
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ZHRNUTIE 

Zhrnutie tvoria požiadavky na zverejnenie, označené ako „prvky“ (Elements). Tieto prvky (Elements) sú označené 
číslami v oddieloch A až E (A.1 – E.7). Toto zhrnutie obsahuje všetky prvky (Elements), ktoré majú byť uvedené v zhrnutí 
pre tento typ cenných papierov a emitenta (Issuer). V číselnom poradí prvkov (Elements) sa môžu objaviť medzery, 
keďže niektoré prvky (Elements) nie je potrebné uvádzať. 

Je možné, že k určitému prvku (Element) nie je možné uviesť žiadne relevantné informácie, hoci sa zaradenie tohto 
prvku (Element) do zhrnutia vyžaduje kvôli typu zábezpeky a emitenta (Issuer). V tomto prípade je uvedený v zhrnutí 
krátky popis prvku (Element) s označením „nepoužije sa“. 

ODDIEL A – ÚVOD A UPOZORNENIA 

A.1 Toto zhrnutie je potrebné si prečítať ako úvod k tomuto základnému prospektu (Base Prospectus) a 
akékoľvek rozhodnutie investovať do zmeniek (Notes) by sa malo zakladať na zvážení tohto základného 
prospektu (Base Prospectus) ako celku, vrátane akýchkoľvek dokumentov, na ktoré sa odvoláva. 

Pokiaľ bude nárok týkajúci sa informácií obsiahnutých v tomto základnom prospekte (Base Prospectus) 
predložený súdu, môže žalujúci investor na základe vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov 
(Member States) znášať náklady spojené s preložením základného prospektu (Base Prospectus) ešte pred 
začiatkom konania. Emitentovi (Issuer) sa nebude pripisovať žiadna občianskoprávna zodpovednosť 
ohľadom tohto zhrnutia, vrátane akéhokoľvek jeho prekladu, ak nie je zavádzajúci, nepresný alebo neúplný, 
keď sa číta spolu s inými časťami tohto základného prospektu (Base Prospectus), alebo ak zhrnutie 
neposkytuje, ak sa číta spolu s ostatnými časťami tohto základného prospektu (Base Prospectus), kľúčové 
informácie, ktoré majú pomôcť investorom pri rozhodovaní sa o investovaní do zmeniek (Notes).  

A.2 Zmenky (Notes) s denomináciou nižšou ako 100 000 EUR (alebo ekvivalentnou v inej mene) môžu byť 
ponúkané v prípadoch, kde neplatí žiadna výnimka z povinností týkajúcich sa publikácie prospektov 
(Prospectus) uvedených v článku 3.2 smernice prospektu (Prospectus Directive). Akákoľvek takáto ponuka 
je ďalej v tomto dokumente označovaná ako „verejná ponuka“ (Public Offer). V súvislosti so zmenkami 
(Notes) emitovanými v rámci programu, ktoré budú ponúkané ako súčasť verejnej ponuky (Public Offer), 
môže emitent (Issuer) poskytnúť svoj súhlas s použitím tohto základného prospektu (Base Prospectus) na 
ďalší predaj alebo konečné umiestnenie zmeniek (Notes), ak budú splnené isté podmienky. 
 
Súhrn špecifický pre emisiu: 

[Nevzťahuje sa: zmenky (Notes) sú emitované v denomináciách menších ako 100 000 EUR (alebo 
ekvivalente v akejkoľvek inej mene), avšak pre túto emisiu nie je k dispozícii verejná ponuka (Public Offer) 
zmeniek (Notes).] 
 
[Súhlas: Emitent (Issuer) súhlasí, pri splnení podmienok uvedených nižšie, že bude používať tento základný 
prospekt (Base Prospectus) a konečné podmienky (Final Terms) v súvislosti s verejnou ponukou (Public 
Offer) zmeniek (Notes) sprostredkovateľa súkromného umiestňovania (Placing Agent) a budú ho používať 
tiež: 

i. akýkoľvek oprávnený ponúkajúci (Authorised Offeror), ktorým je [podrobnosti o oprávnenom 
ponúkajúcom (Authorised Offeror)]; alebo 

ii. akýkoľvek finančný sprostredkovateľ vymenovaný po dátume platných konečných 

podmienok (Final Terms) a ktorého meno je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti 

Prodigy Finance (http://s3.prodigyfinance.com/authorised) a je označený ako oprávnený 

ponúkajúci (Authorised Offeror) v súvislosti s príslušnou verejnou ponukou (Public Offer). 
 
Podmienky súhlasu emitenta (Issuer) sú nasledujúce: 

a. tento súhlas je platný iba v súvislosti s tranžou (Tranche) zmeniek (Notes) opísanou v tomto súhrne; 

b. tento súhlas je platný len počas takého obdobia ponuky (Offer Period) (ktorým je [vložte časové 
obdobie]), ktoré nastane počas 12 mesiacov od dátumu tohto základného prospektu (Base Prospectus); 
a  

c. tento súhlas sa vzťahuje iba na použitie základného prospektu (Base Prospectus) v jednotlivých 
jurisdikciách verejnej ponuky (Public Offer), ktorými sú [vložte jurisdikcie verejných ponúk]; a 

d. po dobu trvania obdobia ponuky (Offer Period), ktoré je zmienené vyššie, relevantný finančný 
sprostredkovateľ zverejní na svojich webových stránkach informáciu o používaní základného prospektu 
(Base Prospectus) pre túto verejnú ponuku (Public Offer) v súlade so súhlasom emitenta (Issuer) a 
súvisiacimi podmienkami. 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

