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1. PODSUMOWANIE 
Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako „Elementy” (Elements). Elementy (Elements) 
te są podzielone na działy A–E (A.1–E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy (Elements), które 
należy uwzględnić w podsumowaniu dla tego typu papierów wartościowych oraz emitenta. Ponieważ niektóre Elementy 
(Elements) nie mają zastosowania, mogą pojawić się luki w kolejności numeracji Elementów (Elements). 

Pomimo, iż umieszczenie Elementu (Element) w opisie może być wymagane ze względu na rodzaj papierów 
wartościowych i emitenta, może okazać się, że nie można podać żadnych istotnych informacji w odniesieniu do 
Elementu (Element). W takim przypadku w podsumowaniu podany jest krótki opis Elementu (Element) z adnotacją „nie 
dotyczy”. 

DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA 

A.1  Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base 
Prospectus), a każda decyzja o inwestycji w Obligacje (Notes) powinna być oparta na rozważeniu całości 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus), w tym wszelkich dokumentów włączonych przez 
odniesienie. 

W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w danym 
Prospekcie Emisyjnym Podstawowym (Base Prospectus) skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa 
krajowego Państwa Członkowskiego (Member State), mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus) przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 
Żadna odpowiedzialność cywilna nie będzie dotyczyć Emitenta (Issuer) wyłącznie na podstawie 
przedłożenia podsumowania, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus), bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania 
go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus), najważniejszych 
informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane Obligacje (Notes).  

A.2 Obligacje (Notes) o wartości nominalnej poniżej 100 000 euro (lub równowartości w dowolnej innej walucie) 
mogą być oferowane w okolicznościach, w których nie ma wyłączenia od zobowiązania zgodnie z art. 3.2 
dyrektywy o prospekcie emisyjnym w zakresie publikacji prospektu emisyjnego. Każda taka oferta jest 
nazywana „Ofertą publiczną” (Public Offer) w niniejszym dokumencie. W odniesieniu do Obligacji (Notes) 

wyemitowanych w ramach Programu, które mają zostać zaoferowane w Ofercie Publicznej (Public Offer), 
Emitent (Issuer) może wyrazić zgodę na korzystanie z niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego 
(Base Prospectus) do późniejszej odsprzedaży lub ostatecznej emisji Obligacji (Notes) z zastrzeżeniem 
pewnych warunków. 
 
Podsumowanie dotyczące określonej emisji: 

[Nie dotyczy: Obligacje (Notes) o wartościach nominalnych poniżej 100 000 euro (lub równoważnych w 
dowolnej innej walucie), lecz w zakresie tej emisji nie ma Oferty Publicznej (Public Offer) Obligacji (Notes)]. 
 
[Zgoda: z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Emitent (Issuer) wyraża zgodę na wykorzystanie 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus) i Warunków Końcowych (Final Terms) w związku 
z przedstawieniem Oferty Publicznej (Public Offer) przez Agenta Emisji (Placing Agent) oraz przez: 

i. dowolnego Uprawnionego Oferenta (Authorised Offeror), czyli [dane Uprawnionych Oferentów]; lub 

ii. każdego pośrednika finansowego wyznaczonego po dacie odnośnych Warunków Końcowych (Final 
Terms), którego nazwa została opublikowana na stronie internetowej Prodigy Finance 
(http://s3.prodigyfinance.com/authorised) i który został zidentyfikowany jako Uprawniony Oferent 
(Authorised Offeror) w związku z odpowiednią Ofertą Publiczną (Public Offer). 

 
Warunki zgody Emitenta (Issuer) są następujące: 

a. taka zgoda jest ważna tylko w odniesieniu do odpowiedniej Transzy (Tranche) Obligacji (Notes) 
wskazanej w niniejszym podsumowaniu; 

b. taka zgoda jest ważna tylko w takiej części Okresu Ważności Oferty (Offer Period) (wynoszącego 
[wpisać okres], która przypada w ciągu 12 miesięcy od daty Prospektu Emisyjnego Podstawowego 
(Base Prospectus);  

c. taka zgoda obejmuje tylko korzystanie z niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base 
Prospectus) w każdej z następujących jurysdykcji [wpisać jurysdykcje Oferty Publicznej]; oraz 

d. jest ważna tylko w takiej części Okresu Ważności Oferty (Offer Period), o którym mowa w punkcie b) 
powyżej, odpowiedni pośrednik finansowy opublikuje na swojej stronie internetowej informację o 
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korzystaniu z Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus) dla takiej Oferty Publicznej 
(Public Offer) według zgody Emitenta (Issuer) i załączonych warunków. 

UZGODNIENIA POMIĘDZY UPRAWNIONYMI OFERENTAMI (AUTHORISED OFFERORS) A 
INWESTORAMI 

INWESTOR ZAMIERZAJĄCY NABYĆ LUB NABYWAJĄCY DOWOLNE OBLIGACJE (NOTES) W 
RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ (PUBLIC OFFER) OD UPRAWNIONEGO OFERENTA (AUTHORISED 
OFFEROR) INNEGO NIŻ EMITENT (ISSUER) DOKONA TEGO, A OFEROWANIE I SPRZEDAŻ TYCH 
OBLIGACJI (NOTES) INWESTOROWI PRZEZ TAKIEGO UPRAWNIONEGO OFERENTA (AUTHORISED 
OFFEROR) NASTĄPI ZGODNIE Z WSZELKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI I INNYMI 
UZGODNIENIAMI POMIĘDZY INWESTOREM A ODPOWIEDNIM UPRAWNIONYM OFERENTEM 
(AUTHORISED OFFEROR), W TYM USTALENIAMI DOTYCZĄCYMI CENY, ALOKACJI, WYDATKÓW I 
ROZLICZANIA. INWESTOR MUSI ZWRÓCIĆ SIĘ DO ODPOWIEDNIEGO UPRAWNIONEGO OFERENTA 
(AUTHORISED OFFEROR) PO OGŁOSZENIU TAKIEJ OFERTY W CELU UZYSKANIA TAKICH 
INFORMACJI. ANI EMITENT (ISSUER), ANI PRODIGY FINANCE, ANI AGENT EMISJI (PLACING 
AGENT) (CHYBA ŻE AGENT EMISJI (PLACING AGENT) JEST ODPOWIEDNIM UPRAWNIONYM 
OFERENTEM (AUTHORISED OFFEROR)) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 
INWESTORA W ODNIESIENIU DO TAKICH INFORMACJI.] 

DZIAŁ B – EMITENT 

Element 

Wymogi informacyjne 
w odniesieniu do 
dyrektywy o 
prospekcie emisyjnym Szczegóły 

B.1  Prawna (statutowa) i 
handlowa nazwa 
Emitenta (Issuer). 

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

B.2 Siedziba oraz forma 
prawna Emitenta 
(Issuer), 
ustawodawstwo, 
zgodnie z którym 
Emitent (Issuer) 
prowadzi swoją 
działalność, a także 
kraj siedziby emitenta. 

Publiczna spółka akcyjna zarejestrowana w Irlandii (Ireland) zgodnie z Ustawą o 
Spółkach (Companies Act) 2014 (z późniejszymi zmianami) o numerze 
rejestracyjnym 486917.  

B.16 W zakresie, w jakim 
znane jest to 
Emitentowi (Issuer), 
należy podać, czy 
Emitent (Issuer) jest 
bezpośrednio lub 
pośrednio podmiotem 
posiadanym lub 
kontrolowanym oraz 
wskazać podmiot 
posiadający lub 
kontrolujący, a także 
opisać charakter tej 
kontroli. 

Wszystkie z 40 000 wyemitowanych akcji Emitenta (Issuer) są własnością spółki 
Link Trust Nominees No. 1 Limited („Powiernik Akcji” (Share Trustee)), która 

jest spółką zarejestrowaną w Anglii (England) i Walii (Wales). Zgodnie z 
postanowieniami deklaracji o powiernictwie przygotowanej przez Powiernika Akcji 
(Share Trustee), Powiernik Akcji (Share Trustee) posiada zyski z akcji w 
zarządzie powierniczym dla organizacji dobroczynnej. Powiernik Akcji (Share 
Trustee) nie posiada udziału w korzyściach z akcji Emitenta (Issuer) posiadanych 
przez niego, i nie odnosi żadnych innych korzyści niż opłaty za działanie w 
charakterze Powiernika Akcji (Share Trustee). 

B.17 Ratingi kredytowe 
przyznane Emitentowi 
(Issuer) lub jego 
instrumentom 
dłużnym na wniosek 
lub przy współpracy 
Emitenta (Issuer) w 
procesie przyznawania 
ratingu. 

Nie dotyczy; ani Emitent (Issuer), ani Obligacje (Notes) nie podlegają ratingowi.   

B.20  Oświadczenie 
stwierdzające, czy 
Emitent (Issuer) został 
utworzony jako spółka 
celowa (podmiot 
specjalnego 
przeznaczenia, special 
purpose vehicle) lub 
podmiot, którego 
jedynym przedmiotem 

Emitent (Issuer) został utworzony jako spółka celowa, której jedynym 
przedmiotem działalności jest emisja papierów wartościowych opartych na 
aktywach. 



 

 

Element 

Wymogi informacyjne 
w odniesieniu do 
dyrektywy o 
prospekcie emisyjnym Szczegóły 

działalności jest 
emisja papierów 
wartościowych 
opartych na aktywach. 

B21.  Opis głównej 
działalności Emitenta 
(Issuer) oraz ogólny 
opis stron programu 
sekurytyzacji, w tym 
informacje o 
właścicielach 
pośrednich i 
bezpośrednich oraz 
stosunkach kontroli 
między tymi stronami. 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta (Issuer) jest emisja serii 
(„Seria” (Series)) dłużnych papierów wartościowych („Obligacje” (Notes)) w 

ramach programu Obligacji (Notes) o wartości 1 000 000 000 euro dla celów 
nabycia zróżnicowanej puli pożyczek dla studentów („Pożyczki Studenckie” 
(Student Loans)) uczących się na kierunkach czołowych uniwersytetów 

międzynarodowych (lub pożyczek mających na celu refinansowanie takich 
Pożyczek Studenckich (Student Loans)) i zawierających związane z nimi umowy. 

Poniżej przedstawiono główne strony uczestniczące w programie: 

1. Prodigy Finance Limited („Prodigy Finance”) z siedzibą w Palladium House, 

1-4 Argyll Street, W1F 7LD, Londyn, Wielka Brytania (London, United 
Kingdom) zostało wyznaczone przez Emitenta (Issuer) jako „Podmiot 
Udzielający Pożyczki” (Loan Originator) w celu udzielania Pożyczek 
Studenckich (Student Loans) oraz jako „Podmiot Obsługujący Pożyczki” w 
celu obsługi Pożyczek Studenckich (Student Loans) i zarządzania nimi. 
Prodigy Finance zostało również wyznaczone do działania w charakterze 
„Agenta ds. Obliczeń” (Calculation Agent) i „Agenta Transferowego” 
(Transfer Agent) w zakresie Obligacji (Notes). 

2. Société Générale Bank & Trust („SGBT”) z siedzibą pod adresem 11 avenue 

emile reuter, L-2420 Luksemburg (Luxembourg) działa w charakterze 
„Głównego Agenta Płatniczego” (Principal Paying Agent) i „Agenta 
Rejestrowego” (Registrar) w zakresie Obligacji (Notes) przyjętych do 
odpowiednich systemów rozliczeniowych (clearingowych) Euroclear i 
Clearstream w Luksemburgu oraz reprezentowanych przez Globalne 
Świadectwa Udziałowe (Global Certificates). 

3. Apex Corporate Trustees (UK) Limited (wcześniej znane jako Link 
Corporate Trustees (UK) Limited, prowadząca działalność w biurze 

mieszczącym się pod adresem 125 Wood Street, London EC2V 7AN, 
działa w charakterze powiernika Obligacji (Notes) („Powiernik” (Trustee)). 

Powiernik (Trustee) został wyznaczony jako przedstawiciel Obligatariuszy 
(Noteholders). 

4. Link Financial Outsourcing Limited z siedzibą w Camelford House, 89 
Albert Embankment, London SE1 7TP działa jako zastępczy podmiot 
obsługujący Pożyczki Studenckie („Zastępczy Podmiot Obsługujący” 

(Back-Up Servicer)). 

5. Prodigy Services Limited z siedzibą w Palladium House, 1-4 Argyll Street, 
W1F 7LD, Londyn, Wielka Brytania (London, United Kingdom) zostało 
wyznaczone przez Emitenta (Issuer) na agenta emisji („Agent Emisji” 
(Placing Agent)). 

