinis 
(Trustee) yra įpareigotas tai padaryti, jei Paskolos iniciatorius (Loan Originator) 
raštu (suteikdamas kopiją Patikėtiniui (Trustee) patvirtino Emitentui (Issuer), kad 
keitimo dieną (a) kiekviena pakeista studento paskola (Student Loan) atitinka 
Studentų paskoloms, įsigytoms emitento, keliamus reikalavimus, (b) keičiant bet 
kokią (-as) Neveiksnią (-ias) studento paskolą (-as), Atitinkamos (-ų) studentų 
paskolos (-ų) keitimo rinkos vertė nėra mažesnė už keičiamos (-ų) Neveiksnios (-
ių) studentų paskolos (-ų) rinkos vertę ir (c) dėl Atitinkamų studento paskolų, 
kurios nėra Neveiksnios studentų paskolos, pakaitinė Atitinkama (-os) studento 
paskola (-os) nėra Neveiksnios studentų paskolos (Impaired Student Loans) kad 
bendra neapmokėta pagrindinė suma ir bendra sukauptų bei tikėtinų palūkanų 
suma, mokėtina pagal pakaitinę (-es) Atitinkamą (-as) studento paskolą (-as), yra 
lygi arba didesnė už bendrą neapmokėtą pagrindinę sumą ir bendrą sukauptų bei 
tikėtinų palūkanų sumą, mokėtiną pagal keičiamą (-as) Atitinkamą (-as) studento 
paskolą (-as) (Relevant Student Loan(s). 
 
Už kiekvieną Seriją (Series) Obligacijų (Notes) Paskolos iniciatorius (Loan 
Originator) turi teisę iškart po Emisijos datos (Issue Date) gauti inicijavimo 
mokestį, o Investavimo tarpininkas (Placing Agent) turi teisę gauti investavimo 
tarpininko mokestį, kurio dydis gali būti lygus Emitento (Issuer) turimai bendrai 
sumai, skirtai Atitinkamoms studentų paskoloms įsigyti iš tokios Obligacijų serijos 
(Series of Notes) emisijos pajamų, kurios yra mažesnės už atitinkamos Serijos 
(Series) Obligacijas (Notes) mokėtiną bendrą pagrindinę sumą. 
 
Be to, kai tam tikros Studentų paskolos (Student Loan) vertė yra sumažėjusi, ši 
pozicija yra pripažįstama Emitento (Issuer) pelno (nuostolio) ataskaitoje kaip 
skirtumas tarp Studento paskolos balansinės vertės ir jos tikėtino atkuriamumo. 
Specialiosios nuostatos įtraukiamos į ilgesnes negu 180 dienos trukmės Studento 
paskolas (Student Loans), o ne specialiosios sąlygos (remiantis patirtu, bet į 
ataskaitas neįtrauktu modeliu) yra skirtos Studentų paskoloms (Student Loans), 
kurių trukmė – iki 180 dienų. Nors dėl šių nuostatų paskolos vertės santykis gali 
būti mažesnis nei 100 % Serijai (Series), paveiktai sumažėjusios vertės Studentų 
paskolų, bendros palūkanos, mokamos Emitentui (Issuer) už Atitinkamas 
studentų paskolas (Relevant Student Loans), bus didesnės nei bendra palūkanų 
suma, mokėtina už atitinkamos Serijos (Series) Obligacijas (Notes), numatant 
galimybę, kad sukauptos palūkanų maržos, susijusios su Atitinkamų studentų 
paskolų (Relevant Student Loans) vykdymu, bus pakankamos, kad būtų galima 
kompensuoti nuostolius, susijusius su neapmokėtomis Atitinkamomis studentų 
paskolomis (Relevant Student Loans).   
 
Paskolų gavėjams (Borrowers), studijuojantiems dieninėse studijose, taikomas 
lengvatinis laikotarpis („Lengvatinis laikotarpis“ (Grace Period)) prieš 

pradedant galioti Atitinkamam studento paskolos (Relevant Student Loan) 
grąžinimo laikotarpiui. Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Servicer) gali sutikti ir 
pratęsti Lengvatinį laikotarpį (Grace Period) iki 12 mėnesių, jei atitinkamas 
Paskolos gavėjas nori atidėti ar pratęsti savo studijų laikotarpį. Paprastai 
Lengvatinis laikotarpis (Grace Period) baigiasi po šešių mėnesių nuo kursų 
pabaigos studentams, studijuojantiems dieninėse studijose (toks šešių mėnesių 
laikotarpis yra suteikiamas Paskolos gavėjams (Borrowers), kad jie galėtų 
susirasti darbą). Atitinkamos studentų paskolos įforminamos Anglijos teisės 
paskolos sutartimis, kurias parengė Paskolos iniciatorius (Loan Originator), 
padedant pirmaujančiai pasaulyje teisinei įmonei. 
 
Pagal Obligacijų (Notes) sąlygas minimalus užtikrinimo įkeistu turtu lygis 
neprivalomas. 
 
Emisijos (Issue) santrauka: 
 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

Šios Serijos (Series) Tinkamos institucijos (Eligible Institutions) yra šios:  
[Nurodyti] / [viena, kelios ar visos institucijos yra vadinamos „Tinkamomis 
institucijomis“ (Eligible Institutions) Bazinio prospekto (Base Prospectus) 

paskolos išdavimo proceso (Loan Origination and Sale Process) 5 dalyje]. 
 
Šios Serijos (Series) Tinkami kursai (Eligible Courses) yra šie: [Nurodyti] 
 
Atitinkamas studentų paskolas Emitentas (Issuer) įsigyja „Įsigijimo 
laikotarpiu“ (Acquisition Period), kuris yra nuo [Įterpti datą] iki [Įterpti datą]. 
 
Iš Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans) gautas pajamas 
kiekvienas Paskolos gavėjas (Borrower) naudoja [mokesčiams už mokslą] [ir 
(kiek leidžia paskolos suteikimo tikslai) už pragyvenimą mokėti arba padengti 
kitas išlaidas] [ir (arba) [sumokėti savo pragyvenimo išlaidas ir susijusias išlaidas] 
[ir (arba) ] [grąžinti trečiosios šalies suteiktą paskolą atitinkamam Paskolos 
gavėjui (Borrower), kad jis sumokėtų [mokesčius už mokslą] [ir (kiek leidžia 
paskolos suteikimo tikslai) už pragyvenimą mokėti, arba padengti kitas išlaidas] / 
[sumokėtų savo pragyvenimo išlaidas ir kitas susijusias išlaidas] su sąlyga, kad 
refinansuota paskola atitinka Tinkamumo kriterijus (Eligibility Criteria), kurie yra 
taikomi].  
 
[Serijai (Series) suteikiama nauda iš [dalinės] Paskolos gavėjo (Borrower) 
finansinių įsipareigojimų, atsirandančių pagal Atitinkamas studentų paskolas 
(Relevant Student Loans), užtikrinančias Seriją (Series), finansinės garantijos] [ir] 
[Atitinkamų studento paskolų (Relevant Student Loans) Paskolų gavėjų 
(Borrowers) gyvybės draudimų]. 
 
[Atitinkamoms studentų paskoloms (Relevant Student Loans) taikomas 
[Pasirašymas grynaisiais (In Specie Subscription)] [,] [Tinkamų institucijų reitingo 
koncentracija (Eligible Institutions Ranking Concentration)] [,] [Studentų 

geografinė koncentracija (Geographic Concentration)], [Lyčių koncentracija 
(Gender Concentration)] [ir] [Studentų paskolos neveiksnumas (Student Loan 
Impairment).] 
 
Išleidžiant šios Serijos (Series) Obligacijas (Notes), paskolos ir vertės santykis 
(įskaitant grynuosius pinigus ir Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student 
Loans)), apskaičiuotas iš karto po Emisijos datos (Issue Date), turėtų būti [ ] %. 

B.26 Aktyviai valdomo 
turto, kuriuo 
užtikrinama emisija, 
fondo atveju 
pateikiama 
informacija apie 
parametrus, pagal 
kuriuos gali būti 
investuojama, už tokį 
valdymą atsakingo 
subjekto 
pavadinimas ir 
apibūdinimas, 
įskaitant trumpą to 
subjekto santykių su 
kitais emisijos 
dalyviais 
apibūdinimą 

Netaikoma. Jeigu Obligacijos (Notes) nėra užtikrintos aktyviai valdomu turto 
fondu, Paskolos iniciatorius (Loan Originator) bet kuriuo metu iki Serijos (Series) 
Obligacijų (Notes) išpirkimo datos gali pasiūlyti Emitentui (Issuer): 

 kad kai kurios arba visos Atitinkamos studentų paskolos (Relevant Student 
Loans), užtikrinančios Seriją (Series), būtų keičiamos į kitas Studentų 
paskolas (Student Loans), atitinkančias Tinkamumo kriterijus (Eligibility 
Criteria) (jei taikomi), taikomus pirmiau nurodytoms sąlygoms; ir (arba) 

 Atitinkamos studentų paskolos (Relevant Student Loans) turėtų būti 
parduodamos, be kita ko, jeigu tikėtina, kad tokios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) bus išpirkta daugiau nei laikant tokias Atitinkamas studentų paskolas 
(Relevant Student Loans) iki išpirkimo termino ir reikalaujant išpirkti 
Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student Loans). 

B.27 Kai Emitentas 
(Issuer) siūlo išleisti 
naujus vertybinius 
popierius, užtikrintus 
tuo pačiu turtu, tai 
atitinkamai 
nurodoma. 