DOJEDNANIA MEDZI OPRÁVNENÝMI PONÚKAJÚCIMI (AUTHORISED OFFERORS) A INVESTORMI 

INVESTOR, KTORÝ MÁ V ÚMYSLE ZÍSKAŤ ALEBO ZÍSKAVA AKÉKOĽVEK ZMENKY (NOTES) VO 
VEREJNEJ PONUKE (PUBLIC OFFER) OD OPRÁVNENÉHO PONÚKAJÚCEHO (AUTHORISED 
OFFEROR), KTORÝM NIE JE EMITENT (ISSUER), TAK UROBÍ, A PONUKY A PREDAJ TAKÝCHTO 
ZMENIEK (NOTES) INVESTOROVI OD TAKÉHOTO OPRÁVNENÉHO PONÚKAJÚCEHO (AUTHORISED 
OFFEROR) SA USKUTOČNIA V SÚLADE S AKÝMIKOĽVEK PODMIENKAMI A INÝMI DOHODNUTÝMI 
DOJEDNANIAMI MEDZI TÝMTO INVESTOROM A PRÍSLUŠNÝM OPRÁVNENÝM PONÚKAJÚCIM 
(AUTHORISED OFFEROR), VRÁTANE DOJEDNANÍ O CENE, DOTÁCIÁCH, VÝDAVKOCH A ÚHRADE. 
INVESTOR MUSÍ ŽIADAŤ O POSKYTNUTIE TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ PRÍSLUŠNÉHO OPRÁVNENÉHO 
PONÚKAJÚCEHO (AUTHORISED OFFEROR) V ČASE USKUTOČNENIA PONUKY. ANI EMITENT 
(ISSUER), ANI SPOLOČNOSŤ PRODIGY FINANCE, ANI SPROSTREDKOVATEĽ SÚKROMNÉHO 
UMIESTŇOVANIA (PLACING AGENT) (V PRÍPADE SPROSTREDKOVATEĽA SÚKROMNÉHO 
UMIESTŇOVANIA (PLACING AGENT) S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ JE SPROSTREDKOVATEĽ 
SÚKROMNÉHO UMIESTŇOVANIA (PLACING AGENT) OPRÁVNENÝM PONÚKAJÚCIM (AUTHORISED 
OFFEROR)) NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI INVESTOROVI V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO 
INFORMÁCIAMI. 

ODDIEL B – EMITENT (ISSUER) 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

B.1 Úradný a obchodný 
názov emitenta 
(Issuer). 

MBA Community Loans plc (ďalej ako „emitent“ (Issuer)) 

B.2 Domicil a právna forma 
emitenta (Issuer), 
právne predpisy, podľa 
ktorých emitent (Issuer) 
vykonáva činnosť, a 
krajina založenia. 

Verejná obchodná spoločnosť založená v Írsku (Ireland) a regulovaná v zmysle 
zákona o spoločnostiach (Companies Act) z roku 2014 (v znení neskorších 
predpisov) s registračným číslom 486917.  

B.16 Ak je to emitentovi 
(Issuer) známe, uveďte, 
či je emitent (Issuer) 
priamo alebo nepriamo 
vlastnený alebo 
ovládaný a kým a 
opíšte povahu tohto 
ovládania. 

Všetkých 40 000 emitovaných akcií emitenta (Issuer) vlastní spoločnosť Link 
Trust Nominees No.1 Limited (ďalej ako „správca akcií“ (Share Trustee)), 

spoločnosť založená v Anglicku a Walese. Na základe podmienok vyhlásenia o 
správe, ktoré vydal správca akcií (Share Trustee), spravuje správca akcií 
(Share Trustee) výnos z akcií pre charitu. Správca akcií (Share Trustee) nemá 
z držania akcií emitenta (Issuer) žiadny prínos a nezískava žiadny úžitok okrem 
poplatkov za výkon svojej funkcie správcu akcií (Share Trustee). 

B.17 Úverové ratingy 
udelené emitentovi 
(Issuer) alebo jeho 
dlhovým cenným 
papierom na 
požiadanie alebo v 
rámci spolupráce s 
emitentom (Issuer) pri 
procese ratingu. 

Nepoužíva sa, nehodnotí sa ani emitent (Issuer) ani zmenky (Notes).   

B.20 Vyhlásenie o tom, či 
bol emitent (Issuer) 
zriadený ako 
jednoúčelový nástroj 
alebo subjekt na účely 
emisie cenných 
papierov 
zabezpečených 
aktívami. 

Emitent (Issuer) bol zriadený ako účelový nástroj s konkrétnym účelom 
emitovať cenné papiere zabezpečené aktívami. 

B21. Opis hlavných činností 
emitenta (Issuer) 
vrátane celkového 
prehľadu strán 
programu sekuritizácie 
vrátane informácií 
o priamom alebo 
nepriamom vlastníctve 
alebo ovládaní medzi 
uvedenými stranami. 

Hlavnou činnosťou emitenta (Issuer) je emitovať série (ďalej „série“ (Series)) 
dlhových cenných papierov (ďalej „zmenky“ (Notes)) ako súčasť programu 

zmeniek (Notes) vo výške 1 000 000 000 EUR na účely získania rôznorodej 
skupiny pôžičiek alebo úrokov z pôžičiek pre študentov (ďalej „pôžičky pre 
študentov“ (Student Loans)), ktorí navštevujú kurzy na popredných 

medzinárodných univerzitách a uzatvárajú príslušné zmluvy (prípadne pôžičky 
na refinancovanie takýchto študentských pôžičiek (Student Loans)). 

Hlavné strany tohto programu sú nasledovné: 

1. Spoločnosť Prodigy Finance Limited (ďalej „Prodigy Finance“), Palladium 



 

 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

House, 1-4 Argyll Street, W1F7LD, Londýn, Spojené kráľovstvo 
vymenovaná emitentom (Issuer) za „originátora pôžičiek“ (Loan Originator) 
na vytvorenie študentských pôžičiek (Student Loans) a za „správcu 
pôžičiek“ (Loan Servicer) na spravovanie a riadenie študentských pôžičiek 
(Student Loans). Spoločnosť Prodigy Finance bola tiež vymenovaná za 
„zástupcu pre výpočet“ (Calculation Agent) a „zástupcu pre 
prevod“ (Transfer Agent) pre zmenky (Notes). 

2. Spoločnosť Société Générale Bank & Trust („SGBT“), so sídlom na 11 

avenue emilereuter, L-2420 Luxembursko, koná ako „hlavný zástupca pre 
platby“ (Principal Paying Agent) a „matrikár“ (Registrar) v súvislosti so 
zmenkami (Notes) prijatými do príslušných účtovných systémov 
Clearstream a Euroclear a reprezentovanými globálnymi certifikátmi 
(Global Certificates). 

3. Spoločnosť Apex Corporate Trustees (UK) Limited (predtým známa pod 
názvom Link Corporate Trustees (UK) Limited), ktorá koná 
prostredníctvom svojho zastúpenia, so sídlom na adrese 125 Wood Street, 
London, EC2V 7AN ako správca zmeniek (Notes) (ďalej 
„správca“ (Trustee)). Správca (Trustee) bol vymenovaný za zástupcu 

držiteľov zmeniek (Noteholders). 

4. Spoločnosť Link Financial Outsourcing Limited of Camelford House, 
89 Albert Embankment, London SE1 7TP, ktorá koná ako obsluhovateľ 
(Back-Up Servicer) študentských pôžičiek (Student Loans)

1
. 

5. Spoločnosť Prodigy Services Limited, Palladium House, 1-4 Argyll Street, 
W1F7LD, Londýn (London), Spojené kráľovstvo (United Kingdom) 
vymenovaná emitentom (Issuer) za sprostredkovateľa súkromného 
umiestňovania (ďalej ako „sprostredkovateľ súkromného 
umiestňovania“ (Placing Agent)). 