6. Apex IFS Limited („Dostawca Usług Korporacyjnych” (Corporate 
Services Provider)) z siedzibą pod adresem 2 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Ireland) jest dostawcą usług 
korporacyjnych Emitenta (Issuer). 

7. Dla każdej Serii (Series) Emitent (Issuer) otworzy konto w HSBC Bank plc 
(City of London Commercial Centre, 28 Borough High Street, Londyn SE1 
1YB) (London) lub innym takim banku, który może być okresowo uzgodniony 
przez Emitenta (Issuer), Prodigy Finance i Powiernika (Trustee) („Bank 
Rachunku” (Account Bank)). 

8. McCann FitzGerald Listing Services Limited of Riverside One, Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia, działa w charakterze agenta notowań 
(„Agent Notowań” (Listing Agent)) na rzecz Emitenta (Issuer). 

9. McCann FitzGerald of Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 są 
doradcami prawnymi Emitenta (Issuer) w zakresie prawa irlandzkiego. 

10. Ballard Spahr LLP z siedzibą pod adresem 1735 Market Street, 51st Floor, 
Philadelphia, PA 19103-7599 są radcami prawnymi Emitenta (Issuer) w 
kwestiach prawa amerykańskiego w zakresie papierów wartościowych. 

Apex Corporate Trustees (UK) Limited (wcześniej znane jako Link Corporate 



 

 

Element 

Wymogi informacyjne 
w odniesieniu do 
dyrektywy o 
prospekcie emisyjnym Szczegóły 

Trustees (UK) Limited jest obecnie spółką zależną Apex Group Limited. Zarówno 
Agent Emisji (Placing Agent), jak i Prodigy Finance są spółkami zależnymi 
Prodigy Investments Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii (pod numerem 
09309287) z siedzibą pod adresem Palladium House, 1-4 Argyll Street, W1F 
Londyn, 71D, Wielka Brytania. 

B.22 W przypadku gdy od 
daty utworzenia lub 
ustanowienia Emitent 
(Issuer) nie rozpoczął 
działalności i według 
stanu na dzień 
dokumentu 
rejestracyjnego nie 
zostało sporządzone 
żadne sprawozdanie 
finansowe, należy 
przedstawić stosowne 
oświadczenie.   

Nie dotyczy, Emitent (Issuer) rozpoczął działalność od daty utworzenia. 

B.23 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta przedstawione dla 
każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla 
następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 
poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 
bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 

Poniższe podsumowanie danych finansowych za okresy finansowe objęte audytem zakończone 7 lipca 2018 
r. i 7 lipca 2017 r. oraz okresy sześciomiesięczne nieobjęte audytem zakończone 7 stycznia 2018 r. i 7 
stycznia 2019 r. zostało pozyskane bez dokonywania korekt ze sprawozdania finansowego Emitenta (Issuer) 
odnoszącego się do tych dat i okresów oraz jest kwalifikowane poprzez odniesienie do tego sprawozdania, a 
także powinno być interpretowane łączenie z tym sprawozdaniem.  

 

  

For the 6-
month period 
ended 7 Jan 
2018 
Unaudited 
IFRS 

For the year 
ended 7 July 
2018 
Audited IFRS 
 

For the 6-
month 
period 
ended 7 Jan 
2019 
Unaudited 
IFRS 

For the year ended 
7 July 2017 
Audited 
IFRS 

 €  €  €  €  
Income from loans and 
receivables 

7,128,558 14,253,327 
7,217,514 

13,198,762 

Finance expense on debt 
securities issued 

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

(8,895,533) 

Net interest income 2,303,414 4,508,541 1,995,962 4,303,229 
Other income 1,437,506 4,693,893 228,561 2,760,327 

Specific impairment of loans and 
receivables 

(1,456,854) (3,451,769) (2,148,381) (1,442,534) 

Non-specific impairment of loans 
and receivables 

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

Administrative expenses (2,117,462) (3,926,376) (2,149,932) (4,514,629) 

Profit on ordinary activities before 
taxation 

370,041 890,365 (1,256,624) 645,756 

Tax on profit on ordinary activities - (47,833)  - - 

Profit/loss for the relevant period 370,041 842,532 (1,256,624) 645,756 
Financial fixed assets     
Loans and receivables 158,349,455 149,871,287 151,760,572 175,863,944 

Current assets     
Debtors 11,798,398 11,213,611 9,859,737 12,646,626 
Cash at bank and in hand 14,400,089 13,728,646 21,097,933 11,971,756 

Total Assets 184,547,942 174,813,544 182,718,242 200,482,326 

Creditors: amounts falling due 
within one year 

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

Total assets less current liabilities 179,586,378 170,391,343 178,245,864 193,696,195 
Debt securities issued (179,872,880) (170,205,354) (179,309,677) 194,352,738 
Net Assets (286,502) 185,989 (1,063,813) (656,543) 

Capital and reserves     
Called up share capital 40,000 40,000 40,000 40,000 

Retained earnings (326,502) 145,989 (1,103,813) (696,543) 

Equity Shareholder funds (286,502) 185,989 (1,063,813) (656,543) 
 

B.24  Opis wszystkich 
istotnych 
niekorzystnych zmian 

Nie dotyczy, brak istotnych niekorzystnych zmian w perspektywach Emitenta 
(Issuer) od 7 lipca 2018 r. (data ostatniego zbadanego przez biegłego rewidenta 



 

 

Element 

Wymogi informacyjne 
w odniesieniu do 
dyrektywy o 
prospekcie emisyjnym Szczegóły 

w perspektywach 
Emitenta (Issuer) od 
daty ostatniego 
opublikowanego 
sprawozdania 
finansowego 
zbadanego przez 
biegłego rewidenta. 

sprawozdania finansowego dołączonego do niniejszego dokumentu). 

B.25 Opis aktywów 
bazowych, w tym: 

 potwierdzenie, że 
sekurytyzowane 
aktywa, na których 
oparta jest emisja, 
posiadają 
właściwości 
wykazujące 
zdolność 
generowania 
funduszy na 
obsługę wszelkich 
płatności należnych 
i płatnych z tytułu 
papierów 
wartościowych, 

 - opis ogólnych 
cech dłużników, 

 opis charakteru 
prawnego aktywów, 
wskaźnik wielkości 
kredytu do wartości 
aktywów lub 
współczynnik 
zabezpieczenia. 

Zysk z każdej Serii (Series) Obligacji (Notes) zostanie wykorzystany do 
pozyskania Pożyczek Studenckich (Student Loans) w określonym okresie przed 
pierwszym terminem płatności odsetek Serii (Series) („Okres Pozyskiwania” 
(Acquisition Period)) dla takiej Serii (Series) Obligacji (Notes). Każda Seria 

(Series) będzie zabezpieczona przepływami pieniężnymi generowanymi przez 
Pożyczki Studenckie (Student Loans) nabyte w ten sposób, gdyż te same mogą 
być wymieniane zgodnie z opisem poniżej (Pożyczki Studenckie (Student Loans) 
są okresowo zatrzymywane przez Emitenta (Issuer) jako zabezpieczenie Serii 
(Series) Obligacji (Notes), będąc „Odpowiednimi Pożyczkami Studenckimi” 
(Relevant Student Loans)). Emitent (Issuer) nabędzie Pożyczki Studenckie 

(Student Loans) za cenę zakupu równą niespłaconej kwocie kapitału, w 

przypadku stwierdzenia stosowności „Utraty Wartości Pożyczki” (Student Loan 
Impairment) w stosunku do jakiejkolwiek Serii (Series) w oparciu o Warunki 
Końcowe (Final Terms) podlega obniżce odpowiadającej Udzielającemu 
Pożyczkę (Loan Originator) w odniesieniu do wszelkich Pożyczek Studenckich 
(Student Loans) o statusie braku płatności, zwłoki lub zaległości („Pożyczki 
Studenckie Podlegające Utracie Ważności”, Impaired Student Loans). 

 
Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan Originator) jest odpowiedzialny za udzielenie 
Pożyczek Studenckich (Student Loans) pożyczkobiorcom („Pożyczkobiorcy” 
(Borrowers)) spełniającym następujące wymogi kwalifikacyjne („Kryteria 
Kwalifikacyjne” (Eligibility Criteria)): 

 Każdy Pożyczkobiorca (Borrower) musi zostać przyjęty na „Odpowiedni 
Kierunek” (Eligible Course) w „Odpowiedniej Instytucji” (Eligible Institution). 

 Każdy Pożyczkobiorca (Borrower) musi spełniać kryteria dostępności 
Podmiotu Udzielającego Pożyczki (Loan Originator). 

 Wyniki z biura informacji kredytowej lub weryfikacji przeszłości każdego 
Pożyczkobiorcy (Borrower) muszą być zadowalające dla Podmiotu 
Udzielającego Pożyczki (Loan Originator). 

 Każdy Pożyczkobiorca (Borrower) musi mieszkać na stałe w „Odpowiednim 
Państwie” opisanym w Polityce Kredytowej Dotyczącej Udzielania Pożyczek. 

 Podmiot Udzielający Pożyczek (Loan Originator) musi otrzymać ważny 
dowód tożsamości i potwierdzenie aktualnego miejsca zamieszkania w 
przypadku każdego Pożyczkobiorcy (Borrower). 

 Pożyczka musi być wyrażona w tej samej walucie co odpowiednie Serie 
(Series) Obligacji (Notes). 

 W przypadku Pożyczki Studenckiej (Student Loan) służącej do 
refinansowania istniejącej pożyczki uzyskanej przez Pożyczkobiorcę 
(Borrower) od strony trzeciej wymagane jest, aby Pożyczkobiorca (Borrower) 
wykorzystywał lub wykorzystał refinansowaną pożyczkę na potrzeby opłaty 
czesnego i/lub kosztów utrzymania związanych z uczestnictwem 
Pożyczkobiorcy w Odpowiednim Kierunku (Eligible Course), w Odpowiedniej 
Instytucji (Eligible Institution), a Pożyczka Studencka (Student Loan) musi 
służyć spłaceniu pożyczki zaciągniętej w ww. celu. 

Jeśli dla Serii (Series) obowiązuje „Subskrypcja w Gotówce” (In Specie 
Subscription), zyski z odpowiedniej Serii (Series) Obligacji (Notes) mogą być 
wykorzystane przez Emitenta (Issuer) do nabycia Pożyczek Studenckich 
(Student Loans) udzielonych Pożyczkobiorcom (Borrowers), którzy studiują (lub 
studiowali) w Odpowiedniej(-ich) Instytucji(-ach) w przypadku tej Serii (Series), 
niezależnie od tego, że takie Pożyczki Studenckie (Student Loans) mogą 
podlegać Utracie Wartości (Impaired Student Loans) i/lub nie spełniać wszystkich 
Kryteriów Kwalifikacyjnych (Eligibility Criteria) i/lub poniższych Warunków 
dotyczących Pożyczek Studenckich (Provisions relating to Student Loans) 
(„Pożyczki Studenckie w Gotówce” (In Specie Student Loans)). 
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Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student Loans) dla Serii (Series) 
Obligacji (Notes) oraz wszelkie Pożyczki Studenckie (Student Loans) wymienione 
w okresie późniejszym (zgodnie z poniższym opisem) muszą być zgodne z 
„Postanowieniami dotyczącymi Pożyczek Studenckich” (Provisions relating to 
Student Loans), które obowiązują dla Serii (Series), w tym spełniać wszelkie 
wymogi geograficzne, instytucjonalne, związane z utratą wartości oraz 
koncentracją płci.  
 
Emitent (Issuer) potwierdza, że aktywa, na których oparta jest każda Seria 
(Series), będą miały właściwości wykazujące zdolność generowania funduszy na 
obsługę wszelkich płatności należnych i płatnych z tytułu Obligacji (Notes). 
 
Zabezpieczenia: Każda Seria (Series) Obligacji (Notes) będzie zabezpieczona 

oprocentowaniem w ramach centralnego zabezpieczenia salda kredytowego na 
odpowiednim Rachunku Serii (Series Account) (zgodnie z definicją poniżej) oraz 
na Odpowiednich Pożyczkach Studenckich (Relevant Student Loans) i prawach 
powiązanych (które mogą obejmować gwarancję finansową (Financial 
Guarantee) i/lub polisę ubezpieczenia na życie, jeśli określono, że takie zasady 
obowiązują wobec danej Serii (Series)). 
 
Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan Originator) może zalecić Emitentowi 
(Issuer), aby niektóre lub wszystkie Pożyczki Studenckie (Student Loans) 
zabezpieczające Serię (Series) zostały wymienione na inne Pożyczki Studenckie 
(Student Loans) spełniające Kryteria Kwalifikacyjne (Eligibility Criteria) (jeśli 
dotyczy) oraz „Postanowienia dotyczące Pożyczek Studenckich” (Provisions 
relating to Student Loans), które obowiązują dla Serii (Series), Po otrzymaniu 
takiego zalecenia Emitent (Issuer) może polecić Powiernikowi (Trustee) 
podpisanie dowolnego dokumentu wymaganego do zwolnienia Odpowiedniej 
Pożyczki Studenckiej / Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student 
Loan(s)) zastępowanych przez zabezpieczenie utworzone przez Uzupełniającą 
Umowę Powierniczą (Supplemental Trust Deed) dla Serii (Series) oraz nałożyć 
oprocentowanie zabezpieczające w ramach centralnego zabezpieczenia na takie 
zastępcze Pożyczki Studenckie (Student Loan(s)), a Powiernik (Trustee) będzie 
zobowiązany do podjęcia tych działań, pod warunkiem że Podmiot Udzielający 
Pożyczki (Loan Originator) potwierdzi Emitentowi (Issuer) na piśmie (którego 
kopię przekaże Powiernikowi (Trustee)), że w dniu wymiany (a) wszystkie 
zastępcze Pożyczki Studenckie (Student Loans) spełniają odpowiednie wymogi 
dotyczące Pożyczek Studenckich (Student Loans) nabytych przez Emitenta 
(Issuer) (b) w związku z zastępczymi Pożyczkami Studenckimi podlegającymi 
Utracie Wartości (Impaired Student Loan) łączna wartość rynkowa Odpowiedniej 
Zastępczej Pożyczki Studenckiej (Relevant Student Loan) nie jest niższa niż 
wartość rynkowa Pożyczki Studenckiej Podlegającej Utracie Wartości (Impaired 
Student Loan) będącej przedmiotem zastąpienia (c) w związku z zastąpieniem 
Odpowiedniej Pożyczki Studenckiej (Relevant Student Loan) niepodlegającej 
utracie wartości zastępcze Odpowiednie Pożyczki Studenckie nie podlegają 
utracie wartości oraz że nie ma żadnych zaległości w spłacie zastępczych 
Odpowiednich Pożyczek Studenckich Student Loan(s) oraz że łączne kwoty 
kapitału i odsetek tych pożyczek pozostające do spłaty są co najmniej równe 
łącznej kwocie kapitału oraz łącznej i oczekiwanej kwocie odsetek należnej dla 
Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans), które podlegają 
wymianie. 
 
Za każdą Serię (Series) Obligacji (Notes) Podmiotowi Udzielającemu Pożyczki 
(Loan Originator) przysługuje opłata za przygotowanie, a Agentowi Emisji 
(Placing Agent) przysługuje opłata dla agencji emisyjnej, która może powodować, 
że łączna kwota dostępna dla Emitenta (Issuer) na zakup Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) będzie niższa niż łączna kwota 
kapitału pozostającego do spłaty odpowiedniej Serii (Series) Obligacji (Notes) 
natychmiast pod Dacie Emisji (Issue Date). 
 
Dodatkowo, w przypadku pogorszenie spłacalności określonej Pożyczki 
Studenckiej (Student Loan), pozycja ja jest uznawana w rachunku zysków i strat 
Emitenta (Issuer) jako różnica między wartością księgową Pożyczki Studenckiej 
(Student Loan) a jej oczekiwaną ściągalnością. Specyficzne rezerwy 
przewidziano odnośnie do Pożyczek Studenckich (Student Loans), których spłata 
przebiega z opóźnieniem ponad 180 dni, natomiast niespecyficzne rezerwy 
(oparte na modelu kosztów ponoszonych, lecz nieraportowanych) stosuje się 
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w przypadku Pożyczek Studenckich (Student Loans), których opóźnienie 
w spłacie wynosi do 180 dni. Takie postanowienia mogą skutkować spadkiem 
wskaźnika wielkości kredytu do wartości aktywów poniżej 100% dla Serii 
(Series), której dotyczą Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student 
Loans) o pogorszonej spłacalności, jednak łączne odsetki należne Emitentowi 
(Issuer) od Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) 
przekroczą łączne odsetki należne od Obligacji (Notes) odpowiedniej Serii 
(Series), o ile skumulowane odsetki od prawidłowo spłacanych Pożyczek 
Studenckich (Student Loans) będą wystarczające, aby zrekompensować 
całkowicie niespłacone Pożyczki Studenckie (Student Loans) zabezpieczające 
daną Serię (Series).   
 
Pożyczkobiorcy (Borrowers) będący studentami dziennymi otrzymują okres 
karencji („Okres Karencji” (Grace Period)), zanim będą zobowiązani do 

rozpoczęcia spłaty Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student 
Loans). Podmiot Obsługujący Pożyczkę może wydać zgodę na przedłużenie 
Okresu Karencji (Grace Period) do 12 miesięcy w przypadku, gdy odpowiedni 
Pożyczkobiorca wyrazi zamiar odroczenia lub przedłużenia toku studiów. 
Zazwyczaj Okres Karencji (Grace Period) nie przekracza sześciu miesięcy po 
ukończeniu kierunku w przypadku studentów studiów dziennych (w którym to 
sześciomiesięcznym okresie mają znaleźć zatrudnienie). Odpowiednie Pożyczki 
Studenckie (Relevant Student Loans) są dokumentowane w umowach zawartych 
według prawa angielskiego przez Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan 
Originator) z pomocą wiodącej globalnej firmy prawniczej. 
 
Nie jest wymagany minimalny poziom zabezpieczenia zgodnie z warunkami 
Obligacji (Notes). 
 
Podsumowanie dotyczące określonej emisji: 
 

Odpowiednie instytucje (Eligible Institution) dla tej Serii są następujące:  
[Należy wskazać instytucje] / [jedna, niektóre lub wszystkie z instytucji 
określonych jako „Odpowiednie Instytucje” (Eligible Institutions) w Dziale 5 

„Proces udzielania i sprzedaży pożyczki” (Loan Origination and Sale Process) 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego (Base Prospectus)] 
 
Odpowiednie Kierunki (Eligible Courses) dla tej Serii są następujące: [Należy 
wskazać kierunki] 
 
Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student Loans) będą pozyskiwane 
przez Emitenta (Issuer) w trakcie „Okresu Pozyskiwania” (Acquisition Period), 
czyli od [należy wstawić datę] do [należy wstawić datę]. 
 
Zyski z Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) będą 
wykorzystywane przez każdego Pożyczkobiorcę (Borrower) w celu uiszczenia 
czesnego [i (w zakresie, w którym cel, na który przeznaczona może być 
pożyczka, jest dopuszczalny) do pokrycia kosztów utrzymania i innych 
powiązanych kosztów / zwolnienia kosztów utrzymania i innych powiązanych 
kosztów i/lub spłaty pożyczki udzielonej przez bank będący stroną trzecią, w celu 
zwolnienia [czesnego]/[i (w zakresie dozwolonym przez cel pożyczki) kosztów 
utrzymania oraz powiązanych / zwolnienia kosztów utrzymania i innych 
powiązanych kosztów] pod warunkiem spełnienia Kryteriów Kwalifikacyjnych 
(Eligibility Criteria) dla refinansowania (w zależności od przypadku).  
 
[Seria (Series) korzysta z [[częściowej] gwarancji finansowej dla zobowiązań 
Pożyczkobiorców (Borrowers) wynikających z Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans) stanowiących zabezpieczenie danej Serii 
(Series)] [i] [ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (Borrowers) Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans)]. 
 
[Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student Loans) podlegają 
[Subskrypcji w Gotówce (In Specie Subscription)] [,] [Koncentracji Rankingu 
Odpowiedniej Instytucji (Eligible Institutions Ranking Concentration)] [,] 

[Koncentracji Geograficznej Studentów (Student Geographic Concentration)] 
[Koncentracji Płci (Gender Concentration)] [oraz] [Utraty Wartości Pożyczki 
[Student Loan Impairment].] 
 
Wskaźnik wielkości kredytu do wartości aktywów dla tej Serii (Series) Obligacji 
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(Notes), z uwzględnieniem środków pieniężnych i Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans), wynosi []% bezpośrednio po Dacie Emisji 
(Issue Date). 

B.26 W odniesieniu do 
aktywnie zarządzanej 
puli aktywów, na 
których oparta jest 
emisja, opis 
parametrów 
dopuszczalnych 
inwestycji, nazwa i 
opis podmiotu 
odpowiedzialnego za 
zarządzanie, wraz z 
krótkim opisem relacji 
tego podmiotu ze 
wszystkimi innymi 
stronami emisji 

Nie dotyczy. Ponieważ Obligacje (Notes) nie są oparte na aktywnie zarządzanej 
puli aktywów, Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan Originator) może zalecić 
Emitentowi (Issuer) w dowolnym czasie przed Datą Zapadalności (Maturity Date) 
Serii (Series) Obligacji (Notes): 

 wymianę niektórych lub wszystkich Odpowiednich Pożyczek Studenckich 
(Relevant Student Loans) zabezpieczających taką Serię (Series) na inne 
Pożyczki Studenckie (Student Loans), które spełniają Kryteria Kwalifikacyjne 
(Eligibility Criteria) (jeśli dotyczy) z zastrzeżeniem warunków, o których mowa 
powyżej; i/lub 

 sprzedaż Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans), 
również jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że sprzedaż spowoduje płatność 
wyższej kwoty wykupu w odniesieniu do Obligacji (Notes) z tej Serii (Series) 
niż kwota, która powstałaby w przypadku zatrzymania Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) przez Emitenta (Issuer) do 
daty zapadalności i wymuszenia zaległości w spłacie Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans). 

B.27 W przypadku gdy 
Emitent (Issuer) 
zamierza emitować 
kolejne papiery 
wartościowe oparte na 
tych samych 
aktywach, należy to 
wskazać. 

Emitent (Issuer) może wydać kolejne Transze (Tranches) Obligacji (Notes) każdej 
Serii (Series), które będą zamienne względem innych Obligacji (Notes) tej Serii 
(Series) oraz zabezpieczone na tych samych aktywach (w tym na Odpowiednich 
Pożyczkach Studenckich (Relevant Student Loans)), na których są 
zabezpieczone inne Obligacje (Notes) tej Serii (Series). 

B.28 Opis struktury 
transakcji wraz ze 
schematem struktury 
(jeśli konieczne). 

Poniższy wykres struktury pozwala inwestorom na ogólny przegląd struktury. 

 

B.29 Opis przepływu 
środków finansowych, 
wraz z informacjami o 
stronach transakcji 
typu „swap” oraz o 
innych istotnych 
formach rozszerzenia 
kredytu lub 
uzupełnienia 
płynności i o 
podmiotach je 
zapewniających 

Zyski z emisji każdej Serii (Series) Obligacji (Notes) będą początkowo wpłacane 
na rachunek bankowy utworzony dla danej Serii (Series) w Banku Rachunku 
(Account Bank) („Rachunek Serii” (Series Account)). 

 
W Okresie Nabycia (Acquisition Period) każdej Serii (Series) zyski wpłacone na 
Rachunek Serii (Series Account) zostaną wykorzystane przez Emitenta (Issuer) w 
celu pokrycia Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses) i pozyskania 
Pożyczek Studenckich (Student Loans), które z zastrzeżeniem wymiany opisanej 
powyżej będą stanowić Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student 
Loans) dla takiej Serii (Series). 
 
Wypłaty Pożyczek Studenckich (Student Loans) dokonuje Podmiot Udzielający 
Pożyczki (Loan Originator), kiedy Pożyczka Studencka (Student Loan) zostanie 
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nabyta przez Emitenta (Issuer), a pobieraniem spłat Pożyczki Studenckiej 
(Student Loan) od Pożyczkobiorców (Borrowers) zarządza Podmiot Obsługujący 

Pożyczki (Loan Servicer) w imieniu Emitenta (Issuer). 
 
Pożyczkobiorcy (Borrowers) mogą zostać poinstruowani, aby dokonywać spłat 
Pożyczek Studenckich (Student Loans) na rachunek utrzymywany przez spółkę 
celową, który to rachunek będzie podlegać ustaleniom powierniczym, zgodnie z 
którymi Emitent (Issuer) będzie mieć udział w korzyściach w zakresie środków 

wpłacanych na ten rachunek przez Pożyczkobiorców (Borrowers) w odniesieniu 
do Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans), zanim środki 
zostaną przekazane na odpowiedni Rachunek Serii (Series Account). 
Pożyczkobiorcy (Borrowers) mogą mieć również możliwość dokonywania spłat 
Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) za 
pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, który zostanie poinstruowany, aby 
przekazywać takie spłaty na odpowiedni Rachunek Serii (Series Account) lub do 
spółki celowej, o której mowa powyżej, zanim środki zostaną przekazane na 
odpowiedni rachunek Serii (Series Account). 
 