Emitentas (Issuer) gali išleisti naujas kiekvienos Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) Dalis (Tranches), pakeistas kitomis Serijos (Series) Obligacijomis (Notes) 
ir užtikrintas tuo pačiu turtu, kuriuo užtikrinamos kitos tokios Serijos (Series) 
Obligacijos (Notes) (įskaitant Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student 
Loans)).  

B.28 Šia struktūros 
schema siekiama 
investuotojams 
paaiškinti, kokia yra 

Žemiau pateikta struktūros schema siekiama pateikti investuotojams bendrą 
struktūros apžvalgą. 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

bendra struktūra. 

 

B.29 Lėšų srauto 
apibūdinimas, 
įskaitant informaciją 
apie apsikeitimo 
sandorio šalis ir 
visas kitas 
materialios formos 
kredito ir likvidumo 
vertės didinimo 
priemones ir jų 
tiekėjus 

Kiekvienos Serijos (Series) Obligacijų (Notes) emisijos pajamos iš pradžių 
pervedamos į banko sąskaitą, šiai Serijai (Series) atidarytą Banke, kuriame 
atidaryta sąskaita (Account Bank) („Serijos sąskaita“ (Series Account)). 
 
Serijos (Series) Įsigijimo laikotarpiu (Acquisition Period) Emitentas (Issuer) 
naudos lėšas, kredituotas į atitinkamą Serijos sąskaitą (Series Account), apmokėti 
Leidžiamas sąnaudas (Permitted Expenses) ir įsigyti Studentų paskolas (Student 
Loans), kurios, jei yra keičiamos kaip aprašyta pirmiau, apima Atitinkamas 
studentų paskolas (Relevant Student Loans) tokiai Serijai (Series). 
 
Paskolos iniciatorius (Loan Originator) išmoka Studentų paskolas (Student 
Loans), kai Emitentas (Issuer) įsigyja Studentų paskolą (Student Loan) ir surenka 
grąžinamas Studentų paskolų sumas iš Paskolų gavėjų (Borrowers). 
 
Paskolos gavėjams gali būti nurodyta grąžinti savo Studentų paskolas į specialios 
paskirties ūkio subjekto sąskaitą; sąskaitai bus taikomas pasitikėjimo susitarimas, 
pagal kurį Emitentas (Issuer) turi naudingą palūkanų normą, taikomą lėšoms, 
priskaičiuotoms Paskolos gavėjams (Borrowers) už Atitinkamas studentų 
paskolas (Relevant Student Loans), iki šių lėšų pervedimo į atitinkamą Serijos 
sąskaitą (Series Account). Paskolų gavėjams (Borrowers) taip pat gali būti 
leidžiama grąžinti Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student Loans) per 
mokėjimo paslaugų teikėją, kuriam turi būti nurodyta pervesti tokius skolos 
grąžinimus į atitinkamą Serijos (Series) sąskaitą arba pirmiau minėtam specialios 
paskirties ūkio subjektui, kol jie bus perkelti į atitinkamos Serijos sąskaitą (Series 
Account). 
 
Pagrindinės sumos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas bei visos kitos su 
Atitinkamomis studentų paskolomis (Relevant Student Loans) susijusios sumos 
bus tiesiogiai arba netiesiogiai įskaitytos į atitinkamą Serijos sąskaitą (Series 
Account) ir bus taikomos pagal taikomą Mokėjimų eiliškumą (Priorities of 
Payments) (kaip aprašyta toliau). 
 
Finansinė garantija (Financial Guarantee)  

Serijos (Series) Obligacijoms (Notes) teigiamą įtaką gali daryti finansinės 
garantijos dėl tam tikrų Paskolos gavėjų (Borrowers) įsipareigojimų pagal 
Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student Loans), kurias šiai Serijai 
(Series) suteikė Tinkama įstaiga (Eligible Institution) arba tokios Tinkamos 
įstaigos (Eligible Institution) atitinkamas ūkio subjektas. 

Emisijos santrauka 

[Šios Serijos (Series) Obligacijoms (Notes) jokios finansinės garantijos Atitinkamų 
studentų paskolų (Relevant Student Loans), kuriomis finansuojama ši Serija 
(Series), atžvilgiu įtakos nedaro] / [Šios Serijos (Series) Obligacijoms (Notes) 
teigiamą įtaką daro finansinės garantijos Atitinkamų studentų paskolų (Relevant 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

Student Loans), kuriomis finansuojama ši Serija (Series), atžvilgiu. Garantas yra 
[  •  ]. Garanto atsakomybė pagal jo(s) finansinę garantiją ribojama taip: [  •  ].] 

B.30 Vertybiniais 
popieriais pakeisto 
turto savininkų 
pavadinimas ir 
apibūdinimas. 

Studentų paskolas (Student Loans) suteikia „Prodigy Finance“, kuri veikia kaip 
paskolos valdymo subjektas. „Prodigy Finance“ – Jungtinėje Karalystėje (United 
Kingdom) (įmonės kodas 5912562) įsteigta licencijuota įmonė, kuri turi Finansinių 
paslaugų priežiūros institucijos (Financial Conduct Authority) leidimą teikti 
reguliuojamas kredito paslaugas (licencijos Nr. 709641) ir yra ICO registruotas 
duomenų valdytojas (reg. Nr. Z9851854). 

C SKIRSNIS - VERTYBINIAI POPIERIAI 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

C.1 Siūlomų ir (arba) į 
prekybos sąrašą 
įtraukiamų vertybinių 
popierių tipo ir klasės 
apibūdinimas, įskaitant 
bet kokį vertybinių 
popierių identifikavimo 
numerį. 

 

 

Obligacijos (Notes) išleidžiamos Serijomis (Series), o kiekviena Serija (Series) 
gali būti išleidžiama Dalimis (Tranche) (atskirai – „Dalis“ (Tranche)) tą pačią 

arba skirtingą Emisijos datą (Issue Date). 
 
Specialiosios kiekvienos Dalies (Tranche) sąlygos, išskyrus Emisijos datą 
(Issue Date), Emisijos kainą (Issue Date), pirmąjį palūkanų mokėjimą, 
sukauptas palūkanas ir Dalies (Tranche) nominalią sumą, bus vienodos.    
 
Obligacijos (Notes) išleidžiamos registruotos obligacijos sertifikato forma. Vieno 
Obligacijos turėtojo (Noteholder) visoms turimoms vienos Serijos (Series) 
Obligacijoms (Notes) išleidžiamas vienas sertifikatas.  Obligacijas (Notes), 
kurios yra registruotos depozitaro sąskaitų tvarkytojo vardu vienoje arba keliose 
tarpuskaitos sistemose, laiduojantys sertifikatai yra laikomi „Bendrais 
sertifikatais“ (Global Certificates). 

Emisijos santrauka 

 

Iki [[ • ] Serijos (Series) [ • ] Obligacijų (Notes) Dalių (Tranche) [ • ] yra 
sutinkama su šiomis Galutinėmis sąlygomis (Final Terms)] arba [Virš [•] Serijos 
(Series) [ • ] Obligacijų (Notes) Dalių (Tranche) [ • ] yra siūloma remtis šiomis 

Galutinėmis sąlygomis (Final Terms).  
 
Informacija apie Obligacijas (Notes):  
 
ISIN: [ • ] 

 
Bendrasis kodas (Common Code): [ • ] 

 
Emisijos data (Issue Date): [ • ] ar kita data, kaip nurodyta pranešime, 

pasibaigus siūlymo laikotarpiui (Offer Period). 
 
Emisijos kaina (Issue Price): [ • ] 

C.2 Vertybinių popierių 
emisijos valiuta. 

Emisijos santrauka 

Ši Serija (Series) bus išreikšta [detalių valiuta]. 

C.5 Visų apribojimų laisvai 
perleisti vertybinius 
popierius 
apibūdinimas. 

Obligacijų (Notes) siūlymui Jungtinėse Amerikos Valstijose ir EEE taikoma 
apribojamų; apribojimai taikytini ir kitose jurisdikcijose, kuriose jos siūlomos. 
 
Jungtinėse Amerikos Valstijose Obligacijos (Notes) ne Jungtinėse Amerikos 
Valstijose esantiems ne JAV asmenims bus parduodamos atsižvelgiant į S 
reglamentą (Regulation S). Obligacijos (Notes) JAV asmenims JAV teritorijoje 
bus parduodamos (kaip apibrėžta S reglamente (Regulation S)), jei tokie 
asmenys laikomi „Akredituotaisiais investuotojais“ (Accredited Investors) pagal 
D reglamento (Regulation D) 506 straipsnio b dalies taisyklę (Rule 506(b)) arba 
506 straipsnio c dalies taisyklę (Rule 506(c)), atsižvelgiant į tai, kuri taikoma. 
 
Kiekvienas ne JAV asmuo, perkantis iš Emitento (Issuer), Obligacijų (Notes), 
sutinka, kad jeigu jis siūlys arba parduos Obligacijas (Notes) nepraėjus 40 
dienų nuo Obligacijų (Notes) siūlymo pateikimo galutinio termino dienos, jis 
tokio siūlymo nepateiks arba neparduos JAV asmeniui (kaip nurodyta 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

S reglamente (Regulation S)) arba bet kokio tokio JAV asmens sąskaita ar 
naudai; vėliau siūlyti arba parduoti JAV Asmeniui (Person) (kaip apibrėžta S 
reglamente (Regulation S)) galima tik jei tai „Akredituotasis 
investuotojas“ (Accredited Investor) (kaip apibrėžta D reglamento (Regulation 
D) 501 straipsnio a dalies taisyklėje (Rule 501(a)). 
 