6. Poskytovateľom podnikových služieb emitentovi (Issuer) je spoločnosť 
Apex IFS Limited (ďalej „poskytovateľ podnikových služieb“ (Corporate 
Services Provider)) so sídlom na 2 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Írsko. 

7. Emitent (Issuer) otvorí pre každú sériu (Series) účet v banke HSBC Bank 
Plc (City of London Commercial Centre, 28 Borough High Street, Londýn 
SE1 1YB), alebo v inej banke podľa priebežnej dohody medzi emitentom, 
spoločnosťou Prodigy Finance a správcom (Trustee) (ďalej „účtujúca 
banka“ (Account Bank)). 

8. McCann FitzGerald Listing Services Limited so sídlom na adrese 
Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko, koná ako 
záznamový zástupca emitenta (Issuer) (ďalej „záznamový 
zástupca“ (Listing Agent)). 

9. Spoločnosť McCann FitzGerald so sídlom na adrese Riverside One, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, je takisto právnym poradcom emitenta 
(Issuer) v otázkach írskeho práva. 

10. Spoločnosť Ballard Spahr LLP so sídlom na 1735 Market Street, 
51stFloor, Philadelphia, PA 19103-7599, vystupuje ako právny poradca 
pre emitenta (Issuer) v záležitostiach práva USA týkajúceho sa cenných 
papierov. 

Spoločnosť Apex Corporate Trustees (UK) Limited (predtým známa pod 
názvom Link Corporate Trustees (UK) Limited) je teraz dcérskou spoločnosťou 
v úplnom vlastníctve spoločnosti Apex Group Limited. Sprostredkovateľ 
súkromného umiestňovania (Placing Agent) a Prodigy Finance sú podriadené 
spoločnosti Prodigy Investments Limited, založenej v Anglicku (registračné 
číslo 09309287) so sídlom registrovaným na adrese Palladium House, 1-4 
Argyll Street, Londýn (London) W1F, 71D, Spojené kráľovstvo (United 
Kingdom). 

B.22 Ak od dátumu 
registrácie alebo 
založenia emitent 
(Issuer) nezačal 

Nepoužíva sa, emitent (Issuer) začal svoju činnosť od dátumu svojho 
založenia. 

                                                        
1
 V prípade vymenovania v deň aktualizácie je potrebné vložiť aj údaje o spoločnosti Nelnet ako US BUS. 



 

 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

činnosti a k dátumu 
registračného 
dokumentu neboli 
zostavené žiadne 
finančné výkazy, 
poskytne sa vyhlásenie 
v tom zmysle.   

B.23 Vybraté kľúčové historické finančné informácie o emitentovi (Issuer) za každý finančný rok obdobia, 
za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, 
doplnené porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem 
prípadov, ak požiadavka na porovnávacie súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných 
súvahových údajov. 

Nasledujúce súhrnné finančné údaje za auditované finančné obdobia, ktoré končia 7. júla 2018 a 7. júla 
2017 a za neauditované šesťmesačné obdobia, ktoré končia 7. januára 2018 a 7. januára 2019, boli vybraté 
bez akejkoľvek úpravy a sú oprávnené v súvislosti s, a mali by sa čítať spolu s finančnými výkazmi emitenta 
(Issuer) za uvedené dátumy a obdobia.  

 

  

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

For the year 
ended 7 July 
2018 
Audited IFRS 
 

Forthe 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) 

EquityShareholder funds (286 502) 185 989 (1 063 813) (656 543) 
 

B.24 Opis všetkých 
podstatných 
nepriaznivých zmien vo 
vyhliadkach emitenta 
(Issuer) od dátumu jeho 
posledne uverejnených 
auditovaných 
finančných výkazov. 

Nepoužíva sa, nevyskytla sa žiadna podstatná nepriaznivá zmena vo 
vyhliadkach emitenta (Issuer) od 7. júla 2018 (dátum posledného zverejnenia 
auditovaných finančných výkazov, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu). 

B.25 Opis podkladových 
aktív vrátane: 

 potvrdenia, že 
sekuritizované 
aktíva, ktorými je 

Výnosy každej série (Series) zmeniek (Notes) budú použité na získane 
študentských pôžičiek (Student Loans) počas konkrétneho obdobia pred prvým 
dátumom platby (Payment Date) úroku daných zmeniek (Notes) (ďalej 
„akvizičné obdobie“ (Acquisition Period)) pre dané série (Series) zmeniek 

(Notes). Jednotlivé série (Series) budú zabezpečené a budú uhrádzať platby 



 

 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

krytá emisia, majú 
také charakteristiky, 
ktoré preukazujú 
schopnosť vytvárať 
finančné prostriedky 
na platby dlžné a 
splatné z cenných 
papierov; 

 - opis všeobecných 
charakteristík 
dlžníkov, 

 opis právnej povahy 
aktív, pomer pôžičky 
k hodnote alebo 
úroveň 
kolateralizácie. 

pomocou hotovostných tokov vygenerovaných takto získanými študentskými 
pôžičkami (Student Loans), ktoré môžu byť vymenené, ako je ďalej opísané 
nižšie (študentské pôžičky (Student Loans), ktoré budú emitentom (Issuer) z 
času na čas držané ako zabezpečenie série zmeniek (Notes), budú 
označované vzhľadom k danej sérii (Series) ako „relevantné študentské 
pôžičky“ (Relevant Student Loans)). Emitent (Issuer) získa študentské 

pôžičky (Student Loans) za nákupnú cenu zodpovedajúcu nesplatenej čiastke 
istiny danej pôžičky so zľavou, v prípade akejkoľvek série, pre ktorú je 
uvedené, že platí „znehodnotenie študentskej pôžičky“ (Student Loan 
Impairment) v príslušných konečných podmienkach, poskytnutej originátorom 
pôžičiek (Loan Originator) na akúkoľvek študentskú pôžičku (Student Loan) 
s opomenutím platby, omeškaním alebo nesplácaním podľa podmienok správy 
pôžičiek správcu pôžičky (ďalej ako „znehodnotené študentské 
pôžičky“ (Impaired Student Loans)). 
 
Originátor pôžičiek (Loan Originator) je poverený vytvorením študentských 
pôžičiek (Student Loans) pre dlžníkov („dlžníci“ (Borrowers)), ktorí spĺňajú 
určité kritériá oprávnenosti (ďalej ako „kritériá oprávnenosti“ (Eligibility 
Criteria)), ktoré sú nasledovné: 

 Každý dlžník (Borrower) musí byť prijatý do „oprávneného kurzu“ (Eligible 
Course) na „oprávnenej inštitúcii“ (Eligible Institution). 

 Každý dlžník (Borrower) musí spĺňať kritériá dostupnosti originátora 
pôžičiek (Loan Originator). 