Spłaty kapitału oraz spłaty odsetek oraz wszelkie inne kwoty Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) będą księgowane bezpośrednio 
lub pośrednio na odpowiednim Rachunku Serii (Series Account) oraz zgodnie z 
obowiązującymi Priorytetami Płatności (Priorities of Payments) opisanymi poniżej. 
 
Gwarancja finansowa (Financial Guarantee)  

Seria (Series) Obligacji (Notes) może korzystać z gwarancji finansowej w 
odniesieniu do pewnych zobowiązań Pożyczkobiorców (Borrowers) wynikających 
z Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) udzielonych 
przez Odpowiednią Instytucję (Eligible Institution) dla tej Serii (Series) lub podmiot 
powiązany takiej Odpowiedniej Instytucji (Eligible Institution). 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 

[Ta Seria (Series) Obligacji (Notes) nie korzysta z gwarancji finansowych w 
odniesieniu do Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) 
stanowiących pokrycie tej Serii (Series)] / [Ta Seria (Series) Obligacji (Notes) 
korzysta z gwarancji finansowych w odniesieniu do Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans) stanowiących pokrycie tej Serii (Series). 
Gwarantem jest [  •  ]. Odpowiedzialność gwaranta zgodnie z jego gwarancją 
finansową podlega następującym ograniczeniom: [  •  ].] 

B.30 Nazwa i opis 
organizatorów 
sekurytyzowanych 
aktywów. 

Pożyczki Studenckie (Student Loans) będą przygotowywane przez firmę Prodigy 
Finance występującą w roli Podmiotu Udzielającego Pożyczki (Loan Originator). 
Firma Prodigy Finance została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii (United 
Kingdom) (numer spółki 5912562), posiada licencję nadaną przez Urząd Nadzoru 
Finansowego (Financial Conduct Authority) na prowadzenie regulowanej 
działalności kredytowej (nr referencyjny firmy 709641) i jest zarejestrowanym 
administratorem danych ICO (nr rejestracyjny Z9851854). 

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE 
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C.1 Opis typu i klasy 
papierów 
wartościowych 
stanowiących 
przedmiot oferty lub/i 
dopuszczenia do 
obrotu, w tym 
ewentualny kod 
identyfikacyjny 
papierów 
wartościowych. 

 

Obligacje (Notes) są emitowane w Seriach (Series) i każda Seria (Series) może 
być emitowana w transzach (każda zwana „Transzą” (Tranche)) w tych 

samych lub różnych Datach Emisji (Issue Date). 
 
Określone warunki każdej Transzy (Tranche) będą takie same z wyjątkiem Daty 
Emisji (Issue Date), Ceny Emisji (Issue Price), Okresu Nabycia (Acquisition 
Period), pierwszej spłaty odsetek, łącznych odsetek oraz bazowej kwoty 
Transzy (Tranche).    
 
Obligacje (Notes) będą w formie imiennej i będą reprezentowane przez 
świadectwa udziałowe, przy czym jedno świadectwo udziałowe będzie wydane 
dla wszystkich Obligacji (Notes) jednej Serii (Series) posiadanych przez danego 
Obligatariusza (Noteholder).  Świadectwa udziałowe reprezentujące Obligacje 
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 (Notes), które są zarejestrowane na nazwisko osoby nominowanej 
depozytariusza w odniesieniu do jednego lub większej liczby systemów 
rozliczeniowych (clearingowych), są określane jako „Świadectwa Udziałowe 
Globalne” (Global Certificates). 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 

 
[Obligacje (Notes) [  •  ] oferowane w Serii (Series) [  •  ] z podziałem na 
Transze (Tranche) w ilości [  •  ] są oferowane zgodnie z tymi Warunkami 
końcowymi (Final Terms)] albo [Maksymalnie [  •  ] Obligacji (Notes) [  •  ] w 
Serii (Series) z podziałem na Transze (Tranche) [  •  ] będzie oferowanych 

zgodnie z tymi Warunkami końcowymi (Final Terms).  
 
Szczegółowe informacje dotyczące Obligacji:  
 
Numer identyfikacyjny zabezpieczenia (ISIN): [  •  ] 

 
Wspólny kod: [  •  ] 

 
Data emisji (Issue Date): [  •  ] lub inna odpowiednia data, która zostanie 

ogłoszona w komunikacie wydanym po upływie Okresu Ważności Oferty (Offer 
Period). 
 
Cena Emisji (Issue Price): [  •  ] 

C.2 Waluta emisji papierów 
wartościowych. 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 

Ta Seria (Series) będzie wyrażona w walucie [szczegółowe dane waluty]. 

C.5 Opis ograniczeń 
dotyczących 
swobodnej zbywalności 
papierów 
wartościowych. 

Oferta Obligacji (Notes) będzie podlegać ograniczeniom w Stanach 
Zjednoczonych i EOG, a także wszelkim odnośnym ograniczeniom w 
jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której są oferowane. 
 
Obligacje (Notes) będą sprzedawane poza Stanami Zjednoczonymi osobom 
nieposiadającym obywatelstwa amerykańskiego, powołując się na Regulację S 
(Regulation S). Obligacje (Notes) będą sprzedawane w Stanach Zjednoczonych 
obywatelom amerykańskim, zgodnie z opisem w Regulacji S (Regulation S), 
którzy kwalifikują się jako „akredytowani inwestorzy” (Accredited Investors) na 
mocy odpowiednio Reguły 506(b) (Rule 506(b)) lub Reguły 506(c) (Rule 506(c)) 
Regulacji D (Regulation D). 
 
Każda osoba niebędąca obywatelem amerykańskim dokonująca zakupu 
Obligacji (Notes) od Emitenta (Issuer) zgadza się, że jeśli oferuje lub sprzedaje 
Obligacje (Notes) przed upływem 40 dni od daty zamknięcia oferty Obligacji 
(Notes), to nie będzie składać takiej oferty lub sprzedaży osobie będącej 
obywatelem amerykańskim (w rozumieniu Regulacji S (Regulation S)) lub na 
rachunek lub na korzyść takiej osoby będącej obywatelem amerykańskim, oraz 
że każda następna oferta lub sprzedaż osobie będącej obywatelem 
amerykańskim, zgodnie z definicją w Regulacji S (Regulation S), może być 
dokonywana tylko na rzecz „akredytowanego inwestora” (Accredited Investor), 
jak to określono w Regule 501(a) (Rule 501(a)) Regulacja D (Regulation D). 
 
Każdy obywatel amerykański (zgodnie z definicją w Regulacji S (Regulation S)) 
dokonujący zakupu Obligacji (Notes) od Emitenta (Issuer) zgadza się, że jeśli w 
przyszłości zdecyduje się zaoferować, odsprzedać, zastawić lub w inny sposób 
scedować takie Obligacje (Notes) przez niego nabyte, każda oferta, odsprzedaż 
lub cesja będzie zgodna z Ustawą o Papierach Wartościowych (Securities Act) 
oraz wszelkimi regulacjami ogłoszonymi na jej podstawie przez SEC, Ustawą o 
Przedsiębiorstwach Inwestycyjnych (Investment Company Act) oraz wszelkimi 
obowiązującymi amerykańskimi przepisami o państwowych papierach 
wartościowych, oraz w odniesieniu do potencjalnego nabywcy, który jest 
obywatelem amerykańskim, taki potencjalny nabywca powinien być 
„akredytowanym inwestorem” (Accredited Investor) zgodnie z Regułą 501(a) 
(Rule 501(a)) Regulacji D (Regulation D). 
 
Udziały w Obligacjach (Notes) będących przedmiotem obrotu w systemach 
Euroclear i Clearstream, Luksemburg (Luxembourg) oraz/lub w innym systemie 
rozliczeń zostaną przekazane zgodnie z procedurami i regulacjami odnośnego 
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systemu rozliczeń.   

C.8 Opis praw związanych z 
papierami 
wartościowymi, w tym 
ranking i wszelkie 
ograniczenia tych praw. 

Obligacje (Notes) każdej Serii (Series) będą stanowić zabezpieczone 
zobowiązań Emitenta (Issuer) o równym statusie (pari passu) i bez żadnych 
preferencji między sobą. 
 
Każda Seria (Series) Obligacji będzie zabezpieczona stałym zabezpieczeniem 
z pierwszeństwem zaspokajania roszczeń z : 

i. Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans);  

ii. Rachunku Serii (Series Account) założonego dla danej Serii (Series);  

iii. praw, udziałów i zysku Emitenta (Issuer) wynikających z dokumentów 
transakcji dotyczących Programu (Programme) w zakresie, w jakim odnoszą się 
one do Serii (Series).  
 
Jeśli ma to zastosowanie tylko do Serii (Series), udział Emitenta (Issuer) w 
dowolnym ubezpieczeniu na życie Pożyczkobiorcy (Borrower) i/lub dowolnej 
gwarancji finansowej zostanie również uwzględniony w zabezpieczeniu takiej 
Serii (Series). 
 
Zabezpieczenie dla każdej Serii (Series) zostanie utworzone na mocy Głównej 
Umowy Powierniczej (Principal Trust Deed) uzupełnionej Uzupełniającą Umową 
Powierniczą (Supplemental Trust Deed). 
 
Przed wyegzekwowaniem zabezpieczenia w postaci Uzupełniającej Umowy 
Powierniczej (Supplemental Trust Deed) w odniesieniu do Serii (Series) 
płatności będą dokonywane przez Emitenta (Issuer) w każdym Terminie 
Płatności (Payment Date) ze środków wpływających na odpowiedni Rachunek 
Serii (Series Account) zgodnie z następującą kolejnością priorytetów 
(„Priorytety Płatności przed Egzekucją” (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments)):  

(i) tytułem zapłaty lub wyrównania proporcjonalnej w odniesieniu do 

danej Serii (Series) części wszystkich kwot należnych i 

przypadających do zapłaty na mocy Klauzuli 13 (Clause 13) Głównej 

Umowy Powierniczej (Principal Trust Deed) Powiernikowi (Trustee) 

i/lub zaakceptowanej Osobie Mianowanej (Appointee) wyznaczonej 

przez Powiernika (Trustee); 

(ii) tytułem lub na poczet płatności proporcjonalnej w odniesieniu do 

danej Serii (Series) części wszelkich kwot należnych przez Emitenta 

(Issuer) irlandzkim organom podatkowym, które Emitent jest 

obowiązany pokryć; 

(iii) tytułem lub na poczet płatności lub uiszczenia proporcjonalnej w 

odniesieniu do danej Serii (Series) części wszystkich kwot należnych 

Podmiotowi Obsługującemu Pożyczki (Loan Servicer) zgodnie z LSA, 

w tym kwoty należne Podmiotowi Obsługującemu Pożyczki (Loan 

Servicer) w zakresie zwrotu kwot za Zaakceptowane Wydatki 

(Permitted Expenses), które zostały zapłacone w imieniu Emitenta 

(Issuer) oraz w odniesieniu do których Podmiot Obsługujący 

Pożyczki (Loan Issuer) przekazał Emitentowi (Issuer) pisemny 

wniosek o zwrot; 

(iv) tytułem lub na poczet płatności części kwoty z zysku od danej Serii 

w wysokości 100 euro rocznie dla Emitenta (Issuer), które zostanie 

zachowane przez Emitenta (Issuer) i dostępne do rozdziału wśród 

udziałowców zgodnie z obowiązującym prawem; 

(v) jeśli saldo pozostające do rozdziału wynosi mniej niż Kwota 

Progowa (Threshold Amount), zachowanie takiego salda jako 

rezerwy płatności do zastosowania zgodnie z odpowiednimi 

Priorytetami Płatności (Priorities of Payments) w następnym 

Terminie Płatności (Payment Date) po tym Terminie Płatności 

(Payment Date); 

(vi) proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) 
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Obligatariuszom (Noteholders) tytułem lub na poczet płatności lub 

uiszczenia wszystkich kwot odsetek należnych i wymagalnych w 

danym terminie z tytułu lub w związku z Obligacjami (Notes) danej 

Serii (Series) do kwoty Salda Odsetek Naliczonych (Accrued Interest 

Balance);  

(vii) proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) 

Obligatariuszom (Noteholders) tytułem lub na poczet spłaty lub 

uiszczenia wszystkich kwot kapitału oraz innych kwot wymagalnych 

i płatnych w danym terminie z tytułu lub w związku z Obligacjami 

(Notes) danej Serii (Series); oraz  

(viii) proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) (a) zwrot dla 

Podmiotu Obsługującego Pożyczki (Loan Servicer) dla 

proporcjonalnej części Zaakceptowanych Wydatków (Permitted 

Expenses) Serii (Series) opłacanych przez Podmiot Obsługujący 

Pożyczkę (Loan Servicer) w imieniu Emitenta (Issuer), za które 

Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan Servicer) nie otrzymał zwrotu 

zgodnie z akapitem (iii) powyżej, oraz (b) płatność lub zwolnienie 

proporcjonalnej części Zaakceptowanych Wydatków (Permitted 

Expenses) tej Serii (Series) poniesionych przez Emitenta (Issuer) i 

nieopłaconych przez Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan Servicer) 

w imieniu Emitenta (Issuer); 