Kiekvienas JAV asmuo (kaip apibrėžta S reglamente), perkantis Obligacijų 
(Notes) iš Emitento (Issuer), sutinka, kad jei ateityje jis nuspręs siūlyti, 
perparduoti, įkeisti arba kitu būdu perleisti įsigytas Obligacijas (Notes), tai darys 
vadovaudamasis Vertybinių popierių įstatymu (Securities Act) ir SEC 
skelbiamais nurodymais, Investicinių bendrovių įstatymu (Investment Company 
Act) ir kita taikytina JAV valstybinių vertybinių popierių teise ir atsižvelgdamas į 
būsimą pirkėją, kuris yra JAV asmuo (kaip apibrėžta S reglamente (Regulation 
S)); būsimas pirkėjas turėtų būti „Akredituotasis investuotojas“ (Accredited 
Investor), kaip apibrėžta D reglamento (Regulation D) 501 straipsnio a dalies 
taisyklėje (Rule 501(a)). 
 
Už Obligacijas (Notes), kuriomis prekiaujama „Euroclear“ ir „Clearstream“, 
Liuksemburgo (Luxembourg) ir (arba) kitose tarpuskaitos sistemose, mokamos 
palūkanos bus pervedamos vadovaujantis procedūromis ir taisyklėmis, 
galiojančiomis atitinkamose tarpuskaitos sistemose.   

C.8 Vertybiniams 
popieriams suteikiamų 
teisių, įskaitant 
eiliškumą ir šių teisių 
apribojimus, 
apibūdinimas. 

Kiekvienos Serijos (Series) Obligacijos (Notes) yra garantuoti Emitento (Issuer) 
įsipareigojimai, kurie yra lygiaverčiai (pari passu) su visais kitais 
įsipareigojimais, neteikiant jokios pirmenybės. 
 
Kiekvienos Serijos (Series) Obligacijos (Notes) užtikrinamos pirmesnės eilės 
fiksuotu užtikrinimu, taikomu: 

i. Atitinkamoms studentų paskoloms (Relevant Student Loans);  

ii. Serijos sąskaitai (Series Account), atidarytai tokiai Serijai (Series); ir  

iii. Emitento (Issuer) teisės, interesas ir nauda pagal su Programa 
(Programme) susijusius sandorių dokumentus, kiek tai susiję su Serija (Series).  
 
Jei taikoma tik Serijai (Series), Emitento (Issuer) palūkanos už bet kurį 
Paskolos gavėjo (Borrower) gyvybės draudimą ir (arba) bet kokią finansinę 
garantiją taip pat bus įtrauktos į šios Serijos (Series) užtikrinimą. 
 
Kiekvienos Serijos (Series) garantijos užtikrinamos Pagrindine turto patikėjimo 
sutartimi (Principal Trust Deed), papildytą šios Serijos (Series) Papildoma turto 
patikėjimo sutartimi (Supplemental Trust Deed). 
 
Prieš vykdydamas garantiją, sudarytą Papildoma turto patikėjimo sutartimi 
(Supplemental Trust Deed) Serijos (Series) atžvilgiu, kiekvieną Mokėjimo datą 
(Payment Date) Emitentas (Issuer) atlieka mokėjimus iš lėšų, atitinkančių 
atitinkamos Serijos sąskaitos (Series Account) kreditą pagal tokią eiliškumo 
tvarką („Išankstinio vykdymo mokėjimų eiliškumas“ (Pre-Enforcement 
Priorities of Payments):  

(i) mokėti arba padengti tokių Serijų (Series‘) procentinei visų sumų 
daliai, kai pagal Pagrindinės turto patikėjimo sutarties (Principal Trust 
Deed) 13 punktą (Clause 13) suėjus terminui jos yra nesumokėtos 
Patikėtiniui (Trustee) ir (arba) paskirtajam asmeniui; 

(ii) mokėti tokių Serijų (Series‘) procentinei daliai bet kokių sumų, kurias 
Emitentas (Issuer) yra skolingas Airijos mokesčių inspekcijai ir kurias 
Emitentas (Issuer) turi sumokėti; 

(iii) mokėti tokių Serijų (Series‘) procentinę dalį visų sumų, kurias Paskolą 
prižiūrintis subjektas (Loan Serviser) turi sumokėti pagal LSA 
(įskaitant sumas, kurias Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Serviser) 
turi padengti už Leidžiamas sąnaudas (Permitted Expenses), kurias 
jis sumokėjo Emitento (Issuer) vardu ir dėl kurių jis išsiuntė raštišką 
prašymą dėl grąžinimo Emitentui (Issuer)); 

(iv) mokėti Emitentui (Issuer) tokių Serijų (Series‘) 100 eurų vertės pelno 
sumą per metus, kurią turi saugoti Eminentas (Issuer) ir, jeigu reikia, 
paskirstyti akcininkams, laikydamasis taikytinų teisių; 

(v) kai likęs paskirstomasis balansas yra mažesnis už Ribinę sumą 
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(Threshold Amount), išlaikant šį balansą kaip mokėjimo rezervą, 
taikytiną pagal taikytiną Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments) 
kitą Mokėjimo datą (Payment Date) po šios mokėjimo datos (Payment 
Date); 

(vi) proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) visoms palūkanų sumoms 
Obligacijų turėtojams (Noteholders) sumokėti suėjus terminui, kai jos 
mokamos pagal ar atsižvelgiant į tokios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) sumą, susidariusią iš sukauptų palūkanų balanso (Accrued 
Interest Balance);  

(vii) proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) visoms pagrindinės dalies 
sumoms ir kitoms sumoms Obligacijų turėtojams (Noteholders) 
sumokėti suėjus terminui, kai jos mokamos pagal ar atsižvelgiant į 
tokios Serijos (Series) Obligacijas (Notes);  

(viii) proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) mokėti (a) Paskolą 
prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) kompensaciją už šios Serijų 
(Series) Leistinų sąnaudų (Permitted Expenses) procentinę dalį, 
apmokėtą Paskolos prižiūrinčio subjekto (Loan Servicer) Emitento 
(Issuer) vardu, už kurią Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan 
Servicer) nebuvo atlyginta pagal šio dokumento iii dalį, išdėstytą 
anksčiau, ir (b) mokėti Emitento (Issuer) patirtų ir Paskolos prižiūrinčio 
subjekto (Loan Servicer) Emitento (Issuer) vardu neapmokėtų šios 
Serijos (Series) Leistinų sąnaudų (Permitted Expenses) procentinę 
dalį; 

(ix) garantavus dėl Serijos sąskaitos (Series Account), Emitentas (Issuer) 
įgalioja Paskolą prižiūrintį subjektą (Loan Servicer) naudoti Sandorio 
sąskaitoje esantį likutį (jei toks yra), (a) pirmiausia kompensuojant 
Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) už bet kokias 
Leidžiamas sąnaudas (Permitted Expenses), Paskolą prižiūrinčio 
subjekto apmokėtas (Loan Servicer) Emitento (Issuer) vardu ir už 
kurias Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) nebuvo 
kompensuota iš lėšų, kredituotų į kitas Serijos (Series) sąskaitas 
pagal Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments), taikomą tokių lėšų 
išmokėjimui pagal kitų tokių Serijų (Series) sąlygas, kai trūksta turimų 
lėšų, ir (b) antra, proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) apmokėti 
neapmokėtas Leistinas sąnaudas (Permitted Expenses), neatlygintas 
iš lėšų, kredituotų į kitas Serijos (Series) sąskaitas pagal Mokėjimų 
eiliškumą (Priorities of Payments), taikomą tokių lėšų išmokėjimui 
pagal tokių kitų Serijų (Series) sąlygas, kai trūksta turimų lėšų ir (c) 
bet koks perviršis turi būti paliktas Emitentui (Issuer). 

 
Emitentas (Issuer) bet kurią dieną gali sumokėti Paskolą prižiūrinčiam subjektui 
(Loan Servicer) iš Serijos sąskaitos (Series Account) bet kokią sumą, mokėtiną 
Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) kaip aptarnavimo mokestis 
(Servicing Fee). 
 
Atsižvelgdamas į Papildomos turto patikėjimo sutarties (Supplemental Trust 
Deed) nuostatas, Patikėtinis (Trustee) pasilieka visus pinigus, kuriuos jis gauna 
pagal Papildomą turto patikėjimo sutartį (Supplemental Trust Deed) ryšium su 
užtikrinimo, sudaryto dėl pasitikėjimo, kad būtų galima juos taikyti tokia 
eiliškumo tvarka („Mokėjimų eiliškumas po vykdymo“ (Post-Enforcement 
Priorities of Payments) ir kartu su „Išankstinio vykdymo mokėjimų 
eiliškumu“ (Pre-Enforcement Priorities of Payments), „Mokėjimų 
eiliškumas“ (Priorities of Payments)), realizavimu ir vykdymu: 

i. mokėti tų Serijų (Series‘) mokesčių, išlaidų, rinkliavų, sąnaudų ir 
įsipareigojimų, patirtų ar mokėtinų Patikėtiniui (Trustee) ar bet kuriam 
gavėjui rengiant ir vykdant patikos fondus pagal Turto patikėjimo 
sutartį (Trust Deed) (įskaitant bet kokio Užtikrinimo (Security) 
realizavimo išlaidas ir Patikėtinio (Trustee) ar gavėjo atlygį), 
procentinę dalį; 

ii. mokėti tokių Serijų (Series‘) procentinei daliai bet kokių sumų, kurias 
Emitentas (Issuer) yra skolingas Airijos mokesčių inspekcijai ir kurias 
Emitentas (Issuer) turi sumokėti; 