 Originátor pôžičiek (Loan Originator) musí byť spokojný s výsledkami 
kontroly úverovej kancelárie alebo východiskovej situácie každého dlžníka 
(Borrower). 

 Každý dlžník (Borrower) musí mať pobyt v „oprávnenej krajine“ (Eligible 
Country), ktoré sú uvedené v úverovej politike vzniku pôžičiek (Loan 
Originations Credit Policy). 

 Každý dlžník (Borrower) musí predložiť originátorovi pôžičiek (Loan 
Originator) platný doklad totožnosti a pobytu. 

 Pôžička musí byť stanovená v rovnakej mene ako príslušné série (Series) 
zmeniek (Notes). 

 Pri študentskej pôžičke (Student Loan), ktorou sa refinancuje pôžička 
poskytnutá dlžníkovi treťou osobou, dlžník (Borrower) musí alebo musel 
použiť pôžičku, ktorá sa refinancuje, na účely pokrytia školného alebo 
nákladov na pobyt dlžníka (Borrower), aby sa ako študent zúčastnil 
oprávneného kurzu (Eligible Course) v oprávnenej inštitúcii (Eligible 
Institution) a študentská pôžička (Student Loan) sa musí použiť na 
splatenie pôžičky poskytnutej na tento účel. 

Ak sa na sériu (Series) vzťahuje „upisovanie in specie“, zisky z relevantnej 
série (Series) zmeniek (Notes) môžu byť emitentom (Issuer) použité na 
akvizíciu študentských pôžičiek (Student Loans) poskytnutých dlžníkom 
(Borrower), ktorí navštevujú (alebo navštevovali) oprávnené inštitúcie (Eligible 
Institutions) pre dané série (Series) bez ohľadu na to, či dané študentské 
pôžičky (Student Loans) sú znehodnotené študentské pôžičky (Impaired 
Student Loans) a môžu/nemusia spĺňať všetky kritéria oprávnenosti (Eligibility 
Criteria) a/alebo „Ustanovenia týkajúce sa študentských pôžičiek“ (Provisions 
relating to Student Loans) uvedené nižšie (ďalej „študentské pôžičky in 
specie“ (In Specie Student Loans)). 

 
Relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans) pre sériu (Series) 
zmeniek (Notes) a akékoľvek študentské pôžičky (Student Loans), ktoré budú 
následne vymenené (ako je opísané nižšie), musia spĺňať „Ustanovenia 
týkajúce sa študentských pôžičiek“ (Provisions relating to Student Loans) 
platné pre danú sériu (Series), vrátane akýchkoľvek zemepisných a 
inštitucionálnych požiadaviek, požiadaviek týkajúcich sa znehodnotenia, ako aj 
požiadaviek týkajúcich sa koncentrácie pohlaví.  
 
Emitent (Issuer) potvrdí, že aktíva, ktoré ručia za sériu (Series), majú 
charakteristiky, ktoré dokazujú schopnosť produkovať finančné prostriedky na 
uhradenie akýchkoľvek splatných platieb v súvislosti so zmenkami (Notes). 
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Kolateralizácia: Jednotlivé série (Series) zmeniek (Notes) budú zabezpečené 

prvotriednym záložným úrokom na kreditný zostatok na relevantnom účte série 
Series Account (ako je definované nižšie) a relevantné študentské pôžičky 
(Relevant Student Loans) a súvisiace práva (ktoré môžu zahŕňať finančnú 
zábezpeku a/alebo životné poistenie, ak sú tieto položky uvedené ako položky 
vzťahujúce sa na danú sériu (Series)). 
 
Originátor pôžičiek (Loan Originator) môže odporučiť emitentovi (Issuer), aby 
vymenil niektoré alebo všetky študentské pôžičky (Student Loans) 
zabezpečujúce sériu (Series) za iné študentské pôžičky (Student Loans), ktoré 
spĺňajú kritériá oprávnenosti (Eligibility Criteria) (ak je to vhodné) a 
„Ustanovenia týkajúce sa študentských pôžičiek“ (Provisions relating to 
Student Loans) vzťahujúce sa na sériu (Series). Po prijatí takéhoto 
odporúčania môže emitent (Issuer) požiadať správcu (Trustee), aby vydal 
akýkoľvek dokument potrebný na uvoľnenie relevantných študentských 
pôžičiek (Student Loans), ktoré budú vymenené, zo zábezpeky vytvorenej 
dodatočnou plnou mocou (Supplemental Trust Deed) pre danú sériu (Series) a 
uplatnil prvotriedny záložný úrok na náhradné študentské pôžičky (Student 
Loans). Je povinnosťou správcu (Trustee) splniť túto žiadosť, ak originátor 
pôžičky (Loan Originator) emitentovi (Issuer) písomne potvrdil (a odoslal kópiu 
správcovi (Trustee)), že v deň výmeny (a) každá náhradná študentská pôžička 
(Student Loan) spĺňa príslušné požiadavky na študentské pôžičky (Student 
Loans) nadobudnuté emitentom (Issuer), (b) v súvislosti s výmenou 
znehodnotených študentských pôžičiek (Impaired Student Loans) celková 
trhová hodnota náhradných relevantných študentských pôžičiek (Relevant 
Student Loans) nie je menej ako trhová hodnota vymieňaných 
znehodnotených študentských pôžičiek (Impaired Student Loans), a (c) 
v súvislosti s výmenou relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student 
Loans), ktoré nie sú znehodnotenými študentskými pôžičkami (Impaired 
Student Loans), nie sú vymieňané relevantné študentské pôžičky (Relevant 
Student Loans) znehodnotenými študentskými pôžičkami (Impaired Student 
Loans) a nie sú v platobnej neschopnosti a že súhrnná nesplatená istina a 
súhrnné úroky a očakávané úroky, ktoré majú byť vyplatené podľa podmienok 
náhradných relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), 
majú rovnakú alebo vyššiu hodnotu, ako súhrnná nesplatená istina a súhrnné 
úroky a očakávané úroky, ktoré majú byť vyplatené podľa podmienok 

vymieňaných relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans). 
 
Pre každú sériu (Series) zmeniek má originátor pôžičky (Loan Originator) 
nárok na úvodný poplatok, a sprostredkovateľ súkromného umiestňovania 
(Placing Agent) má nárok na poplatok sprostredkovateľa, čo môže spôsobiť, 
že súhrnná čiastka, ktorú bude mať k dispozícii emitent (Issuer) na zakúpenie 
relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) zo ziskov 
plynúcich z emisie danej série (Series) zmeniek (Notes), bude nižšia, než 
súhrnná nevyplatená čiastka istiny relevantnej série (Series) zmeniek (Notes) 
bezprostredne po dátume emisie (Issue Date). 
 