(ix) po zwolnieniu zabezpieczenia odpowiedniego Rachunku Serii 

(Series Account), Emitent (Issuer) upoważni Podmiot Obsługujący 

Pożyczkę (Loan Servicer) do wykorzystania salda (jeśli jest 

dostępne) Rachunku Serii (Series Account) (a) po pierwsze do 

dokonania zwrotu Podmiotowi Obsługującemu Pożyczkę (Loan 

Servicer) za wszelkie Zaakceptowane Wydatki (Permitted Expenses) 

zapłacone przez Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan Servicer) w 

imieniu Emitenta (Issuer), za które Podmiot Obsługujący Pożyczkę 

(Loan Servicer) nie otrzymał zwrotu ze środków zaksięgowanych na 

Rachunku Serii (Series Accounts) zgodnie z Priorytetami Płatności 

(Priorities of Payments) obowiązującymi dla wypłat takich środków 

zgodnie z warunkami takiej Serii (Series) w wyniku braku 

dostępnych środków, (b) po drugie proporcjonalnie i w równych 

częściach (pari passu) na rzecz płatności lub zwolnienia 

nieopłaconych Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses) 

nieopłaconych ze środków zaksięgowanych na innych Rachunkach 

Serii (Series Accounts) zgodnie z Priorytetami Płatności (Priorities of 

Payments) obowiązującymi dla wypłat takich środków zgodnie z 

warunkami takiej Serii (Series) w wyniku braku dostępnych 

środków oraz (c) następnie każda nadwyżka zostanie zatrzymana 

przez Emitenta (Issuer). 

 
Emitent (Issuer) może w dowolnym terminie zapłacić z Rachunku Serii (Series 
Account) Podmiotowi Obsługującymi Pożyczki (Loan Servicer) dowolne kwoty 
należne w odniesieniu do Opłaty za Obsługę (Servicing Fee). 
 
Z zastrzeżeniem postanowień Uzupełniającej Umowy Powierniczej 
(Supplemental Trust Deed) Powiernik (Trustee) zatrzyma wszystkie środki 
pieniężne otrzymane zgodnie z Uzupełniającą Umową Powierniczą 
(Supplemental Trust Deed) w związku z realizacją lub egzekwowaniem 
zabezpieczeń ustanowionych na jej mocy w celu zastosowania ich w 
następującej kolejności priorytetów („Priorytety Płatności po Egzekucji” 
(Post-Enforcement Priorities of Payments) wraz z Priorytetami Płatności 
przed Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities of Payments) – „Priorytety 
Płatności” (Priorities of Payments)): 

i. tytułem płatności lub zaspokojenia proporcjonalnej części opłat, 
kosztów, obciążeń, wydatków i zobowiązań tej Serii (Series) 
poniesionych przez lub należnych Powiernikowi (Trustee) lub 
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dowolnemu syndykowi przygotowującemu lub egzekwującemu 
powiernictwo zgodnie z Umową Powierniczą (Trust Deed) (w tym 
koszty realizacji Zabezpieczenia oraz wynagrodzenia Powiernika 
(Trustee) lub syndyka); 

ii. tytułem lub na poczet płatności proporcjonalnej w odniesieniu do danej 
Serii (Series) części wszelkich kwot należnych przez Emitenta (Issuer) 
irlandzkim organom podatkowym, które Emitent jest obowiązany 
pokryć; 

iii. tytułem lub na poczet zapłaty lub uiszczenia proporcjonalnej w 
odniesieniu do danej Serii (Series) wszystkich kwot należnych 
Podmiotowi Obsługującemu Pożyczki (Loan Servicer) zgodnie z LSA 
(w tym kwoty należne Podmiotowi Obsługującemu Pożyczki (Loan 
Servicer) w zakresie zwrotu kwot za Zaakceptowane Wydatki 
(Permitted Expenses), które zostały zapłacone w imieniu Emitenta 
(Issuer) oraz w odniesieniu do których Podmiot Obsługujący Pożyczki 
(Loan Issuer) przekazał Emitentowi (Issuer) pisemny wniosek o zwrot). 

iv. proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) (a) zwrot dla 
Podmiotu Obsługującego Pożyczki (Loan Servicer) dla proporcjonalnej 
części Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses) Serii 
(Series) opłacanych przez Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan 
Servicer) w imieniu Emitenta (Issuer) oraz za które Podmiot 
Obsługujący Pożyczkę (Loan Servicer) nie otrzymał zwrotu zgodnie z 
punktem (iii) powyżej oraz (b) płatność lub zwolnienie proporcjonalnej 
części Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses) tej Serii 
(Series) nieopłaconych przez Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan 
Servicer) w imieniu Emitenta (Issuer); 

v. tytułem lub na poczet płatności części honorarium z zysku od danej 
Serii w wysokości 100 euro rocznie dla Emitenta (Issuer), które 
zostanie zachowane przez Emitenta (Issuer) i dostępne do rozdziału 
wśród udziałowców zgodnie z obowiązującym prawem; 

vi. proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) Obligatariuszom 
(Noteholders) tytułem lub na poczet płatności lub uiszczenia 
wszystkich kwot odsetek należnych i wymagalnych w danym terminie 
z tytułu lub w związku z Obligacjami (Notes) danej Serii (Series) do 
kwoty Salda Odsetek Naliczonych (Accrued Interest Balance); 

vii. proporcjonalnie i w równych częściach (pari passu) Obligatariuszom 
(Noteholders) tytułem lub na poczet spłaty lub uiszczenia wszystkich 
kwot kapitału oraz innych kwot wymagalnych i płatnych w danym 
terminie z tytułu lub w związku z Obligacjami (Notes) danej Serii 
(Series); oraz 

viii. następnie saldo (jeśli jest dostępne) Rachunku Serii (Series 

Account) zostanie wykorzystane (a) po pierwsze do dokonania 

zwrotu Podmiotowi Obsługującemu Pożyczkę (Loan Servicer) za 

wszelkie Zaakceptowane Wydatki (Permitted Expenses) zapłacone 

przez Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan Servicer) w imieniu 

Emitenta (Issuer), za które Podmiot Obsługujący Pożyczkę (Loan 

Servicer) nie otrzymał zwrotu ze środków zaksięgowanych na 

Rachunku Serii (Series Accounts) zgodnie z Priorytetami Płatności 

(Priorities of Payments) obowiązującymi dla wypłat takich środków 

zgodnie z warunkami takiej Serii (Series) w wyniku braku 

dostępnych środków, (b) po drugie proporcjonalnie i w równych 

częściach (pari passu) na rzecz płatności lub zwolnienia 

nieopłaconych Zaakceptowanych Wydatków nieopłaconych ze 

środków zaksięgowanych na innych Rachunkach Serii (Series 

Accounts) zgodnie z Priorytetami Płatności (Priorities of Payments) 

obowiązującymi dla wypłat takich środków zgodnie z warunkami 

takiej Serii (Series) w wyniku braku dostępnych środków oraz (c) 

następnie każda nadwyżka zostanie zatrzymana przez Emitenta 

(Issuer). 
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„Zaakceptowane Wydatki” (Permitted Expenses) obejmują kwoty należne 

usługodawcom wyznaczonym przez Emitenta (Issuer) (w tym, lecz nie 
wyłącznie, Agentowi ds. Obliczeń (Calculation Agent), Dostawcy Usług 
Korporacyjnych (Corporate Services Provider), Agentowi Rejestrowemu 
(Registrar), Głównemu Agentowi Płatniczemu (Principal Paying Agent), 
Agentowi Transferowemu (Transfer Agent), Podmiotowi Udzielającemu 
Pożyczki (Loan Originator), Podmiotowi Obsługującemu Pożyczki (Loan 
Servicer) oraz Zastępczemu Podmiotowi Obsługującemu (Back-Up Servicer)), 
opłaty i wydatki biegłych rewidentów, opłaty i koszty prawne, w tym koszty 
poniesione w związku ze zlokalizowaniem pożyczkobiorcy i egzekucją 
zaległych należności, opłaty i wydatki dyrektorów, wszelkie irlandzkie opłaty 
ustawowe lub regulacyjne, rezerwy, podatki, opłaty lub wydatki oraz koszty i 
wydatki związane z administracją, rozwiązaniem i/lub likwidacją Emitenta 
(Issuer). 
 
Obligacje (Notes) każdej Serii (Series) są zobowiązaniami Emitenta (Issuer) z 
ograniczonym prawem regresu. Wszelkie płatności będą dokonywane przez 
Emitenta (Issuer) w odniesieniu do Obligacji (Notes) z określonej Serii (Serii) 
wyłącznie w zakresie sum otrzymanych w odniesieniu do Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) dla takiej Serii (Series) lub w 
odniesieniu do aktywów, na których taka Seria (Series) jest zabezpieczona, lub 
z zysków lub realizacji/egzekucji zabezpieczeń dla Serii (Series), we 
wszystkich przypadkach z zastrzeżeniem obowiązujących Priorytetów 
Płatności (Priorities of Payment). 

C.9 Opis „nominalnego 
oprocentowania”, „daty 
wymagalności odsetek 
oraz terminów 
płatności odsetek”; „w 
przypadku gdy stopa 
procentowa nie jest 
ustalona, opis 
instrumentu bazowego 
stanowiącego jego 
podstawę”; „data 
zapadalności i 
ustalenia dotyczące 
amortyzacji pożyczki, w 
tym procedury 
dokonywania spłat” 

Płatności odsetek  

 
Każda Seria (Series) Obligacji (Notes) ma na celu zapewnić Obligatariuszom 
(Noteholders) zwrot zgodnie ze stałą marżą („Planową Stopą Odsetkową” 
(Target Interest Rate)) powyżej zmiennej Stopy Bazowej (Base Rate), 

niezależnie od tego, czy jest to EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, 
amerykańska stopa procentowa naliczana przez banki pierwszorzędnym 
kredytobiorcom (US Prime Lending Rate) czy Stopa Bazowa (Base Rate) 
Banku Anglii, jeśli określona Stopa Bazowa (Base Rate) jest ujemna, jej 
wartość zostanie uznana za równą zeru na potrzeby określenia oprocentowania 
obowiązującego dla Obligacji (Notes). 
 
Odsetki zaczną być naliczane od „Daty Rozpoczęcia Naliczania Odsetek” 
(Interest Commencement Date).  Daty naliczania odsetek i stosowana Planowa 
Stopa Odsetkowa (Target Interest Rate) oraz metody jej obliczania mogą być 
różne dla Obligacji (Notes) różnych Serii (Series).   
 
Za każdy Okres Odsetkowy (Interest Period) Saldem Odsetek Naliczonych 
(Accrued Interest Balance) będzie „Kwota Odsetek Bieżących” (Current Interest 
Amount) plus wszelkie kwoty odsetek naliczonych, ale jeszcze niezapłaconych 
w poprzednich Okresach Odsetkowych (Interest Period).   
 
Kwotę Odsetek Bieżących (Current Interest Amount) oblicza Agent ds. Obliczeń 
(Calculation Agent) poprzez zastosowanie Planowej Stopy Odsetkowej (Target 
Interest Rate) do Kwoty Kapitału Bazowego (Notional Principal Amount) za 
Okres Odsetkowy (Interest Period) w Dniu Obliczania (Calculation Date).  Dla 
każdego Dnia Obliczania (Calculation Date) Kwota Kapitału Bazowego 
(Notional Principal Amount) Obligacji (Note) wynosić będzie niespłaconą kwotę 
kapitału takiej Obligacji (Note) plus wszelkie kwoty odsetek jeszcze 
niezapłaconych z poprzednich Okresów Odsetkowych (Interest Periods).  
 
Okresy Odsetkowe (Interest Periods) to okresy rozpoczynające się od (i 
włącznie z) Dniem Rozpoczęcia Naliczania Odsetek (Interest Commencement 
Date) i kończące się (ale z wyłączeniem) pierwszego Dnia Obliczenia 
(Calculation Date) i każdy kolejny okres rozpoczynający się od (i włącznie z) 
Dniem Obliczenia (Calculation Date) i kończący się (z wyłączeniem) w kolejnym 
Dniu Obliczenia (Calculation Date).   
 