iii. mokėti tokių Serijų (Series‘) procentinę dalį visų sumų, kurias Paskolą 
prižiūrintis subjektas (Loan Serviser) turi sumokėti pagal LSA (įskaitant 
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sumas, kurias Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Serviser) turi 
padengti už Leidžiamas sąnaudas (Permitted Expenses), kurias jis 
sumokėjo Emitento (Issuer) vardu ir dėl kurių jis išsiuntė raštišką 
prašymą dėl grąžinimo Emitentui (Issuer)); 

iv. proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) mokėti (a) Paskolą 
prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) kompensaciją už šios Serijos 
(Series) Leistinų sąnaudų (Permitted Expenses) procentinę dalį, 
apmokėtą Paskolos prižiūrinčio subjekto (Loan Servicer) Emitento 
(Issuer) vardu, už kurią Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan 
Servicer) nebuvo atlyginta pagal šio dokumento iii dalį, išdėstytą 
anksčiau, ir (b) mokėti Emitento (Issuer) patirtų ir Paskolos prižiūrinčio 
subjekto (Loan Servicer) vardu neapmokėtų šių Serijų (Series‘) 
Leistinų sąnaudų (Permitted Expenses) procentinę dalį; 

v. mokėti Emitentui (Issuer) tokių Serijųs (Series‘) 100 eurų vertės pelno 
per metus dalį, kurią turi saugoti Eminentas (Issuer) ir, jeigu reikia, 
paskirstyti akcininkams, laikydamasis taikytinų teisių; 

vi. proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) visoms palūkanų sumoms 
Obligacijų turėtojams (Noteholders) sumokėti suėjus terminui, kai jos 
mokamos pagal ar atsižvelgiant į tokios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) sumą, susidariusią iš sukauptų palūkanų balanso (Accrued 
Interest Balance); 

vii. proporcingai ir lygiavertiškai (pari passu) visoms pagrindinės dalies 
sumoms ir kitoms sumoms Obligacijų turėtojams (Noteholders) 
sumokėti suėjus terminui, kai jos mokamos pagal ar atsižvelgiant į 
tokios Serijos (Series) Obligacijas (Notes); 

viii. po to kredito likutis (jei yra) Serijos sąskaitoje (Series Account) turi būti 
taikomas, (a) pirmiausia kompensuojant Paskolą prižiūrinčiam 
subjektui (Loan Servicer) už bet kokias Leidžiamas sąnaudas 
(Permitted Expenses), Paskolą prižiūrinčio subjekto apmokėtas (Loan 
Servicer) Emitento (Issuer) vardu ir už kurias Paskolą prižiūrinčiam 
subjektui (Loan Servicer) nebuvo kompensuota iš lėšų, kredituotų į 
kitas Serijos (Series) sąskaitas pagal Mokėjimų eiliškumą (Priorities of 
Payments), taikomą tokių lėšų išmokėjimui pagal kitų tokių Serijų 
(Series) sąlygas, kai trūksta turimų lėšų, ir (b) antra, proporcingai ir 
lygiavertiškai (pari passu) apmokėti neapmokėtas Leistinas sąnaudas 
(Permitted Expenses), neatlygintas iš lėšų, kredituotų į kitas Serijos 
(Series) sąskaitas pagal Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments), 
taikomą tokių lėšų išmokėjimui pagal tokių kitų Serijų (Series) sąlygas, 
kai trūksta turimų lėšų ir (c) bet koks perviršis turi būti paliktas 
Emitentui (Issuer). 

 
„Leidžiamos sąnaudos“ (Permitted Expenses) apima sumas, mokėtinas 

paslaugų teikėjams, kuriuos paskiria Emitentas (Issuer) (įskaitant, bet 
neapsiribojant, Skaičiavimo tarpininkui (Calculation Agent), Verslo paslaugų 
teikėjui (Corporate Services Provider), Registruotojui (Registrar), Pagrindiniam 
atsiskaitymo tarpininkui (Principal Paying Agent), Pervedimo tarpininkui 
(Transfer Agent), Investavimo tarpininkui (Placing Agent), Paskolos iniciatoriui 
(Loan Originator) , Paskolą prižiūrinčiam subjektui (Loan Servicer) ir 
Atsarginiam prižiūrinčiam subjektui (Back-uo Servicer), mokesčius auditoriams 
ir susijusias sąnaudas, teisinius mokesčius ir susijusias sąnaudas, įskaitant 
išlaidas, patirtas persekiojant įsipareigojimų neįvykdžiusį paskolos gavėją ir 
vykdymo išlaidas, direktoriams mokamus atlyginimus ir susijusias sąnaudas, 
mokesčius, mokamus pagal Airijos įstatymus ar kitus teisės aktus, rezervus, 
mokesčius, rinkliavas arba sąnaudas ir visas išlaidas ir sąnaudas, susijusias su 
Emitento (Issuer) administravimu, veiklos nutraukimu ir (arba) likvidavimu. 
 
Kiekvienos Serijos (Series) Obligacijos (Notes) yra Emitento (Issuer) ribotos 
regreso teisės skolos vertybiniai popieriai. Visi mokėjimai, kuriuos turi įvykdyti 
Emitentas (Issuer) pagal tam tikros Serijos (Series) Obligacijas (Notes), bus 
tokio dydžio sumos kaip sumos, gaunamos pagal Atitinkamas studentų 
paskolas (Relevant Student Loans) tokiai Serijai (Series) arba pagal lėšas, 
kuriomis tokia Serija (Series) yra užtikrinta, arba pajamas, gautas už Serijos 
(Series) užtikrinimo realizavimą ar vykdymą, visais atvejais taikant taikytiną 
Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments). 
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C.9 Aprašoma „Nominali 
palūkanų norma“; 
„data, nuo kurios 
mokėtinos palūkanos, 
ir palūkanų mokėjimo 
terminai“; „kai 
palūkanų norma 
nenustatyta, bazinių 
priemonių, kuriomis ji 
grindžiama 
aprašymas“; „išpirkimo 
data ir paskolos 
amortizavimo tvarka, 
įskaitant grąžinimo 
tvarkos apibūdinimą“ 

Palūkanų mokėjimas  

 
Kiekviena Serija (Series) Obligacijų (Notes) siekiama užtikrinti, kad Obligacijų 
turėtojai (Noteholders) gautų grąžą nekintančia marža („Tikslinė palūkanų 
norma“ (Target Interest Rate)), didesne už kintančią Bazinę palūkanų normą 

(Base Rate), pvz., EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, JAV geriausia 
skolinimo palūkanų norma (US Prime Lending Rate) ar Anglijos banko Bazinė 
palūkanų norma (England Base Rate) yra taikoma Serijai (Series), su sąlyga, 
kad jeigu ir tol, kol atitinkama bazinė palūkanų norma yra neigiama, nustatant 
Obligacijoms (Notes) taikomą palūkanų normą, yra laikoma, kad ji lygi nuliui. 
 
Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo „Palūkanų skaičiavimo pradžios 
datos“ (Interest Commencement Date).  Skirtingų Serijų (Series) Obligacijų 
(Notes) palūkanų skaičiavimo datos ir taikoma Tikslinė palūkanų norma (Target 
Interest Rate) arba jų skaičiavimo metodas gali skirtis.   
 
Kiekvieną Palūkanų periodą (Interest Period) Sukauptų palūkanų likutis 
(Accrued Interest Balance) bus „Einamojo laikotarpio palūkanų“ (Current 
Interest) suma ir bet kokia palūkanų, sukauptų, tačiau nesumokėtų ankstesniais 
Palūkanų periodais (Interest Periods), suma.   
 
Einamojo laikotarpio palūkanų sumą ( Current Interest Amount) apskaičiuoja 
Skaičiavimo tarpininkas (Calculation Agent), taikydamas Tikslinę palūkanų 
normą (Target Interest Rate) Nominaliai pagrindinei sumai (Notional Principal 
Amount) Palūkanų laikotarpiu (Interest Period) Skaičiavimo datą (Calculation 
Date).  Bet kurią Skaičiavimo datą (Calculation Date) Obligacijų (Note) Nominali 
pagrindinė suma (Notional Principal Amount) turėtų būti apyvartoje esančios 
tokios Obligacijos (Note) pagrindinė suma ir ankstesniais Palūkanų periodais 
(Interest Periods) nesumokėtų palūkanų suma.  
 
Palūkanų periodai (Interest Periods) turėtų būti periodai, kurie prasideda (ir 
apima) Palūkanų skaičiavimo pradžios datą (Interest Commencement Date) ir 
baigiasi (tačiau neapima) pirmąją Skaičiavimo datą (Calculation Date) ir 
kiekvieną paskesnį periodą, kuris prasideda (ir apima) Skaičiavimo datą 
(Calculation Date) ir baigiasi (bet neapima) po jo einančią Skaičiavimo datą 
(Calculation Date).   
 
Nėra jokių garantijų, kad Mokėjimo datą (Payment Date) bus turima 
pakankamai lėšų atitinkamoje Serijos sąskaitoje (Series Account) Sukauptų 
palūkanų likučiui (Accrued Interest Balance) sumokėti iš Obligacijų (Notes), o 
palūkanos (bet kuriuo atveju) bus mokamos tik tuomet, kai lėšos, skirtos 
palūkanoms ir pagrindinėms sumoms sumokėti, viršys ribinę sumą (€ 500 už 
eurų nominalines Serijas (Series), £ 500 už svaro sterlingo nominalines Serijas 
(Series) ir $500 už JAV dolerio nominalines Serijas (Series)).  Jeigu 
atitinkamoje Serijos sąskaitoje (Series Account) nėra pakankamai lėšų 
sumokėti už Sukauptų palūkanų likutį (Accrued Interest Balance), palūkanos už 
bet kokią nesumokėtą sumą bus toliau kaupiamos taikant Tikslinę palūkanų 
normą (Target Interest Rate), o suma bus sumokėta kitą Mokėjimo datą 
(Payment Date). Toks atidėtas mokėjimas nelaikomas Įsipareigojimų 
nevykdymo atveju (Event of Default). 
 