Okrem toho, ak je študentská pôžička (Student Loan) znehodnotená, táto 
položka sa zaznamená vo výkaze ziskov a strát emitenta (Issuer) ako rozdiel 
medzi účtovnou hodnotou danej študentskej pôžičky (Student Loan) 
a očakávaného výnosu z jej vymáhania. Osobitné opravné položky sa tvoria 
pre študentské pôžičky (Student Loans) v omeškaní viac ako 180 dní, zatiaľ čo 
všeobecné opravné položky (na základe modelu vzniknutých ale 
nereportovaných udalostí) sa tvoria pre študentské pôžičky (Student Loans) 
v omeškaní do 180 dní. Aj keď tieto opravné položky môžu znamenať, že 
pomer pôžičky k zabezpečeniu bude nižší ako 100 % pri sérii (Series) so 
znehodnotenými relevantnými študentskými pôžičkami (Relevant Student 
Loans), súhrnný úrok splatný emitentovi (Issuer) z relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) bude vyšší ako súhrnný 
splatný úrok zo zmeniek (Notes) v relevantnej sérii (Series), ak bude platiť, že 
akumulovaný úrokový výnos zo splácaných relevantných študentských 
pôžičiek (Relevant Student Loans) bude dostatočný na vyrovnanie strát z 
nesplácaných relevantných študentských pôžičiek (Student Loans).   
 
Dlžníkom (Borrowers) študujúcim prezenčnou formou štúdia sa poskytuje 
tolerančné obdobie (ďalej „tolerančné obdobie“ (Grace Period)), kým 

nastane povinnosť začať splácať relevantnú študentskú pôžičku (Relevant 
Student Loan). Správca pôžičky (Loan Servicer) môže súhlasiť s predĺžením 
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tolerančného obdobia (Grace Period) na obdobie do 12 mesiacov v prípade, 
že si príslušný dlžník (Borrower) chce posunúť alebo predĺžiť obdobie štúdia. 
Tolerančné obdobie (Grace Period) sa obyčajne končí šesť mesiacov po 
ukončení kurzu u študentov prezenčnej formy štúdia (toto 6-mesačné obdobie 
sa dlžníkom (Borrowers) poskytuje na účely nájdenia zamestnania). Tieto 
relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans) sú zaznamenané 
pomocou zmlúv o pôžičke platných podľa anglického práva, ktoré vytvoril 
originátor pôžičky (Loan Originator) s pomocou poprednej globálnej právnickej 
spoločnosti. 
 
V súlade s podmienkami platnými pre zmenky (Notes) nie je potrebná žiadna 
minimálna úroveň kolateralizácie. 
 
Súhrn špecifický pre emisiu: 
 
Oprávnené inštitúcie sú:  
[Uviesť]/ [jedna, niektoré alebo všetky inštitúcie uvedené ako „oprávnené 
inštitúcie“ (Eligible Institution) v oddiele č. 5 „Proces získania a predaja 

pôžičiek“ základného prospektu (Base Prospectus)]. 
 
Oprávnené kurzy (Eligible Course) sú: [Uviesť] 
 
Emitent (Issuer) získa relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans) 
počas „akvizičného obdobia“ (Acquisition Period), čo je obdobie od [vložiť 
dátum] do [vložiť dátum]. 
 
Každý dlžník (Borrower) použije výnosy z relevantných študentských pôžičiek 
(Relevant Student Loans) na financovanie svojich [poplatkov za školné]/[a (v 
rozsahu, v akom to umožňuje účel pôžičky) na financovanie životných 
nákladov a pridružených výdavkov]]/ [financovanie svojich životných nákladov 
a pridružených nákladov] [a/alebo] [na splatenie pôžičky poskytnutej treťou 
osobou príslušnému dlžníkovi (Borrower) na [financovanie [poplatkov za 
školné][a (v rozsahu, v akom to umožňuje účel pôžičky) na financovanie 

životných nákladov a pridružených výdavkov]]/[financovanie svojich životných 
nákladov a pridružených nákladov], pokiaľ pôžička na refinancovanie splní 
kritériá oprávnenosti (Eligibility Criteria), podľa okolností].  
 
[Pri sérii (Series) je možné využiť [[čiastočnú] finančnú záruku predstavovanú 
finančnými povinnosťami dlžníkov (Borrowers), ktoré vznikli na základe 
relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) tvoriacich 
zábezpeku série (Series)] [a] [krytím životného poistenia dlžníkov (Borrowers) 
relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans)]. 
 
[Na relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans) sa vzťahuje 
[upisovanie in specie] [,] [koncentrácia hodnotení oprávnených inštitúcii (Eligible 

Institutions)] [,] [zemepisná koncentrácia študentov] [,] [koncentrácia pohlaví] 
[a]. [znehodnotenie študentskej pôžičky] 
 
Pomer pôžičky k hodnote pre túto sériu (Series) zmeniek (Notes) 
(predstavujúci hotovosť a relevantné študentské pôžičky (Relevant Student 
Loans)) bude okamžite po dátume emisie (Issue Date) [ ] %. 

B.26 V prípade aktívne 
riadeného združenia 
aktív, ktorými je 
zaručená emisia, opis 
parametrov, v rámci 
ktorých možno robiť 
investície, názov a opis 
subjektu 
zodpovedného za 
takéto riadenie, vrátane 
stručného opisu vzťahu 
tohto subjektu so 
všetkými ďalšími 
stranami emisie. 

Nepoužíva sa. Hoci zmenky (Notes) nie sú zaručené aktívne riadeným 
združením aktív, originátor pôžičky (Loan Originator) môže kedykoľvek pred 
dátumom splatnosti (Maturity Date) série (Series) zmeniek (Notes) odporučiť 
emitentovi (Issuer), aby: 

 vymenil niektoré z relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student 
Loans) zabezpečujúcich takúto sériu (Series) za iné študentské pôžičky 
(Student Loans) spĺňajúce kritériá oprávnenosti (Eligibility Criteria) (ak sa 
vzťahuje) pri dodržaní podmienok uvedených vyššie; a/alebo 

 predal relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans), vrátane 
prípadov, keď takýto predaj pravdepodobne povedie k vyplateniu vyššej 
čiastky návratnosti série (Series) zmeniek (Notes), než by bola čiastka, 
ktorú by emitent (Issuer) získal podržaním relevantných študentských 
pôžičiek (Relevant Student Loans) do ich splatnosti a vymáhaním 
nesplácaných relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student 
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Loans). 

B.27 Ak emitent (Issuer) 
navrhuje vydať ďalšie 
cenné papiere zaručené 
rovnakými aktívami, 
uveďte vyhlásenie v 
tom zmysle. 