Nie ma gwarancji, że w jakimkolwiek Terminie Płatności (Payment Day) na 
odpowiednim Rachunku Serii (Series Account) dostępna będzie wystarczająca 
ilość środków, aby zapłacić Salda Odsetek Naliczonych (Accrued Interest 
Balance) od Obligacji (Notes), a odsetki (w każdym przypadku) będą wypłacane 
tylko, gdy środki dostępne do zapłaty odsetek i kapitału będą przekraczały 
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Kwotę Progową (Threshold Amount) (500 € dla Serii denominowanych w euro, 
500 £ dla Serii denominowanych w funtach szterlingach i 500 $ w przypadku 
Serii denominowanych w dolarach amerykańskich).  Jeżeli nie ma 
wystarczających dostępnych środków na odpowiednim Rachunku Serii (Series 
Account) do pokrycia Salda Odsetek Naliczonych (Accrued Interest Balance), 
nadal będą naliczane odsetki zgodnie z Planową Stopą Odsetkową (Target 
Interest Rate), a płatność zostanie przeniesiona na następny Termin Płatności 
(Payment Date). Takie przeniesienie nie stanowi Niedotrzymania Zobowiązań 
(Event of Default). 
 
Płatności kapitałowe  

W każdym Terminie Płatności (Payment Date), w którym środki dostępne na 
odpowiednim Rachunku Serii (Series Account) przeznaczone do zapłaty 
odsetek i kapitału przekraczają Kwotę Progową (Threshold Amount), po 
zapłaceniu w całości Salda Odsetek Naliczonych (Accrued Interest Balance) 
wszelkie pozostałe dostępne środki będą wypłacane Obligatariuszom 
(Noteholders), aby częściowo (lub całkowicie) odkupić główne saldo kapitału 
Obligacji (Notes) zgodnie z obowiązującymi Priorytetami Płatności (Priorities of 
Payments). 
 
Niedokonanie płatności kapitału w Terminie Płatności (Payment Date) z 
powodu braku dostępnych środków na Rachunku Serii (Series Account) nie 
będzie stanowiło Niedotrzymania Zobowiązań (Event of Default), ale będzie 
skutkowało przeniesieniem na następny Termin Płatności (Payment Date).  

Wykup w terminie zapadalności 

 

Każda Obligacja (Note) podlega wykupowi w Dacie Zapadalności (Maturity 
Date), jeśli nie została wcześniej wykupiona, zakupiona ani anulowana. W 
przypadku braku dostępnych środków do pełnego wykupu Obligacji (Notes) 
przez Emitenta (Issuer) na odpowiednim Rachunku Serii (Series Account) w 
Dacie Zapadalności (Maturity Date), Data Zapadalności (Maturity Date) 
zostanie automatycznie przeniesiona na kolejną rocznicę tej daty i takie 
przeniesienie na datę kolejnej rocznicy będzie powtarzane co roku, jeśli przed 
datą takiej rocznicy Obligacje (Notes) nie zostaną w pełni wykupione lub 
anulowane. W wyżej wymienionym okresie odroczenia odsetki nie będą 
naliczane („Okres Spłaty po Zapadalności” (Post-Maturity Repayment 
Period)). 

W Okresie Spłaty po Zapadalności (Post-Maturity Repayment Period), jeśli 
obowiązuje on dla Serii (Series), Emitent (Issuer) może zażądać od Podmiotu 
Obsługującego Pożyczki, działającego w sposób uzasadniony komercyjnie, 
wyceny (lub zlecenia wyceny) Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant 
Student Loans) pozostających do spłaty (łączna kwota wyceny takich pożyczek 
to „Kwota Wyceny po Zapadalności” (Post Maturity Valuation Amount)). 

Emitent (Issuer) może w ciągu 30 dni kalendarzowych od takiej wyceny oraz 
pod warunkiem dysponowania niezbędnymi środkami, przekazując 
powiadomienie Obligatariuszom (Noteholders) i Powiernikowi (Trustee) z 
przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, przeprowadzić dystrybucję kwoty 
równej Kwocie Wyceny po Zapadalności (Post Maturity Valuation Amount) wraz 
z innymi środkami dostępnymi na Rachunku Serii (Series Account) zgodnie z 
obowiązującymi Priorytetami Płatności (Priorities of Payments), które to 
płatności będą stanowić pełną i ostateczną spłatę wszelkich kwot odsetek i 
kwot kapitału należnego w danym czasie i zostaną wypłacone w odniesieniu do 
Obligacji (Notes) odpowiedniej Serii (Series). Jeśli Emitent (Issuer) dokona 
takiej dystrybucji, prawa Obligatariuszy do otrzymania dalszych kwot w 
odniesieniu do Obligacji (Notes) wygasną, a Obligacje (Notes) zostaną w pełni 
wykupione i anulowane. 

Jeśli Podmiot Obsługujący Pożyczki (Loan Servicer) potwierdzi Emitentowi 
(Issuer) i Powiernikowi (Trustee), że nie ma realnej perspektywy zebrania 
dalszych funduszy od Pożyczkobiorców (Borrowers) Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans) zgodnie z Polityką Zarządzania 
Pożyczkami (Loan Management Policy), Emitent (Issuer) powiadomi o tym 
Obligatariuszy (Noteholders) zgodnie z Warunkami (Conditions). W ten sposób 
Obligacje (Notes) zostaną wykupione w całości i anulowane, a prawa 
Obligatariuszy (Noteholders) do otrzymania dalszych kwot w odniesieniu do 
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Obligacji (Notes) wygasną. 

Mimo że dla każdej Serii wyznaczono Datę Zapadalności (Maturity Date), ze 
względu na fakt, że płatności kapitałowe mogą być dokonywane w każdym 
Terminie Płatności (Payment Date) z zastrzeżeniem wypłaty środków 
wpływających na odpowiedni Rachunek Serii (Series Account) zgodnie z 
obowiązującymi Priorytetami Płatności (Priorities of Payments), Obligacje 
(Notes) mogą zostać w pełni spłacone przed określoną Datą Zapadalności 
(Maturity Date) bez powiadomienia inwestorów. 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji  
 

Terminy Płatności (Payment Dates) dla tej serii jednostek inwestycyjnych 
(Series of Notes) to: [określić terminy płatności] („Terminy Płatności” 
(Payment Dates)).  Dla każdego Terminu Płatności (Payment Date) odsetki 

będą opłacane z dostępnych środków uzyskanych z Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans).  Odsetki będą należne zgodnie z 
Priorytetami Płatności przed Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments) zgodnie z Planową Stopą Odsetkową (Target Interest Rate), która 
stanowi stałą marżę powyżej zmiennej stopy zwrotu. 
 
Planowa Stopa Odsetkowa (Target Interest Rate) dla tej Serii (Series) Obligacji 
(Notes) wynosi [  •  ]% powyżej Stopy Bazowej (Base Rate) (która wynosi [  •  ]) 

lub zero, gdzie Stopa Bazowa (Base Rate) ma wartość ujemną. 

Termin zapadalności Obligacji (Notes)  

Data zapadalności (Maturity Date) tej Serii (Series) Obligacji (Notes) to [  •  ].   

 

C.10 W przypadku gdy 
płatność odsetek dla 
danego papieru 
wartościowego zawiera 
element pochodny, 
należy przedstawić 
jasne i wyczerpujące 
wyjaśnienie, aby 
ułatwić inwestorom 
zrozumienie, w jaki 
sposób wartość ich 
inwestycji zależy od 
wartości instrumentu(-
ów) bazowego(-ych), 
zwłaszcza w sytuacji, 
gdy ryzyko jest 
najbardziej wyraźne. 

Nie dotyczy; Obligacje (Notes) nie zawierają elementu pochodnego w 
płatnościach odsetek. 

C.11 Wskazanie, czy 
oferowane papiery 
wartościowe są lub 
będą przedmiotem 
wniosku o 
dopuszczenie do 
obrotu, z 
uwzględnieniem ich 
dystrybucji na rynku 
regulowanym lub na 
innych rynkach 
równoważnych, wraz z 
określeniem tych 
rynków. 

Obligacje (Notes) mogą być dopuszczone do notowania na Urzędowej Cedule 
Giełdowej (Official List) i obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin lub 
mogą być emitowane bez notowania na giełdzie. 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 
 
[Obligacje będą dopuszczone do notowania na Urzędowej Cedule Giełdowej 
(Official List) i obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.] / [Obligacje nie 
będą notowane na żadnej giełdzie papierów wartościowych.] 
 
[Obligacje mogą być oferowane w ofercie publicznej w [Austria], [Belgia], 
[Bułgaria], [Cypr], [Dania], [Estonia], [Finlandia], [Francja], [Niemcy], [Grecja], 
[Węgry], [Irlandia], [Włochy], [Łotwa], [Litwa], [Luksemburg], [Malta], [Norwegia], 
[Polska], [Portugalia], [Rumunia], [Słowenia], [Słowacja], [Hiszpania], [Szwecja], 
[Czechy], [Holandia] i [Wielka Brytania]. / [Obligacje są sprzedawane tylko 
[należy określić].] 

C.12 Minimalna wartość 
nominalna emisji. 

Każda Seria (Series) będzie mieć minimalną wartość nominalną. Obligatariusze 
(Noteholders) muszą również wykupić subskrypcję minimalnej kwoty kapitału 
Obligacji (Notes) równej minimalnej kwocie obrotowej odpowiedniej Serii 
(Series). 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 
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Minimalna wartość nominalna Obligacji (Notes) tej Serii (Series) wynosi [należy 
określić minimalną wartość nominalną]. 

Minimalna wartość obrotowa Obligacji (Notes) tej Serii (Series) wynosi [należy 
określić minimalną wartość obrotową]. 

C.21 Wskazanie rynku 
obrotu papierami 
wartościowymi lub 
rynku, dla którego 
wydany został prospekt 
emisyjny 

Obligacje mogą być dopuszczone do notowania na Urzędowej Cedule 
Giełdowej (Official List) i obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin lub 
mogą być emitowane bez notowania na giełdzie. 

Podsumowanie dotyczące określonej emisji 
 
[Obligacje będą dopuszczone do notowania na Urzędowej Cedule Giełdowej 
(Official List) i obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.] / [Obligacje nie 
będą notowane na żadnej giełdzie papierów wartościowych.] 
 

CZĘŚĆ D – GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA 
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D.2  Najważniejsze 
informacje o głównych 
czynnikach ryzyka 
charakterystycznych dla 
Emitenta (Issuer). 

Ryzyko kredytowe: Zaległości w płatnościach w podstawowych Odpowiednich 

Pożyczkach Studenckich (Relevant Student Loans) będą mieć negatywny 
wpływ na zdolność Emitenta (Issuer) do wywiązania się ze swoich zobowiązań 
płatniczych wynikających z Serii (Series) Obligacji (Notes) (których to 
Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) spłata może 
mieć status braku płatności, opóźnienia lub zwłoki w oparciu o warunki Polityki 
Zarządzania Pożyczkami Podmiotu Obsługującego Pożyczkę (Loan Servicer’s 
Loan Management Policy), jeśli zastosowanie ma Utrata Wartości Pożyczki 
(Impaired Student Loans)) Jeśli spłaty Odpowiedniej Pożyczki Studenckiej 
(Relevant Student Loan) są niższe niż kwota niezbędna do wykupu Obligacji 
(Notes) takiej Serii (Series) w pełni w Dacie Zapadalności (Maturity Date) lub 
przed jej upływem, to Emitent (Issuer) nie będzie zobowiązany do zapłaty 
żadnych kwot reprezentujących taki niedobór w Dacie Zapadalności (Maturity 
Date), a Data Zapadalności (Maturity Date) będzie odraczana do kolejnej 
rocznicy Daty Zapadalności (Maturity Date), chyba że Obligacje (Notes) 
zostaną w pełni wykupione przed upływem takiej odroczonej Daty Zapadalności 
(Maturity Date). Jeśli przed Datą Zapadalności (Maturity Date) (lub dowolną 
odroczoną Datą Zapadalności (Maturity Date)) Podmiot Obsługujący Pożyczki 
(Loan Servicer) potwierdzi Emitentowi (Issuer) i Powiernikowi (Trustee), że nie 
ma realnych perspektyw uzyskania dalszych środków od Pożyczkobiorców 
(Borrowers) Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) 
zgodnie z Polityką Zarządzania Pożyczkami (Loan Management Policy), 
Emitent (Issuer) powiadomi o tym Obligatariuszy (Noteholders) takiej Serii, 
zobowiązania Emitenta (Issuer) wobec Obligatariuszy (Noteholders) 
natychmiast wygasną, Obligacje (Notes) zostaną uznane za wykupione i 
anulowane, a Obligatariusze (Noteholders) mogą odpowiednio utracić całość 
lub część swojej inwestycji. 
 