Pagrindiniai mokėjimai  

Kiekvieną Mokėjimo datą (Payment Date), kuriomis atitinkamoje Serijos 
sąskaitoje (Series Account) yra pakankamai lėšų sumokėti palūkanas ir 
pagrindinę sumą, viršija ribinę sumą, kai tik sumokamas visas Sukauptų 
palūkanų likutis (Accrued Interest Balance), likusios turimos lėšos bus 
sumokėtos Obligacijų turėtojams (Noteholders), siekiant išpirkti Obligacijų 
(Notes) pagrindinės sumos likutį dalimis (arba visą sumą) pagal taikomą 
Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments). 
 
Jeigu Mokėjimo datą (Payment Date) nesumokėta pagrindinė suma dėl lėšų 
trūkumo Serijos sąskaitoje (Series Account), tai nelaikoma Įsipareigojimų 
nevykdymo atveju (Event of Default), tačiau mokėjimas atidedamas iki kitos 
Mokėjimo datos (Payment Date).  

Išpirkimo datą 
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Kiekviena Obligacija (Note) išperkama jos Išpirkimo datą (Maturity Date), 
išskyrus atvejus, kai Obligacija (Note) buvo išpirkta arba nupirkta ir atšaukta 
anksčiau, kaip nurodyta toliau. Jei Emitentui (Issuer) nepakanka lėšų 
atitinkamoje Serijos sąskaitoje (Series Account) visiškai išpirkti Obligacijas 
(Notes) Išpirkimo datą (Maturity Date), Išpirkimo data (Maturity Date) 
automatiškai atidedama iki kitos sukakties sutampančios datos, ir toks 
atidėjimas iki kito sutapimo bus kartojamas kasmet, nebent prieš tokias 
sukaktis Obligacijos (Notes) būtų išpirktos ir atšauktos. Per minėtą atidėjimo 
laikotarpį („Grąžinimo po Išpirkimo termino laikotarpis“ (Post-Maturity 
Repayment Period)) palūkanos nepriaugs. 

Pasibaigus Grąžinimo po išpirkimo termino laikotarpiui (Post-Maturity 
Repayment Period), jei taikomas Serijai (Series), Emitentas (Issuer) gali 
prašyti, kad Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Servicer), veikdamas 
komerciniais sumetimais, vertintų (arba parengtų vertinimą) Atitinkamas 
studentų paskolas (Relevant Student Loans), kurios liko neapmokėtos (bendra 
suma, kuria tokios paskolos vertinamos kaip „Vertinimo suma po išpirkimo 
termino“ (Post-Maturity Valuation Amount)). Emitentas (Issuer) per 30 

kalendorinių dienų nuo tokio vertinimo ir su sąlyga, kad jis turi reikiamų lėšų tai 
padaryti, ne ankščiau kaip 10 kalendorinių dienų prieš tai pateikdamas apie tai 
pranešimą Obligacijų turėtojams (Noteholders) ir Patikėtiniui (Trustee), gali 
paskirstyti sumą, lygią Vertinimo sumai po išpirkimo termino (Post-Maturity 
Valuation Amount) kartu su kitomis lėšomis, esančiomis kredito Serijos 
sąskaitoje (Series Account) pagal taikomą Mokėjimų eiliškumą (Priorities of 
Payments), visų palūkanų ir pagrindinių sumų mokėjimas turi būti visiškai 
apmokėtas ir mokamas pagal atitinkamos Serijos (Series) Obligacijas (Notes). 
Jei tokį paskirstymą vykdo Emitentas (Issuer), Obligacijų turėtojų (Noteholders) 
teisės gauti papildomas sumas, susijusias su Obligacijomis, bus panaikintos, 
Obligacijos (Notes) bus visiškai išpirktos ir atšauktos. 

Jei paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Servicer) patvirtina Emitentui (Issuer) ir 
Patikėtiniui (Trustee), kad nėra realių perspektyvų surinkti papildomų lėšų iš 
Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans) Paskolų gavėjų 
(Borrowers) pagal Paskolų valdymo politiką (Loan Management Policy), 
Emitentas (Issuer) apie tai praneša Obligacijų turėtojams (Noteholders) pagal 
Sąlygas (Conditions). Tada Obligacijos (Notes) bus visiškai išperkamos ir 
atšaukiamos, o Obligacijų turėtojų (Noteholders) teisės gauti papildomas 
sumas, susijusias su Obligacijomis (Notes), bus panaikintos. 

Nors kiekvienos Serijos (Series) Išpirkimo data (Maturity Date) yra nustatyta, 
pagrindiniai mokėjimai gali būti atliekami kiekvieną Mokėjimo datą (Payment 
Date), atsižvelgiant į lėšų, atitinkančių atitinkamos Serijos sąskaitos (Series 
Account) kreditą pagal taikomą Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments), 
išmokėjimą, Obligacijos (Notes) gali būti visiškai išpirktos prieš nustatytą 
Išpirkimo datą (Maturity Date) be išankstinio pranešimo investuotojams.  

 
Emisijos santrauka  
 
Šios serijos (Series) obligacijų (Notes) palūkanų mokėjimo datos (Payment 
Dates): [nurodykite mokėjimo datas] (Mokėjimo datos (Payment Dates). 

Kiekvieną mokėjimo dieną (Payment Date) palūkanos bus mokamos pagal 
turimas lėšas, gautas iš atitinkamų studentų paskolų (Student Loans).  
Palūkanos mokėtinos pagal Išankstinio vykdymo mokėjimo eiliškumą (Pre-
Enforcement Priorities of Payments) Tiksline palūkanų norma (Target Interest 
Rate), kuri yra fiksuota marža, didesnė už kintamą grąžos normą. 
 
Tikslinė palūkanų norma (Target Interest Rate) šios Serijos (Series) 
Obligacijoms (Notes) yra [  •  ] % didesnė už bazinę palūkanų normą (Base 
rate) (kuri yra [  •  ]) arba nulinį procentą, kai bazinė palūkanų norma (Base 

rate) yra neigiama. 

Obligacijų (Notes) išpirkimas  

Šios Serijos (Series) obligacijų Išpirkimo data (Maturity Date) yra [  •  ].   

 

C.10 Kai vertybiniai popieriai 
turi palūkanų mokėjimo 
išvestinį komponentą, 

Netaikoma. Obligacijos (Notes) neturi palūkanų mokėjimo išvestinio 
komponento. 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

pateikiamas aiškus ir 
išsamus paaiškinimas, 
padedantis 
investuotojams 
suprasti, kaip jų 
investicijos vertė 
priklauso nuo bazinės 
(-ių) priemonės (-ių) 
vertės, visų pirma kai 
rizika yra ypač 
akivaizdi. 

C.11 Nurodoma, ar siūlomi 
vertybiniai popieriai yra 
įtraukti ar juos bus 
siekiama įtraukti į 
prekybos 
reguliuojamoje rinkoje 
arba kitose 
lygiavertėse rinkose 
sąrašą, konkrečiai 
nurodant tas rinkas. 

Obligacijos (Notes) gali būti įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą (Official List) ir 
jomis gali būti prekiaujama „Euronext Dublin“ reguliuojamoje rinkoje arba gali 
būti išleidžiamos neįtraukiant į sąrašą. 

Emisijos santrauka 
 
[Obligacijos bus nurodomos Oficialiajame prekybos sąraše (Official List) ir jomis 
bus prekiaujama reguliuojamoje rinkoje / [Obligacijos nebus nurodomos jokioje 
vertybinių popierių biržoje]. 
 
[Obligacijos gali būti siūlomos viešai [Austrijoje], [Belgijoje], [Bulgarijoje], 
[Kipre], [Danijoje], [Estijoje], [Suomijoje], [Prancūzijoje], [Vokietijoje], [Graikijoje], 
[Airijoje], [Vengrijoje], [Italijoje], [Latvijoje], [Lietuvoje], [Liuksemburge], [Maltoje], 
[Norvegijoje], [Lenkijoje], [Portugalijoje], [Rumunijoje], [Slovėnijoje], 
[Slovakijoje], [Ispanijoje], [Švedijoje], [Čekijos Respublikoje], [Nyderlanduose], 
[Jungtinėje Karalystėje]. / [Obligacijos parduodamos tik [nurodyti].] 

C.12 Minimali emisijos 
nominalioji vertė. 

Kiekviena Serija (Series) turės minimalią nominaliąją vertę. Obligacijų turėtojai 
(Noteholders) taip pat turi pasirašyti Obligacijas (Notes) minimalia pagrindine 
suma, lygia minimaliai atitinkamos Serijos (Series) pardavimo sumai. 

Emisijos santrauka 
 
Obligacijų (Notes) minimali nominalioji vertė yra [nurodyti minimalią nominaliąją 
vertę]. 

Obligacijų (Notes) minimali pardavimo suma yra [nurodyti minimalią prekybos 
sumą]. 

C21.  Nurodyti rinką, kurioje 
bus prekiaujama 
vertybiniais popieriais 
ir kuriai buvo išleistas 
prospektas.  