Emitent (Issuer) môže vydať ďalšie tranže (Tranche) zmeniek (Notes) každej 
série (Series), ktoré budú zameniteľné s inými zmenkami danej série (Series) a 
zaručené rovnakými aktívami (vrátane relevantných študentských pôžičiek 
(Relevant Student Loans)), ktoré zaručujú iné zmenky (Notes) série (Series). 

B.28 Opis štruktúry 
transakcie vrátane, v 
prípade potreby, 
štruktúrneho diagramu. 

Nasledujúci štruktúrny diagram má poskytnúť investorom všeobecný prehľad o 
štruktúre. 

 

B.29 Opis toku finančných 
prostriedkov vrátane 
informácií o zmluvných 
stranách swapu a 
všetkých ostatných 
významných formách 
zvyšovania hodnotenia 
alebo zvyšovania 
likvidity a 
poskytovateľoch týchto 
foriem. 

Výnosy emisie z každej série (Series) zmeniek (Notes) budú najprv 
zaznamenané na bankovom účte, vytvorenom pre danú sériu (Series) v 
účtovnej banke (Account Bank) (ďalej ako „účet série“ (Series Account)). 

 
Počas akvizičného obdobia (Acquisition Period) série (Series) budú prostriedky 
pripísané na relevantný účet série (Series Account) použité emitentom (Issuer) 
na zaplatenie povolených výdavkov (Permitted Expenses) a získanie 
študentských pôžičiek (Student Loans), ktoré (pri zachovaní možnosti výmeny 
opísanej vyššie) budú predstavovať relevantné študentské pôžičky (Relevant 
Student Loans) pre danú sériu (Series). 
 
Vyplácanie študentskej pôžičky (Student Loan) bude vykonávať originátor 
pôžičky (Loan Originator), keď bude študentská pôžička (Student Loan) 
získaná emitentom (Issuer), a výber platieb študentskej pôžičky (Student Loan) 
od dlžníkov (Borrowers) je spravovaný správcom pôžičky (Loan Servicer) v 

mene emitenta (Issuer). 
 
Dlžníci (Borrowers) môžu byť požiadaní, aby odosielali splátky svojich 
študentských pôžičiek (Student Loans) na účet spravovaný subjektom so 
špeciálnym určením, pričom takýto účet bude predmetom zmluvy o plnej moci, 
na základe ktorej bude mať emitent (Issuer) prínos z prostriedkov takto 

pripísaných dlžníkmi (Borrowers) v súvislosti s relevantnými študentskými 
pôžičkami (Relevant Student Loans), než budú tieto prostriedky presunuté na 
relevantný účet série (Series Account). Dlžníkom (Borrowers) môže byť tiež 
umožnené odosielať splátky relevantných študentských pôžičiek (Relevant 
Student Loans) prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude 
požiadaný, aby presunul tieto splátky na relevantný účet série (Series Account) 
alebo v prospech subjektu so špeciálnym určením uvedeného vyššie, než budú 
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tieto prostriedky presunuté na relevantný účet série (Series Account). 
 
Platby istiny a platby úrokov, ako aj akékoľvek iné čiastky týkajúce sa 
relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), budú priamo 
alebo nepriamo pripísané na relevantný účet série (Series Account) a budú 

uplatnené v súlade s príslušnými prioritami platieb (Priorities of Payment) 
(opísané nižšie). 
 
Finančná záruka (Financial Guarantee)  

Série (Series) zmeniek (Notes) môžu využívať finančnú záruku vzhľadom na 
niektoré povinnosti dlžníkov (Borrower) na základe relevantných študentských 
pôžičiek (Relevant Student Loans) poskytnutých oprávnenou inštitúciou 
(Eligible Institution) pre danú sériu (Series) alebo spriazneným subjektom 
takejto oprávnenej inštitúcie. 

Súhrn špecifický pre emisiu 

[Táto séria (Series) zmeniek (Notes) nevyužíva žiadnu finančnú záruku 
vzhľadom na relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans) tvoriace 
zábezpeku tejto série (Series)] / [Táto séria (Series) zmeniek (Notes) využíva 
finančnú záruku vzhľadom na relevantné študentské pôžičky (Relevant Student 
Loans) tvoriace zábezpeku tejto série (Series). Ručiteľom je [  •  ]. 

Zodpovednosť ručiteľa na základe ním poskytnutej finančnej záruky je 
obmedzená nasledujúcim spôsobom: [  •  ].] 

B.30 Meno a opis pôvodcov 
sekurizovaných aktív. 

Študentské pôžičky (Student Loans) vytvorí spoločnosť Prodigy Finance vo 
svojej pozícii originátora pôžičiek (Loan Originator). Spoločnosť Prodigy 
Finance bola založená v Spojenom kráľovstve (United Kingdom) (IČO 
spoločnosti 5912562), má oprávnenie od orgánu pre spravovanie financií 
(Financial Conduct Authority) vykonávať regulovanú úverovú činnosť (pod 
trvalým číslom 709641) a je registrovaná na kontrolu údajov v úrade 
informačného komisára (ICO) (reg. č. Z9851854). 

ODDIEL C – CENNÉ PAPIERE 

Prvok 
(Element) 
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C.1 Opis druhu a triedy 
cenných papierov, 
ponúkaných a/alebo 
prijímaných na 
obchodovanie, vrátane 
identifikačného čísla 
cenného papiera. 

 

 

Zmenky (Notes) sú emitované v sériách (Series) a každá séria (Series) je 
emitovaná v tranžiach (Tranches) (jednotlivo ďalej „tranža“ (Tranche)) v 

rovnaký alebo iný dátum emisie (Issue Date). 
 
Špecifické podmienky jednotlivých tranží (Tranche) budú identické s výnimkou 
dátumu emisie (Issue Date), emisnej ceny, akvizičného obdobia (Acquisition 
Period), prvej platby úroku, akumulovaného úroku a pomyselnej čiastky tranže 
(Tranche).    
 
Zmenky (Notes) budú vystavené v registrovanej forme a budú reprezentované 
certifikátmi. Jeden certifikát sa vydáva vo vzťahu k celkovému vlastníctvu 
registrovaných zmeniek (Notes) jednej série (Series) každého držiteľa zmeniek 
(Noteholder).  Certifikáty predstavujúce zmenky (Notes) registrované na meno 
osoby menovanej depozitárom za jeden alebo viac zúčtovacích systémov sa 
nazývajú „globálne certifikáty“ (Global Certificates). 

Súhrnšpecifický pre emisiu 

 
[V zmysle týchto konečných podmienok (Final Terms) sa ponúka [  •  ] zmeniek 
(Notes) [  •  ] tranže (Tranche) [  •  ] série (Series)] alebo [V zmysle týchto 
konečných podmienok (Final Terms) sa ponúka až do [  •  ] zmeniek (Notes) 
[  •  ] tranže (Tranche) [  •  ] série (Series).]  