Wcześniejsze spłaty: Charakter puli Pożyczkobiorców (Borrowers) oznacza, 

że wcześniejsze spłaty kapitału są prawdopodobne i oczekiwane. Istnieje 
ryzyko, że odsetki środków stanowiących wcześniejsze spłaty kapitału 
Odpowiedniej Pożyczki Studenckiej (Relevant Student Loan), które oczekują na 
dystrybucję zgodnie z obowiązującym Priorytetami Płatności (Priorities of 
Payments), nie będą naliczane w takiej samej stopie jak odsetki, które 
zostałyby naliczone na niezapłaconej kwocie kapitału Odpowiedniej Pożyczki 
Studenckiej (Relevant Student Loan), lub w takiej samej stopie, w jakiej odsetki 
są naliczane na odpowiedniej Serii (Series) w odpowiednim okresie. Biorąc pod 
uwagę, że Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student Loans) oparte 
na danych Seriach (Series) cechują zakres marż stóp procentowych, 
wcześniejsze spłaty poszczególnych pożyczek mogą mieć wpływ na średnią 
ważoną marżę dostępną do zapłaty Obligatariuszom (Noteholders) konkretnej 
Serii (Series). 
 
Śmierć Pożyczkobiorcy: Ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorcy (Borrower) 

może mieć zastosowanie do Serii (Series). W stosownych przypadkach kwota 
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ubezpieczenia z tytułu śmierci Pożyczkobiorcy może nie zostać wypłacona, 
jeśli ubezpieczyciel, zgodnie z polisą ubezpieczenia grupowego udostępnioną 
Prodigy Finance, określi przyczynę śmierci niepodlegającą posiadanej przez 
Pożyczkobiorcę ochronie ubezpieczeniowej lub jeśli Prodigy Finance skorzysta 
z przewidzianego prawa do wyłączenia zmarłego Pożyczkobiorcy z ochrony 
ubezpieczeniowej. Jeśli ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy (Borrower) nie 
ma zastosowania do Serii (Series) lub jeśli zwrot z ubezpieczenia jest 
niewystarczający do spłaty w całości pożyczki zaciągniętej przez zmarłego 
Pożyczkobiorcę (Borrower), Emitent (Issuer) stanie się wierzycielem w 
stosunku do majątku zmarłego Pożyczkobiorcy (Borrower) z tytułu niespłaconej 
kwoty pożyczki. Emitent (Issuer) może mieć problem z egzekucją należności z 
majątku Pożyczkobiorcy (Borrower), a wartość majątku Pożyczkobiorcy 
(Borrower) może być niewystarczająca do pokrycia niezabezpieczonego 
roszczenia i innych roszczeń w całości.   
 
Egzekwowanie prawa i ściągalność: Pożyczka Studencka i wszelkie koszty 

poniesione w związku z próbą ściągnięcia i wyegzekwowania Pożyczki 
Studenckiej (Student Loan) mogą nie zostać odzyskane, jeżeli nie można 
zlokalizować Pożyczkobiorcy (Borrower), przebywa on w kraju nieuznającym 
nakazów zapłaty lub decyzji sądów pochodzących z innych krajów lub gdy 
umowa Pożyczki Studenckiej (Student Loan) zostanie uznana za 
niewykonalną.  
 
Płynność Pożyczek Studenckich (Student Loans): Pożyczki Studenckie 

(Student Loans) utrzymywane przez Emitenta (Issuer) są niepłynne i 
prawdopodobne jest, że będą one musiały być utrzymywane przez Emitenta 
(Issuer) do dnia ich zapadalności. Emitent (Issuer) może wymagać zwolnienia 
zabezpieczenia Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student 
Loans) stanowiących zabezpieczenie Serii (Series), jeśli znaleziony zostanie 
nabywca i/lub sfinansowana zostanie pożyczka, co może spowodować wykup 
w całości Obligacji (Notes) danej Serii (Series), nie ma jednak gwarancji, że 
Emitent (Issuer) znajdzie nabywcę lub pożyczkodawcę, który zgodziłby się na 
takie warunki. 
 
Wcześniejszy wykup: Jeśli Seria (Series) zostanie wcześniej w pełni spłacona 

przed Datą Zapadalności (Maturity Date) według stawki amortyzacji bazowych 
Pożyczek Studenckich (Student Loans), Emitent (Issuer) może po przekazaniu 
pisemnego powiadomienia o wykupie Obligatariuszom (Noteholders) i 
Powiernikowi (Trustee) z wyprzedzeniem przynajmniej 20 Dni Roboczych 
(Business Days) wykupić Obligacje (Notes) Serii (Series) w całości po Cenie 
Wykupu (Redemption Amount) lub w części w dniu określonym w 
powiadomieniu o wykupie, jeśli Emitent (Issuer) ma wystarczające środki na 
taki wykup pochodzące z zysków ze sprzedaży odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Student Loans) lub ich refinansowania. Emitent (Issuer) może 
wydać Powiernikowi (Trustee) instrukcje zwolnienia zabezpieczenia w dniu 
takiego wykupu z wszystkich Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant 
Student Loans), jeśli Obligacje (Notes) z takiej Serii (Series) mają zostać 
wykupione w całości lub w części równej wartości kapitału Obligacji (Notes) 
takiej Serii (Series), które zostaną wykupione zgodnie z łączną kwotą kapitału 
pozostającego do spłaty za Obligacje (Notes) z tej Serii (Series), do czego 
Powiernik (Trustee) będzie zobowiązany, pod warunkiem że na danym 
Rachunku Serii (Series Account) dostępna jest kwota wystarczająca do spłaty 
odpowiedniej kwoty kapitału proponowanej do wykupu wraz z odpowiednimi 
odsetkami oraz innym kwotami należnymi w odniesieniu do tej Serii (Series) 
zgodnie z Priorytetami Płatności przed Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities 
of Payments). W przypadku, gdy Emitent (Issuer) zdecyduje się na 
wcześniejszy wykup, Obligatariusze Serii (Series Noteholders) nie otrzymają 
zwrotu z inwestycji spodziewanego w momencie nabycia Obligacji (Notes). 
  
Uchwała Obligatariuszy (Noteholders): Emitent (Issuer) może zwołać 

zgromadzenie posiadaczy Obligacji (Notes) Serii (Series) w dowolnym czasie 
po odpowiedniej Dacie Emisji (Issue Date) w celu rozważenia propozycji 
Emitenta (Issuer): (A) sprzedaży wszystkich lub części Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans) za cenę („Proponowana Cena” 
(Proposed Price)), która w przypadku proponowanej sprzedaży wszystkich 

Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) wyniosłaby 
mniej niż kwota wymagana do pełnego wykupu Obligacji (Notes) (po 
wykorzystaniu zysków ze sprzedaży zgodnie z Priorytetami Płatności przed 
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Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities of Payments)), lub w przypadku 
proponowanej sprzedaży tylko niektórych Odpowiednich Pożyczek Studenckich 
(Relevant Student Loans) za Proponowaną Cenę (Proposed Price), która 
wyniosłaby mniej niż kwota wymagana do częściowego wykupu Obligacji 
(Notes) z takiej Serii (po wykorzystaniu zysków ze sprzedaży zgodnie z 
Priorytetami Płatności przed Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments)) w kwocie kapitału, która jest proporcjonalna do łącznej kwoty 
kapitału pozostającej do spłaty Obligacji (Notes) takiej Serii (Series) jako 
pozostające do spłaty kwoty Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant 
Student Loans) („Proponowana Kwota Wykupu” (Proposed Redemption 
Amount)), lecz gdzie Proponowana Cena (Proposed Price) jest równa lub 

wyższa niż kwota szacowana przez Podmiot Obsługujący Pożyczki (Loan 
Servicer) jako łączna kwota, której można by oczekiwać, gdyby Emitent (Issuer) 
miał zatrzymać takie Odpowiednie Pożyczki Studenckie (Relevant Student 
Loans) do Daty Zapadalności, a Podmiot Obsługujący Pożyczki (Loan Servicer) 
miał podjąć działania egzekucyjne w odniesieniu do Odpowiednich Pożyczek 
Studenckich (Relevant Student Loans), które mają lub będą miały zaległości w 
płatnościach zgodnie z Polityką Zarządzania Pożyczkami (Loan Management 
Policy); (B) wykorzystania zysków ze sprzedaży po ich osiągnięciu zgodnie z 
Priorytetami Płatności przed Egzekucją (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments). Jeśli proponowana sprzedaż jest sprzedażą wszystkich 
Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans), jeśli została 
ona zatwierdzona w Uchwale Nadzwyczajnej (Extraordinary Resolution), 
Obligacje (Notes) odpowiedniej Serii (Series) zostaną wykupione i anulowane 
bez dalszych płatności Emitenta (Issuer) na rzecz Obligatariusz (Noteholders) 
po zastosowaniu takich zysków ze sprzedaży przez Emitenta (Issuer). Jeżeli 
podczas zgromadzenia podjęta zostanie Uchwała Nadzwyczajna (Extraordinary 
Resolution) (zatwierdzona przez posiadaczy 75% uprawnionych głosów) 
potwierdzająca sprzedaż, posiadacze Obligacji (Notes) wyrażający odmienne 
zdanie poniosą straty w odniesieniu do swoich Obligacji (Notes) na takiej samej 
zasadzie jak posiadacze Obligacji (Notes), którzy głosowali za podjęciem 
Uchwały Nadzwyczajnej (Extraordinary Resolution). 
 
Ryzyko niewypłacalności: Zgodnie z prawem irlandzkim po ogłoszeniu 

niewypłacalności przez firmę irlandzką taką jak Emitent (Issuer) roszczenia 
ograniczonej kategorii wierzycieli uprzywilejowanych mają pierwszeństwo nad 
roszczeniami wierzycieli zabezpieczonych, w tym Obligatariuszy (Noteholders). 
Inne przepisy prawa irlandzkiego o niewypłacalności mogą również zmniejszyć 
ilość dostępnych środków w celu wypełnienia zobowiązań Emitenta (Issuer) 
wobec Obligatariuszy (Noteholders). Ponadto Emitent (Issuer) może ponieść 
straty, jeśli którykolwiek z usługodawców Emitenta (Issuer) lub jakikolwiek 
Gwarant Finansowy (Financial Guarantor) stanie się niewypłacalny. 
 
Brak regulacji Emitenta (Issuer) przez jakikolwiek organ regulacyjny: 

Emitent (Issuer) nie posiada licencji ani nie został upoważniony na mocy 
żadnych obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych, 
towarów, ubezpieczenia lub przepisów bankowych dowolnej jurysdykcji i nie 
ubiega się (ani nie przewiduje ubiegania się) o uzyskanie takich licencji czy 
uprawnień. Organy regulacyjne w jednej jurysdykcji lub w kilku jurysdykcjach 
mogłyby zająć odmienne stanowisko wobec stanowiska Emitenta (Issuer) w 
odniesieniu do zastosowania takich praw wobec Emitenta (Issuer), co mogłoby 
mieć negatywny wpływ na Emitenta (Issuer) lub posiadaczy Obligacji (Notes) 
wyemitowanych przez Emitenta (Issuer). 
 
Regulacje Podmiotu Udzielającego Pożyczki (Loan Originator): Podmiot 

Udzielający Pożyczki (Loan Originator) został uprawniony do prowadzenia 
działalności kredytowej przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct 
Authority) Zjednoczonego Królestwa pod firmowym numerem referencyjnym 
709641, ale nie posiada żadnych innych licencji ani uprawnień z tytułu innych 
obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych, towarów, 
ubezpieczenia lub przepisów bankowych żadnej jurysdykcji poza terytorium 
Zjednoczonego Królestwa z zastrzeżeniem licencji wymienionych poniżej. W 
Stanach Zjednoczonych Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan Originator) 
posiada licencje na udzielanie pożyczek konsumenckich w 3 stanach, licencje 
serwisowe w 6 stanach, jest zarejestrowany jako dostawca kredytów 
konsumenckich w 2 kolejnych stanach oraz złożył wnioski w kolejnych 6 
stanach (4 licencje kredytowe i 2 licencje serwisowe).  Kolejne wnioski o 
licencje konsumenckie i/lub serwisowe mogą zostać złożone w przyszłości.  
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Organy regulacyjne w jednej jurysdykcji lub w kilku jurysdykcjach mogłyby 
zająć odmienne stanowisko wobec stanowiska Podmiotu Udzielającego 
Pożyczki (Loan Originator) w odniesieniu do zastosowania takich praw wobec 
Podmiotu Udzielającego Pożyczki (Loan Originator), co mogłoby mieć 
negatywny wpływ na posiadaczy Obligacji (Notes) zabezpieczonych 
Pożyczkami Studenckimi (Student Loans). 
 