Obligacijos (Notes) gali būti įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą (Official List) ir 
jomis gali būti prekiaujama „Euronext Dublin“ reguliuojamoje rinkoje arba gali 
būti išleidžiamos neįtraukiant į sąrašą. 

Emisijos santrauka 
 
[Obligacijos bus nurodomos Oficialiajame prekybos sąraše (Official List) ir jomis 
bus prekiaujama reguliuojamoje rinkoje / [Obligacijos nebus nurodomos jokioje 
vertybinių popierių biržoje]. 
 
 

D SKIRSNIS - PAGRINDINĖ RIZIKA 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

D.2  Pagrindinė informacija 
apie pagrindinę riziką, 
būdingą Emitentui 
(Issuer). 

Kredito rizika: Emitento (Issuer) gebėjimas įvykdyti mokėjimo įsipareigojimus, 

susijusius su Serija (Series) Obligacijų (Notes), gali būti neigiamai veikiamas 
įsipareigojimų nevykdymo, kai negrąžinamos pagrindinės Atitinkamos studentų 
paskolos (Relevant Students Loans) (kurių Atitinkamų studentų paskolų 
(Relevant Student Loans) statusas yra neveiksni, remiantis Paskolas 
prižiūrinčio subjekto Paskolų valdymo politikos (Loan Management Policy), jei 
atitinkamai Serijai yra taikomos „Neveiksnios studentų paskolos“ (Impaired 
Student Loans). Jei Atitinkamos studentų paskolos (Relevant Student Loan) 
grąžinamoji suma mažesnė už sumą, reikalingą visiškai išpirkti šios Serijos 
(Series) Obligacijas (Notes) Išpirkimo datą (Maturity Date) arba ankščiau, 
Emitentas (Issuer) neprivalės mokėti trūkstamų sumų Išpirkimo datą (Maturity 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

Date), ir Išpirkimo data (Maturity Date) bus pakartotinai atidėdama iki kitos 
Išpirkimo datos (Maturity Date) sukakties, išskyrus atvejus, kai Obligacijos 
(Notes) buvo visiškai išpirktos iki tokios atidėtos Išpirkimo datos (Maturity 
Date). Jei prieš Išpirkimo datą (Maturity Date) (arba bet kurią atidėtą Išpirkimo 
datą (Maturity Date), Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan Servicer) Emitentui 
(Issuer) ir Patikėtiniui (Trustee) patvirtina, kad nėra realių perspektyvų surinkti 
papildomų lėšų iš Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans) 
Paskolų gavėjų (Borrowers) pagal Paskolų valdymo politiką (Loan 
Management Policy), Emitentas (Issuer) turi apie tai pranešti šios Serijos 
(Series) Obligacijų turėtojams (Noteholders), ir Emitento (Issuer) 
įsipareigojimai Obligacijų turėtojams (Noteholders) pagal šią Seriją (Series) 
Obligacijų (Notes) nedelsiant naikinami, o Obligacijos (Notes) laikomos 
išpirktomis ir atšauktomis, ir atitinkamai Obligacijų turėtojai (Noteholders) gali 
prarasti visą ar dalį savo investicijų. 
 
Išankstiniai grąžinimai: Dalis Paskolų gavėjų (Borrowers) yra linkę iš anksto 

grąžinti pagrindinę paskolos sumą. Yra rizika, kad palūkanos, augančios iš 
lėšų, reiškiančių išankstinių pagrindinės Atitinkamos studento paskolos 
(Relevant Student Loan), kurią reikia grąžinti, sumos mokėjimų paskirstymą 
pagal taikomą Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments), nesikaups tokia 
pačia palūkanų norma, kaip palūkanos, kurios kauptųsi esant neapmokėtai 
Atitinkamos studento paskolos (Relevant Student Loan) pagrindinei sumai, 
arba tokia pačia palūkanų norma, kuria palūkanos kaupiamos atitinkamoje 
Serijoje (Series) atitinkamu laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, kad Atitinkamoms 
studentų paskoloms (Relevant Student Loans), kuriomis užtikrinamos tam 
tikros Serijos (Series), būdingos įvairiausios palūkanų normos maržos, 
išankstinis tam tikrų paskolų grąžinimas gali turėti neigiamą įtaką palūkanų 
normų, mokėtinų tam tikros Serijos (Series) Obligacijų turėtojams 
(Noteholders), svertiniam vidurkiui. 
 
Paskolos gavėjo (Borrower) mirtis: Paskolos gavėjo (Borrower) gyvybės 

draudimas gali būti taikomas Serijai (Series). Jei taikytina, draudimo išmoka 
negali būti mokama mirus Paskolos gavėjui (Borrower), jei draudėjas, pagal 
grupės draudimo polisą, prieinamą „Prodigy Finance“, nustato tokią mirties 
priežastį, kuri nėra draudžiamasis įvykis, arba jei „Prodigy Finance“ 
pasinaudojo leidžiama veiksmų laisve nutraukti mirusio Paskolos gavėjo 
(Borrower) draudimo polisą. Jei Paskolos gavėjo (Borrower) gyvybės 
draudimas netaikomas Serijai (Series), arba kai atgautų draudimo pajamų 
nepakanka visiškai grąžinti mirusio Paskolos gavėjo (Borrower) paskolą, 
Emitentas Issuer) bus pripažintas kaip mirusio paskolos gavėjo (Borrower) 
turto kreditorius už nesumokėtą Atitinkamos studento paskolos (Relevant 
Student Loan) sumą. Emitentui (Issuer) gali nepavykti pateikti reikalavimo kaip 
kreditoriui, turinčiam teisių į Paskolos gavėjo (Borrower) turtą, ir tokio turto 
vertė gali būti per maža, kad ja galima būtų padengti visą neužtikrintą 
reikalavimą ir visus kitus reikalavimus.   
 
Baudžiamasis persekiojimas ir skolų išieškojimas: Studento paskola 

(Student Loan) ir kitos išlaidos, patirtos siekiant išieškoti ir priversti ją grąžinti, 
gali būti nesugrąžinamos, jei Paskolos gavėjo (Borrower) nepavyksta surasti 
arba jeigu jis gyvena šalyje, kuri nepripažįsta ir nevykdo užsienio šalių 
nuosprendžių, arba jei nustatoma, kad pagal Studento paskolos (Student 
Loan) sutartį paskolos išieškoti negalima.  
 
Studentų paskolų (Student Loans) likvidumas: Studentų Paskolos (Student 

Loans), kurias valdo Emitentas (Issuer), yra likvidžios ir tikėtina, jog jas 
Emitentas (Issuer) turės valdyti iki grąžinimo termino. Nustačius pirkėją ir 
(arba) atsiradus galimybei finansuoti paskolą, Emitentas (Issuer) gali reikalauti 
realizuoti Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans), kuriomis 
užtikrintos Serijos (Series), užtikrinimą, siekdamas visiškai išpirkti Serijos 
(Series) Obligacijas (Notes), tačiau nėra jokių garantijų, kad Emitentas (Issuer) 
galės nustatyti pirkėją ar skolininką, pasirengusį derėtis dėl tokių sąlygų. 
 
Ankstyvas išpirkimas: Jei Serijos yra visiškai išperkamos prieš Išpirkimo 

datą (Maturity Date) dėl esamo Studentų paskolų amortizacijos koeficiento, n 
ankščiau nei prieš 20 darbo dienų pateikęs raštišką pranešimą apie išpirkimą 
Obligacijų turėtojams (Noteholders) ir Patikėtiniui (Trustee), Emitentas (Issuer) 
gali visiškai išpirkti Seriją (Series) Obligacijų (Notes) sumokėdamas visą arba 
dalį išpirkimo sumos išpirkimo pranešime nurodytą dieną, kai Emitentas 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

(Issuer) turi lėšų pranešime nurodytam išpirkimui atlikti iš atitinkamų Studentų 
paskolų ar jų refinansavimo pardavimo pajamų. Emitentas (Issuer) gali pavesti 
Patikėtiniui (Trustee) išleisti vertybinius popierius tokio išpirkimo datą visoms 
Atitinkamoms studentų paskoloms (Student Loans), jei šio Serija (Series) 
Obligacijų (Notes) turi būti visiškai išperkama arba turi būti išperkama jų dalis, 
lygi daliai, kuri yra mokama iš pagrindinės šios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes), kurios turi būti išpirktos į bendrą šios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) nesumokėtą pagrindinę sumą, kurią Patikėtinis privalo sumokėti, 
sumos, jeigu atitinkamoje Serijos sąskaitoje (Series Account) yra suma, kurios 
pakanka grąžinti atitinkamą pagrindinę sumą, kurią siūloma išpirkti kartu su 
sukauptomis palūkanomis ir kitomis šios Serijos (Series) sumomis pagal 
Išankstinio vykdymo mokėjimų eiliškumą (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments). Jei Emitentas (Issuer) nuspręstų išpirkti anksti, Serijinių Obligacijų 
Savininkai (Series Noteholders) negaus investicijų grąžos, numatytos įsigijus 
Obligacijas (Notes). 
  