 
Podrobnosti o zmenkách (Notes):  
 
ISIN: [  •  ] 

 
Bežné označenie (Common Code): [  •  ] 
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Dátum emisie (Issue Date): [  •  ] alebo iný dátum uvedený vo vyhlásení po 

skončení obdobia ponuky (Offer Period). 
 
Emisná cena (Issue Price): [  •  ] 

C.2 Mena emisie cenných 
papierov. 

Súhrn špecifický pre emisiu 

Táto séria (Series) bude denominovaná v [podrobnosti o mene]. 

C.5 Opis všetkých 
obmedzení voľnej 
prevoditeľnosti 
cenných papierov. 

Ponúkanie zmeniek (Notes) podlieha obmedzeniam ponuky v Spojených 
štátoch a v EHP a všetkým platným obmedzeniam ponuky v iných jurisdikciách, 
v ktorých sa ponúkajú. 
 
Čo sa týka Spojených štátov, zmenky (Notes) sa budú predávať mimo 
Spojených štátov pre zahraničných občanov v súlade s nariadením S. V USA 
sa zmenky (Notes) budú predávať občanom USA (ako ich definuje nariadenie S 

(Regulation S)), ktorí spĺňajú podmienky, aby sa stali „akreditovanými 
investormi“ v zmysle Predpisu 506(b) (Rule 506(b)) alebo 506(c) (Rule 506(c)) 
nariadenia D (Regulation D) podľa okolností. 
 
Každá osoba, ktorá nie je občanom USA a nakupuje zmenky (Notes) od 
emitenta (Issuer), súhlasí s tým, že ak ponúkne alebo predá zmenky (Notes) 
pred uplynutím lehoty 40 dní po dátume uzatvorenia ponuky zmeniek (Notes), 
nebude takúto ponuku ponúkať alebo zmenky (Notes) predávať občanovi USA 
(ako je to definované v nariadení S (Regulation S)) ani na účet či v prospech 
akéhokoľvek takéhoto občana USA; a že akákoľvek následná ponuka alebo 
predaj občanovi USA (ako je to definované v nariadení S (Regulation S)) sa 
môže uskutočniť v prospech „akreditovaného investora“ (ako je to definované v 
predpise 501(a) (Rule 501(a)) nariadenia D (Regulation D)). 
 
Každá osoba, ktorá je občanom USA (ako je to definované v nariadení S 
(Regulation S)) a nakupuje zmenky (Notes) od emitenta (Issuer), súhlasí s tým, 
že ak sa v budúcnosti rozhodne ponúkať, predávať, zaručiť alebo inak previesť 
takéto zmenky (Notes), ktoré nakúpila, bude akákoľvek ponuka, predaj alebo 
prevod vykonaný v súlade so zákonom o cenných papieroch a akýmkoľvek 
nariadením v ňom uvedeným komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC), v 
zákone o investíciách spoločností a všetkými platnými zákonmi USA o cenných 
papieroch a s prihliadnutím na akéhokoľvek perspektívneho kupujúceho, ktorý je 

občanom USA (ako je to definované v nariadení S (Regulation S)), by 
perspektívny kupujúci mal byť „akreditovaným investorom“ (ako je to 
definované v predpise 501(a) (Rule 501(a)) nariadenia D (Regulation D)). 
 
Úroky zo zmeniek (Notes) obchodovaných v systémoch Euroclear a 
Clearstream v Luxembursku (Luxembourg) a/alebo v akomkoľvek inom 
účtovnom systéme budú prevedené v súlade s postupmi a nariadeniami 
príslušného účtovného systému.   

C.8 Opis práv spojených s 
cennými papiermi, 
vrátane hodnotiaceho 
zariadenia a vrátane 
obmedzení týchto práv. 

Zmenky (Notes) každej série (Series) tvoria zabezpečené obligácie emitenta 
(Issuer) s klasifikáciou paripassu a bez akýchkoľvek vzájomných preferencií. 
 
Každá séria (Series) zmeniek (Notes) bude zabezpečená prvotriednou fixnou 
zábezpekou na: 

i. relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans);  

ii. účet série (Series Account) vytvorený pre sériu (Series); a  

iii. práva, záujmy a výhody emitenta (Issuer) v zmysle dokumentov o 
transakcii súvisiacich s programov v rozsahu, v ktorom sa týkajú série (Series).  
 
Ak sa vzťahujú iba na sériu (Series), bude do zábezpeky pre danú sériu 
(Series) zahrnutý aj záujem emitenta (Issuer) na akomkoľvek krytí životného 
poistenia a/alebo finančnej záruke dlžníka (Borrower). 
 
Zábezpeka bude pre každú sériu (Series) vytvorená podľa podmienok hlavnej 
plnej moci (Principal Trust Deed), ktorá doplnená pomocou dodatočnej plnej 
moci (Supplemental Trust Deed) pre danú sériu (Series). 
 
Pred uplatnením zábezpeky predstavovanej dodatočnou plnou mocou 
(Supplemental Trust Deed) pre danú sériu (Series) bude emitent (Issuer) ku 
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každému dátumu platby (Payment Date) uskutočňovať platby z prostriedkov 
pripísaných na relevantný účet série (Series Account) v súlade s nasledujúcim 
poradím priority (ďalej „priorita platieb pred uplatnením zábezpeky“ (Pre-
Enforcement Priorities of Payments)):  

(i) na zaplatenie alebo uspokojenie pomernej časti danej série (Series) 
vo vzťahu k všetkým záväzkom, ktoré sú splatné a neuhradené podľa 
článku 13 hlavnej plnej moci (Principal Trust Deed) správcovi 
(Trustee) a/alebo inému prípustnému zástupcovi správcu (Trustee); 

(ii) na zaplatenie alebo voči zaplateniu pomernej časti tejto série (Series) 
vo vzťahu ku všetkým sumám, ktoré emitent (Issuer) dlhuje írskym 
daňovým úradom a ktoré je emitent (Issuer) povinný zaplatiť; 

(iii) na zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu pomernej časti 
tejto série (Series) vo vzťahu ku všetkým splatným čiastkam, ktoré sú 
splatné v prospech správcu pôžičky (Loan Servicer) na základe LSA 
(vrátane čiastok splatných v prospech správcu pôžičky (Loan 
Servicer) ako náhrada za povolené výdavky (Permitted Expenses) 
zaplatené v mene emitenta (Issuer), v súvislosti s ktorými odoslal 
emitentovi písomnú žiadosť o náhradu výdavkov); 