Kurs wymiany walut: Pożyczkobiorcy, którzy zaciągnęli pożyczki 

denominowane w walutach innych niż waluty ich dochodów lub innych 
środków, z których korzystają w celu spłaty pożyczki, podlegają zmianom kursu 
walut pomiędzy walutą zaciągniętej pożyczki a walutą środków 
wykorzystywanych do jej spłaty, co może mieć znaczny wpływ na ich zdolność 
do spłaty pożyczki. 
 

D.3 Najważniejsze 
informacje o głównych 
czynnikach ryzyka 
charakterystycznych dla 
papierów wartościowych 

Płynność Obligacji (Notes): Brak ustalonych rynków wtórnych dla Obligacji 

(Notes). Ponadto cesja oraz sprzedaż Obligacji (Notes) w Stanach 
Zjednoczonych podlega różnym ograniczeniom cesji. Patrz punkt C.5. 
 
Kurs wymiany: Inwestorzy, których aktywa nie są wyrażone w walucie 

nabytych przez nich Obligacji (Notes), będą narażeni na zmiany kursu wymiany 
pomiędzy walutą lokalną a walutą, w której Obligacje (Notes) są wyrażone, co 
może mieć ujemny wpływ na zwroty. 
 
Ryzyko nadmiernej kapitalizacji: Obligacje (Notes) dla każdej Serii (Series) 

są emitowane na podstawie rozpoznanego poziomu zapotrzebowania ze strony 
potencjalnych pożyczkobiorców w Dacie Emisji (Issue Date). Może się okazać, 
że rzeczywiste zapotrzebowanie jest niższe od oczekiwanego. Emitent (Issuer) 
może określić obowiązujący „Poziom Nadmiernej Kapitalizacji” 
(Overcapitalisation Level) dla Serii (Series), aby wskazać, że rozpoznano dla 
niej określony poziom zapotrzebowania ze strony potencjalnych 
pożyczkobiorców dla Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student 
Loans) w Dacie Emisji (Issue Date), jednak wyemitowano odpowiednią Serię 
(Series) Obligacji (Notes) o kapitale wyższym niż łączny kapitał Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans) (taka nadwyżka stanowi 
procent kapitału Serii (Series) będący „Poziomem Nadmiernej Kapitalizacji” 
(Overcapitalisation Level)) w oczekiwaniu na wzrost zapotrzebowania na 
Odpowiednie Pożyczki Studenckie („Relevant Student Loans”) ze strony 
Pożyczkobiorców (Borrowers) w Okresie Nabycia (Acquisition Period). 
Wszelkie kwoty stanowiące zysk z emisji Serii (Series), których Emitent (Issuer) 
nie wykorzystał w Okresie Nabycia (Acquisition Period) do zapłaty 
Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses) i/lub zakupu Odpowiednich 
Pożyczek Studenckich (Relevant Student Loans), zostaną spłacone 
Obligatariuszom (Noteholders) proporcjonalnie na poczet wykupu Obligacji 
(Notes) zgodnie z Priorytetami Płatności (Priorities of Payment) w Terminie 
Płatności (Payment Date) następującym po Okresie Nabycia (Acquisition 
Period). Może to zmniejszyć ogólny zwrot z Obligacji (Notes). 
 
Obligatariusz (Noteholder) nie ma prawa regresu w stosunku do 
Pożyczkobiorców (Borrowers): Żaden Obligatariusz (Noteholder) nie będzie 

uprawniony do egzekwowania jakichkolwiek postanowień Pożyczek 
Studenckich (Student Loans) lub bezpośredniego prawa regresu w stosunku 
do Pożyczkobiorców (Borrowers), z wyjątkiem działań podejmowanych za 
pośrednictwem Powiernika (Trustee). 
 
Zabezpieczenie może zostać uznane za nieważne: Jeżeli udział 

zabezpieczenia Powiernika (Trustee) dla Serii (Series) został uznany za 
nieważny lub niezabezpieczony, Obligatariusze (Noteholders) takich Serii 
(Series) byliby niezabezpieczonymi wierzycielami i mieliby status równy (pari 
passu) z innymi niezabezpieczonymi wierzycielami (jeśli są) Emitenta (Issuer). 
 
Prawa Pożyczkobiorcy (Borrower) wobec Podmiotu Udzielającego 
Pożyczki (Loan Originator): Emitent (Issuer) może uzyskać Pożyczkę 

Studencką (Student Loan) od Podmiotu Udzielającego Pożyczki (Loan 
Originator), jeśli Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan Originator) zawarł 
umowę na dokonywanie kolejnych wypłat pożyczki na rzecz odpowiedniego 
Pożyczkobiorcy (Borrower) zgodnie z odpowiednią umową pożyczki. W takich 
przypadkach uzyskanie wypłaty pożyczki będzie stanowiło jedynie cesję opartą 
na zasadach equity, w ramach której Pożyczkobiorca (Borrower) ma prawo 
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wymagać, aby egzekwowania dokonywał Podmiot Udzielający Pożyczki (Loan 
Originator) (a nie Emitent (Issuer)), oraz polegać na zabezpieczeniach i 
prawach do kompensaty dostępnych wobec Podmiotu Udzielającego Pożyczki 
(Loan Originator) w celu zmniejszenia zadłużenia z tytułu wypłaty pożyczki 
uzyskanej przez Emitenta (Issuer). 
 
Inwestycje w Obligacje nie stanowią lokaty bankowej: Żadna inwestycja w 

Obligacje (Notes) nie ma statusu lokaty bankowego w Irlandii i nie znajduje się 
w zakresie systemu ochrony depozytów prowadzonego przez Centralny Bank 
Irlandii. 
 
Ograniczenia dotyczące subskrypcji, sprzedaży i cesji: Ograniczenia 

dotyczące subskrypcji, sprzedaży i cesji mogą osłabiać zdolność inwestora do 
subskrypcji, sprzedaży lub cesji Obligacji (Notes) dla określonych osób 
trzecich, w tym w Stanach Zjednoczonych. 
 
Zatrudnienie / rynek pracy: Ryzyko związane z zatrudnieniem różni się w 

zależności od kierunku, jaki wybrał Pożyczkobiorca (Borrower). Ponadto na 
perspektywy zatrudnienia negatywny wpływ mogą mieć warunki rynkowe i 
czynniki cykliczne wpływające na lokalną gospodarkę regionów, w których 
zamieszkują Pożyczkobiorcy (Borrowers) i gdzie prawdopodobnie będą 
poszukiwać zatrudnienia. 
 
Ryzyko koncentracji: Jeśli działalność związana z przyznawaniem pożyczek 

dla Serii (Series) koncentruje się na określonym obszarze geograficznym, 
czynniki związane z katastrofami naturalnymi oraz czynniki zdrowotne, 
ekonomiczne i inne okoliczności mające niekorzystny wpływ na ten obszar 
geograficzny mogą utrudnić spłatę Pożyczek Studenckich (Student Loans) 
zabezpieczających tę Serię (Series). Ani Emitent (Issuer), ani Prodigy Finance 
nie mają istotnych danych statystycznych ani innych danych dotyczących 
wpływu tego typu koncentracji. 
 
Rozporządzenie referencyjne i reforma UE: Kursy walut i indeksy uważane 

za „referencyjne” podlegają aktualnym krajowym i międzynarodowym 
zaleceniom i propozycjom reform. Niektóre z tych reform już obowiązują, 
natomiast inne zostaną wdrożone w przyszłości. Wspomniane reformy 
sprawiają, że punkty referencyjne w sposób niemożliwy do przewidzenia 
zmieniają zastosowanie, całkowicie przestają obowiązywać lub powodują inne 
konsekwencje. Może mieć to niekorzystny wpływ na Obligacje (Notes) 
odnoszące się do danego „punktu referencyjnego” lub z nim związane. 

DZIAŁ E – OFERTA 
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E.2b Przyczyny oferty i opis 
wykorzystania wpływów 
pieniężnych, gdy są one 
inne niż osiągnięcie 
zysku oraz/lub 
zabezpieczenie przed 
określonymi rodzajami 
ryzyka.  

Jeżeli nie ustalono inaczej w odniesieniu do odpowiednich Serii (Series), zyski 
netto z emisji Obligacji (Notes) zostaną wykorzystane przez Emitenta (Issuer) 
w celu pozyskania Odpowiednich Pożyczek Studenckich (Relevant Student 
Loans), które spełniają Kryteria Kwalifikacyjne (Eligibility Criteria) (jeśli dotyczy) 
i w celu pokrycia Zaakceptowanych Wydatków (Permitted Expenses).  

E.3 Opis warunków oferty.  

 

Warunki, którym podlega oferta: Emitent (Issuer) może, według własnego 

uznania, oferować Obligacje (Notes) potencjalnym inwestorom, którzy 
dostarczyli Emitentowi (Issuer) List Intencyjny (Letter of Interest) (dostępny u 
Agenta Emisji (Placing Agent) lub innego Uprawnionego Oferującego 
(Authorised Offeror)). Emitent (Issuer) składa ofertę, wysyłając Warunki 
Końcowe (Final Terms) do wybranych przez siebie potencjalnych inwestorów. 
Każdy potencjalny inwestor, który otrzyma ofertę, zadeklaruje się w Liście 
Intencyjnym (Letter of Intent) nabycie Obligacji (Notes) zgodnie z treścią Listu 
Intencyjnego (Letter of Interest), z wyjątkiem przypadków, gdy oferta zostanie 
przez potencjalnego inwestora odrzucona za pośrednictwem zawiadomienia o 
odrzuceniu oferty przekazanego Emitentowi (Issuer) co najmniej 10 Dni 
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Roboczych (Business Days) przed określoną Datą Emisji (Issue Date) Obligacji 
(Notes). 
 
Podsumowanie dotyczące określonej emisji 
 

Łączna kwota emisji / oferty: [Obligacje (Notes) [] oferowane w Serii 

(Series) [] z podziałem na Transze (Tranche) w ilości [] są oferowane 

zgodnie z tymi Warunkami końcowymi (Final Terms)] albo [Maksymalnie [] 

Obligacji (Notes) [] w Serii (Series) z podziałem na Transze (Tranche) [] 

będzie oferowanych zgodnie z tymi Warunkami końcowymi (Final Terms).  
 
Termin, w którym oferta będzie ważna i opis procesu wnioskowania: 

Okres od [podać datę] do [podać datę lub wyrażenie, takie jak „Data Emisji 
(Issue Date)” lub „data przypadająca [•] dni robocze po niej”] (Okres Ważności 
Oferty (Offer Period)). Okres Ważności Oferty (Offer Period) może być 
skrócony lub wydłużony przez Emitenta (Issuer), a szczegóły takiej zmiany 
zostaną określone w komunikacie. 
 
Opis możliwości zmniejszenia subskrypcji oraz sposób zwrotu 
nadpłaconych kwot przez wnioskodawców: Nie będzie zwrotu, gdyż 

inwestorzy nie będą płacić za żadne Obligacje (Notes) do czasu przyjęcia 
jakiegokolwiek wniosku o Obligacje (Notes) i przydzielenia Obligacji (Notes). 
 
Szczegóły dotyczące Minimalnej Kwoty Transakcji (Minimum Trading Amount) 
i/lub maksymalnej kwoty wniosku: [  •  ] 

 
Szczegóły dotyczące sposobu i terminów opłacenia i wydania Obligacji (Notes): 
[Obligacje (Notes) będą wydawane zgodnie z Datą Emisji (Issue Date) pod 
warunkiem wpłacenia na rzecz Emitenta (Issuer) kwoty subskrypcji.] lub 
[Poddać inne warunki] 
 
Sposób oraz daty, w których wyniki oferty zostaną podane do publicznej 
wiadomości: Wyniki oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Euronext Dublin (www.ise.ie) po upływie Okresu Ważności Oferty (Offer 
Period). 
 
 

E.4 Opis interesów, włącznie 
z konfliktem interesów, o 
istotnym znaczeniu dla 
emisji lub oferty. 

Z zastrzeżeniem jakichkolwiek opłat i innych kwot na rzecz Podmiotu 
Udzielającego Pożyczki (Loan Originator), Podmiotu Obsługującego Pożyczki 
(Loan Servicer), Agenta Emisji (Placing Agent), Powiernika (Trustee), 
Dostawcy Usług Korporacyjnych (Corporate Services Provider) i SGBT, w 
zakresie w jakim jest tego świadom Emitent (Issuer), żadna z osób 
zaangażowanych w emisję Obligacji (Notes) nie posiada interesu istotnego dla 
oferty. 

E.7 Szacunkowe koszty 
pobierane od inwestora 
przez Emitenta (Issuer) 
lub oferującego. 

Nie dotyczy; żadne wydatki nie będą pobierane od inwestora przez Emitenta 
(Issuer). 

 