Obligacijų turėtojų sprendimas: Emitentas (Issuer) bet kuriuo metu po 

atitinkamos Emisijos datos (Issue Date) gali sušaukti Obligacijų (Notes) 
turėtojų susirinkimą, kad apsvarstytų Emitento (Issuer) pasiūlymą (A) parduoti 
visas arba tam tikras Atitinkamas studentų paskolas (Relevant Student Loans) 
už kainą („Siūlomą kainą“ (Proposed Price)), kuri siūlomo visų Atitinkamų 

studentų paskolų (Relevant Student Loans) pardavimo atveju būtų mažesnė 
už sumą, reikalingą Obligacijoms (Notes) visiškai išpirkti (taikant tokio 
pardavimo pajamas pagal Išankstinio vykdymo mokėjimo eiliškumą (Pre-
Enforcement Priorities of Payments) arba, siūlomo tik tam tikrų Atitinkamų 
studentų paskolų (Relevant Student Loans) pardavimo už siūlomą kainą, kuri 
būtų mažesnė už sumą, reikalingą iš dalies išpirkti tokios Serijos (Series) 
Obligacijas (Notes) atveju (taikant tokio pardavimo pajamas pagal Išankstinio 
vykdymo mokėjimo eiliškumą (Pre-Enforcement Priorities of Payments) 
pagrindine suma, kuri yra tokia pati kaip ir šios Serijos (Series) Obligacijų 
(Notes) negrąžinta Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans), 
kurias Emitentas (Issuer) siūlo parduoti, suma, ir lygi pagrindinei Atitinkamų 
studentų paskolų (Relevant Student Loans) pagrindinei sumai („Siūloma 
išpirkimo suma“ (Proposed Redemption Amount)), bet kai Siūloma kaina 

(Proposed Price) yra lygi arba didesnė už Paskolą prižiūrinčio subjekto (Loan 
Servicer) apskaičiuotą sumą kaip bendrą sumą, kurią galima tikėtis gauti, jei 
Emitentas (Issuer) turėtų tokias Atitinkamas studentų paskolas (Relevant 
Student Loans) iki išpirkimo datos, o Paskolą prižiūrintis subjektas (Loan 
Servicer) imtųsi vykdymo veiksmų dėl bet kokių Atitinkamų studentų paskolų 
(Relevant Student Loans), kurios yra arba gali tapti nevykdomu įsipareigojimu 
pagal jo Paskolų valdymo politiką (Loan Management Policy) ir (B) taikyti 
gautas pajamas pagal Mokėjimo išankstinio vykdymo eiliškumą (Pre-
Enforcement Priorities of Payments). Jei siūlomas pardavimas yra visų 
Atitinkamų studentų paskolų (Relevant Student Loans) pardavimas (jei 
patvirtinta Neeilinio sprendimo (Extraordinary Resolution), atitinkamos Serijos 
(Series) Obligacijos (Notes) yra išperkamos ir panaikinamos be papildomo 
Emitento (Issuer) mokėjimo Obligacijų turėtojams (Noteholders) taikant tokias 
Emitento (Issuer) pardavimo pajamas. Jeigu per susirinkimą priimamas 
Neeilinis sprendimas (Extraordinary Resolution) (kurį patvirtina 75 % 
balsavimo teisę turinčių turėtojų) patvirtinantis pardavimą, su tuo nesutinkantys 
Obligacijų (Notes) turėtojai patiria nuostolių, susijusių su jų Obligacijomis 
(Notes), tokiu pačiu pagrindu, kaip ir Obligacijų (Notes) savininkai, kurie per 
balsavimą pritarė Neeiliniam sprendimui (Extraordinary Resolution. 
 
Nemokumo rizika: Pagal Airijos įstatymus, jei Airijos bendrovė, pvz., 

Emitentas (Issuer), yra nemoki, tam tikrų pirmumo teisę turinčių kreditorių 
reikalavimai eiliškumo požiūriu bus tenkinami pirmiau nei hipotekos 
kreditoriaus, įskaitant Obligacijų turėtojus (Noteholders). Pagal kitas Airijos 
bankroto įstatymo nuostatas taip pat galima sumažinti lėšų, kuriomis būtų 
galima įvykdyti Emitento (Issuer) įsipareigojimus Obligacijų turėtojams 
(Noteholders), sumą. Todėl Emitentas (Issuer) gali patirti nuostolių, jei kuris 
nors Emitento (Issuer) paslaugų teikėjas arba kuris nors Finansinis garantas 
(Financial Guarantor) tampa nemokus. 
 
Emitento (Issuer) veiklos nereguliuoja jokia reguliavimo institucija: 

Emitentas (Issuer) neturi licencijos arba įgaliojimo pagal dabartinius vertybinių 
popierių, prekių, draudimo arba bankininkystės įstatymus jokioje jurisdikcijoje ir 
nesikreipė (ir nesutinka kreiptis), kad gautų tokias licencijas arba įgaliojimus. 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

Reguliavimo institucijos, veikiančios pagal vieną ar kelias jurisdikcijas, dėl 
kurio nors iš šių įstatymų taikymo Emitentui (Issuer) gali turėti kitą nuomonę 
nei Emitentas (Issuer), ir kuri gali turėti neigiamą įtaką Emitentui (Issuer) arba 
Obligacijų (Notes), kurias išleido Emitentas (Issuer), turėtojams. 
 
Paskolos iniciatoriaus (Loan Originator) taisyklės: Paskolos iniciatorius 

(Loan Originator) licencijuoja savo kredito veiklą su Jungtinės Karalystės 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos (Financial Conduct Authority) 
leidimu, pagal firmos identifikacinį numerį 709641, tačiau neturi licencijos ar 
leidimo pagal jokius kitus vertybinius popierius, prekių, draudimo ar 
bankininkystės įstatymus bet kurioje jurisdikcijoje už Jungtinės Karalystės ribų, 
atsižvelgiant į toliau nurodytas licencijas. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Paskolos iniciatorius (Loan Originator) turi klientų skolinimo licencijas 3 
valstijose, aptarnavimo licencijas — 6 valstijose, yra įregistruotas kaip 
vartojimo kreditų teikėjas dar 2 valstijose, o paraiškos yra nagrinėjamos dar 6 
valstijose (4 kredito ir 2 aptarnavimo licencijos).  Tolesnės vartotojų ir (arba) 
aptarnavimo licencijų paraiškos gali būti taikomos tinkamu laiku.  Reguliavimo 
institucijos, veikiančios pagal vieną ar kelias jurisdikcijas, dėl kurio nors iš šių 
įstatymų taikymo Paskolos iniciatoriui (Loan Originator) gali turėti kitą 
nuomonę nei Paskolos iniciatorius (Loan Originator), ir kuri gali turėti neigiamą 
įtaką Paskolos iniciatoriui (Loan Originator) arba Obligacijų (Notes), kurias 
garantuoja Studentų paskolos (Student Loans), turėtojams. 
 
Valiutų kursas: Paskolos gavėjai (Borrowers), kurių paskolos nėra nurodytos 

jų pajamų valiuta ar kitos lėšos, kurios yra naudojamos grąžinti paskolas, 
susidurs su kintančiu jų nacionalinės valiutos ir valiutos, naudojamos grąžinti 
paskolą, valiutų kursu. Tai gali turėti svarią neigiamą įtaką jų gebėjimui grąžinti 
savo paimtas paskolas.   
 
 

D.3 Pagrindinė informacija 
apie pagrindinę riziką, 
būdingą vertybiniams 
popieriams. 

Obligacijų (Notes) likvidumas: Antrinės Obligacijų (Notes) rinkos nėra. Be to, 

JAV Obligacijų (Notes) perdavimams arba pardavimui taikoma daugybė 
apribojimų. Žr. C.5. 
 
Valiutų kursas: Investuotojams, kurių turtas nėra išreikštas įsigytų Obligacijų 

(Notes) valiuta, gali kilti rizika dėl vietinės valiutos ir valiutos, kuria išreikštos 
Obligacijos (Notes), kurso pasikeitimo, galinčio turėti jiems neigiamos įtakos. 
 
Kapitalizacijos perviršio rizika: Obligacijos (Notes) išleidžiamos kiekvienai 

serijai (Series), atsižvelgiant į nustatytą potencialių paskolos gavėjų paklausos 
lygį Emisijos datą (Issue Date). Gali paaiškėti, kad faktinė paklausa yra 
mažesnė arba didesnė nei tikėtasi. Emitentas (Issuer) gali nurodyti taikomą 
„Kapitalizacijos perviršį“ (Overcapitalisation Level) Serijai (Series), 
nurodydamas, kad nustatė tam tikrą potencialių paskolos gavėjų paklausos 
lygį Atitinkamoms studentų paskoloms (Relevant Student Loans) Emisijos datą 
(Issue Date), bet išleido atitinkamą Seriją (Series) Obligacijų (Notes) 
pagrindine suma, kuri yra didesnė nei Atitinkamų studentų paskolų (Relevant 
Student Loans) (tokio perviršio suma kaip Serijos pagrindinės sumos 
procentas, yra nurodytas Kapitalizacijos perviršio lygis (Overcapitalisation 
Level) bendra pagrindinė suma, atsižvelgiant į tolesnę Paskolos gavėjų 
(Borrowers) paklausą Atitinkamoms studentų paskoloms (Relevant Student 
Loans) Įsigijimo laikotarpiu (Acquisition Period). Bet kokios sumos, kurios 
atitinka Serijos (Series) emisijos pajamas, kurių Emitentas (Issuer) per 
Įsigijimo laikotarpį (Acquisition Period) nenaudojo Leidžiamoms sąnaudoms 
(Permitted Expenses) apmokėti ir (arba) Atitinkamoms studentų paskoloms 
(Relevant Student Loans) įsigyti, bus grąžintos Obligacijų turėtojams 
(Noteholders) procentinės dalies forma, siekiant išpirkti Obligacijas (Notes) 
pagal Mokėjimų eiliškumą (Priorities of Payments) Mokėjimo datą (Payment 
Date), einančią pasibaigus Įsigijimo laikotarpiui (Acquisition Period). Tai gali 
sumažinti bendrą grąžą iš Obligacijų (Notes). 
 
Obligacijų turėtojas (Noteholder) neturi regreso teisės į Paskolos 
gavėjus (Borrowers): Nė vienas Obligacijos turėtojas (Noteholder) neturi 

teisės versti vykdyti Studentų paskolų (Students Loans) nuostatų ir neturi 
tiesioginės regreso teisės į Paskolų gavėjus (Borrowers), išskyrus atvejus, kai 
veikia per Patikėtinį (Trustee) . 
 
Prievolių užtikrinimo priemonė gali būti pripažinta negaliojančia: Jeigu 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos 
atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

Serijos (Series) Patikėtinio (Trustee) teisė į įkeistą turtą buvo pripažinta 
negaliojančia arba nepakankama, tokios Serijos (Series) Obligacijų turėtojai 
(Noteholders) bus laikomi užtikrinimo priemonių neturinčiais kreditoriais ir bus 
lygiaverčiai su kitais Emitento (Issuer) užtikrinimo priemonių neturinčiais 
kreditoriais (jei tokių yra). 
 
Paskolos gavėjo (Borrower) teisės Paskolos iniciatoriaus (Loan 
Originator) atžvilgiu: Emitentas (Issuer) gali perimti Studentų paskolą 

(Student Loan) iš Paskolos iniciatoriaus (Loan Originator), jeigu Paskolos 
iniciatorius (Loan Originator) yra susitaręs dėl tolimesnių išankstinių paskolų 
išmokų atitinkamam Paskolos gavėjui (Borrower) pagal atitinkamą paskolos 
susitarimą. Tokiu atveju paskolos išmokėjimo įsigijimas bus laikomas tik 
lygiaverčiu teisių perėmimu, suteikiančiu teisę Paskolos gavėjui (Borrower) 
reikalauti, kad Paskolos iniciatorius (Loan Originator) (bet ne Emitentas 
(Issuer)) vykdytų įsipareigojimus ir remtis gynybos priemonėmis bei turimomis 
teisėmis Paskolos iniciatoriaus (Loan Originator) atžvilgiu, siekiant sumažinti 
turimą skolą Emitento (Issuer) įsigytos išmokėtos paskolos dalies dydžiu. 
 
Ne banko indėlis: Jokia investicija į Obligacijas (Notes) Airijoje nėra banko 

indėlis, todėl jai netaikoma indėlių apsaugos programa, kurią įgyvendina 
Airijos centrinis bankas. 
 
Pasirašymo, pardavimo ir perdavimo apribojimai: Pasirašymo, pardavimo 

ir perdavimo apribojimai gali sumažinti investuotojo galimybes pasirašyti, 
parduoti arba perduoti Obligacijas (Notes) tam tikroms trečiosioms šalims, 
įskaitant pasirašymą, pardavimą ir perdavimą trečiosioms šalims Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 
 
Įdarbinimo / Darbo rinka: Rizika, susijusi su įdarbinimu skiriasi priklausomai 

nuo Paskolos gavėjo (Borrower) pasirinktų mokymo kursų. Be to, įsidarbinimo 
perspektyvas gali neigiamai paveikti situacija rinkoje ir cikliniai veiksniai, 
darantys įtaką regiono, kuriame gyvena ir ketina įsidarbinti Paskolos gavėjas 
(Borrower), ekonomikai. 
 
Koncentracijos rizika: Tais atvejais, kai veikla, susijusi su paskolomis, 

išduodamomis Serijų (Series) pagrindu, sutelkiama konkrečioje geografinėje 
zonoje, stichinės nelaimės, su sveikata, ekonomika susijusios ar kitokios 
aplinkybės, darančios neigiamą poveikį tai geografinei zonai, gali tekti padengti 
Studentų paskolas (Student Loan), kurios užtikrina tas Serijas (Series). Nei 
Emitentas (Issuer), nei Prodigy Finance neturi reikšmingų statistinių ar kitų 
duomenų dėl tokio pobūdžio koncentracijos poveikio. 
 
ES lyginamojo indekso reglamentavimas ir pakeitimai: palūkanų normos ir 

indeksai, kurie yra laikomi „lyginamaisiais indeksais“, priklauso nuo paskutinių 
nacionalinių ir tarptautinių reguliavimo gairių ir pakeitimų pasiūlymų. Kai kurie 
šie pakeitimai jau galioja, tačiau kiti dar bus tik įgyvendinami. Tokie pakeitimai 
gali visiškai priversti tokius lyginamuosius indeksus veikti kitaip negu anksčiau, 
visiškai išnykti arba turėti kitas pasekmes, kurių neįmanoma numatyti. Bet 
kokios tokios pasekmės gali turėti neigiamą įtaką Obligacijoms, susijusioms ar 
siejamoms su tokiu „lyginamuoju indeksu“.  

E SKIRSNIS - SIŪLYMAS 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

E.2b Siūlymo priežastys ir 
pajamų naudojimas, kai 
siūlymas skelbiamas ne 
siekiant uždirbti pelno ir 
(arba) apsidraudžiant 
nuo tam tikros rizikos.  

Jei Serijos (Series) atžvilgiu nenurodyta kitaip, Emitentas (Issuer) grynąsias 
Obligacijų (Notes) išleidimo pajamas naudoja atitinkamoms Studentų 
paskoloms (Student Loans), kurios atitinka Tinkamumo reikalavimus (Eligibility 
Criteria) (jei jie yra taikomi), įsigyti ir apmokėti Leistinas sąnaudas (Permitted 
Expenses).  

E.3 Siūlymo sąlygų 
apibūdinimas.  

 

Sąlygos, kuriomis teikiamas siūlymas: Emitentas savo nuožiūra gali 

pasiūlyti Obligacijas (Notes) potencialiems investuotojams, pateikusiems 
Interesų protokolą (Letter of Interest) Emitentui (galima gauti iš „Prodigy 
Finance“ arba kito Įgaliotojo siūlytojo (Authorised Offeror)). Emitentas pateikia 



 

 

Punktas 
(Element) 

Prospekto direktyvos 
informacijos atskleidimo 
reikalavimas Išsami informacija 

pasiūlymą, siunčia Galutines sąlygas savo pasirinktiems investuotojams. 
Kiekvienas būsimasis investuotojas, gaunantis pasiūlymą, Interesų protokole 
(Letter of Interest) nurodo, jog įsigys Obligacijas (Notes) pagal Interesų 
protokolą (Letter of Interest), išskyrus tuos atvejus, kai tas būsimasis 
investuotojas atmetė pasiūlymą, pateikdamas pranešimą apie atmetimą 
Emitentui ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų prieš nurodytą Obligacijų 
(Notes) Emisijos datą (Issue Date). 
 
Emisijos santrauka 
 

Bendra emisijos (siūlymo) suma, kaip: Iki [[] Serijos (Series) [] 

Obligacijų (Notes) Dalių (Tranche) [] yra sutinkama su šiomis Galutinėmis 

sąlygomis (Final Terms)] arba [Virš [] Serijos (Series) [] Obligacijų (Notes) 

Dalių (Tranche) [] yra siūloma remtis šiomis Galutinėmis sąlygomis (Final 

Terms).  
 
Laikotarpis, per kurį siūlymas bus atviras, ir paraiškos teikimo proceso 
apibūdinimas, kaip: Laikotarpis nuo [nurodyti datą] iki [nurodyti datą ar 

formuluotę, tokią kaip „emisijos data“ (Issue Date) ar „data, patenkanti į [•] 
kitas vėlesnes darbo dienas [Business Days]“) yra siūlymo laikotarpis (Offer 
Period). Emitentas (Issuer) gali sutrumpinti ar pratęsti siūlymo laikotarpį (Offer 
Period), o išsami informacija apie tokius pakeitimus bus nurodyta pranešime. 
 
Atvejų, kada galima sumažinti pasirašymų sumą, ir pareiškėjų sumokėtų 
permokų grąžinimo būdų aprašymas: Permokos nebus grąžinamos, nes 

investuotojai nemokės už Obligacijas (Notes), iki bus priimta paraiška 
Obligacijoms (Notes) įsigyti ir paskirtos Obligacijos (Notes). 
 
Informacija apie mažiausią ir (arba) didžiausią Pardavimo sumą (Trading 
Amount): [ • ] 
 
Informacija apie Obligacijų (Notes) apmokėjimo ir perdavimo metodus bei 
terminus: Obligacijos (Notes) bus išleidžiamos Emisijos datą (Issue Date), 
kurią Emitentui (Issuer) sumokama už pasirašytas obligacijas. 
 
Data, kurią siūlymo rezultatai bus skelbiami viešai, ir skelbimo 
priemonės: Siūlymo rezultatai bus skelbiami „Euronext Dublin“ interneto 

svetainėje (www.ise.ie) pasibaigus Siūlymo laikotarpiui (Offer Period). 
 
 

E.4 Bet kokių interesų, 
įskaitant konfliktinio 
pobūdžio, kurie yra 
reikšmingi atsižvelgiant 
į emisiją (siūlymą), 
apibūdinimas. 

Išskyrus bet kokius „Prodigy Finance“ mokėtinus mokesčius ir kitas išlaidas, 
Patikėtinis (Trustee), Verslo paslaugų teikėjas (Corporate Services Provider) ir 
SGBT, kiek žinoma Emitentui (Issuer), ir nė vienas asmuo, susijęs su 
Obligacijų (Notes) emisija, neturi reikšmingų interesų dėl siūlymo. 

E.7 Numatomos Emitento 
(Issuer) arba siūlytojo 
išlaidos, kurias dengia 
investuotojas. 

Netaikoma. Emitento (Issuer) išlaidų, kurias dengia investuotojas, nėra. 

 