(iv) na zaplatenie alebo voči zaplateniu čiastky za zisk vo vzťahu k tejto 
sérii (Series) vo výške 100 EUR ročne pre emitenta (Issuer), ktorý 
emitent nevyplatí a bude k dispozícii na rozdelenie akcionárom 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

(v) ak je v tom čase zostatok k dispozícii na rozdelenie menej než 
hraničná suma (Threshold Amount), zostatok sa uchová ako rezerva 
na platby a použije sa v súlade s týmito prioritami platieb (Priorities of 
Payment) k dátumu platby (Payment Date), ktorý nasleduje po danom 
dátume platby (Payment Date); 

(vi) pomerne alebo rovným dielom držiteľom zmeniek (Noteholders) na 
zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu všetkých súm 
úrokov, ktoré sú v tom čase splatné v súvislosti so zmenkami (Notes) 
tejto série (Series) vo výške až do zostatku vzniknutého úroku 
(Accrued Interest Balance);  

(vii) pomerne alebo rovným dielom držiteľom zmeniek (Noteholders) na 
zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu všetkých súm istiny 
a všetkých ostatných súm, ktoré sú v tom čase splatné v súvislosti so 
zmenkami (Notes) tejto série (Series);  

(viii) pomerne alebo rovným dielom na zaplatenie alebo voči vyplateniu (a) 
náhrady správcovi pôžičky (Loan Servicer) pomerného dielu 
povolených výdavkov (Permitted Expenses) danej série (Series) 
zaplatených správcom pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta 
(Issuer), ak tieto výdavky neboli správcovi pôžičky (Loan Servicer) 
nahradené podľa odseku (iii) vyššie, a (b) zaplatenie alebo vyrovnanie 
pomerného dielu povolených výdavkov (Permitted Expenses) danej 
série (Series), ktoré vznikli emitentovi (Issuer) a neboli zaplatené 
správcom pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta (Issuer); 

(ix) po uvoľnení zábezpeky týkajúcej sa relevantného účtu série oprávni 
emitent (Issuer) správcu pôžičky (Loan Servicer) na použitie 
(prípadného) zostatku na účte série (Series) (a) najprv na nahradenie 
správcovi pôžičky (Loan Servicer) akýchkoľvek povolených výdavkov 
zaplatených správcom pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta 
(Issuer), ktoré ešte neboli správcovi pôžičky (Loan Servicer) 
nahradené z prostriedkov pripísaných na iné účty série (Series 
Account) v súlade s prioritami platieb (Priorities of Payment) 
vzťahujúcimi sa na náhradu takýchto prostriedkov podľa podmienok 
takýchto iných sérií (Series) v dôsledku nedostatku dostupných 
prostriedkov a (b) po druhé, pomerne a rovným dielom, na zaplatenie 
alebo voči vyplateniu alebo vyrovnaniu nezaplatených povolených 
výdavkov (Permitted Expenses), ktoré neboli vyrovnané z 
prostriedkov pripísaných na iné účty série (Series Account) použitých 
v súlade s prioritami platieb (Priorities of Payment) vzťahujúcimi sa na 
náhradu takýchto prostriedkov v súlade s podmienkami daných iných 
sérií (Series) v dôsledku nedostatku dostupných prostriedkov, a (c) 
potom bude akýkoľvek zostatok ponechaný emitentovi (Issuer). 



 

 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

 
Emitent (Issuer) môže kedykoľvek vyplatiť správcovi pôžičky (Loan Servicer) z 
účtu série (Series Account) akúkoľvek čiastku, ktorá náleží správcovi pôžičky 
(Loan Servicer) v súvislosti so správnym poplatkom (Servicing Fee). 
 
Pri zachovaní ustanovení dodatočnej plnej moci (Supplemental Trust Deed) si 
správca (Trustee) ponechá všetky prostriedky, ktoré prijme na základe 
dodatočnej plnej moci v súlade s realizáciou alebo vymáhaní uloženej 
zábezpeky a uplatní ich v nasledujúcom poradí priority (ďalej „priorita platieb 
po uplatnení zábezpeky (Pre-Enforcement Priorities of Payments) a 

spoločne s „prioritou platieb pred uplatnením zábezpeky“ (Pre-Enforcement 
Priorities of Payments) ďalej „priority platieb“ (Priorities of Payment)): 

i. na platbu alebo uspokojenie, v súvislosti s príslušnou sériou (Series) a 
pomerným dielom, poplatkov, nákladov, platieb, výdavkov a záväzkov 
vynaložených správcom (Trustee) alebo splatných správcovi (Trustee) 
alebo inému príjemcovi v súvislosti s prípravou a uplatňovaním 
zverených položiek na základe plnej moci (Trust Deed) (vrátane 
nákladov na realizáciu akejkoľvek zábezpeky a náhrady čiastok pre 
správcu (Trustee) alebo príjemcu); 

ii. na zaplatenie alebo voči zaplateniu pomernej časti tejto série (Series) 
vo vzťahu ku všetkým sumám, ktoré emitent (Issuer) dlhuje írskym 
daňovým úradom a ktoré je emitent (Issuer) povinný zaplatiť; 

iii. na zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu pomernej časti 
tejto série (Series) vo vzťahu ku všetkým splatným čiastkam, ktoré sú 
splatné v prospech správcu pôžičky (Loan Servicer) na základe LSA 
(vrátane čiastok splatných v prospech správcu pôžičky (Loan Servicer) 
ako náhrada za povolené výdavky (Permitted Expenses) zaplatené v 
mene emitenta (Issuer), v súvislosti s ktorými odoslal emitentovi 
(Issuer) písomnú žiadosť o náhradu výdavkov); 

iv. pomerne alebo rovným dielom na zaplatenie alebo voči vyplateniu (a) 
náhrady správcovi pôžičky (Loan Servicer) pomerného dielu 
povolených výdavkov danej série (Series) zaplatených správcom 
pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta (Issuer), ak tieto výdavky 
neboli správcovi pôžičky (Loan Servicer) nahradené podľa položky (iii) 
vyššie, a (b) zaplatenie alebo vyrovnanie pomerného dielu povolených 
výdavkov (Permitted Expenses) danej série (Series), ktoré neboli 
zaplatené správcom pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta 
(Issuer); 

v. na zaplatenie alebo voči zaplateniu poplatku za zisk vo vzťahu k tejto 
sérii (Series) vo výške 100 € ročne pre emitenta (Issuer), ktorý emitent 
(Issuer) nevyplatí a rozdelí svojim akcionárom v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi; 

vi. pomerne alebo rovným dielom držiteľom zmeniek (Noteholders) na 
zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu všetkých súm 
úrokov, ktoré sú v tom čase splatné v súvislosti so zmenkami (Notes) 
tejto série (Series) vo výške až do zostatku vzniknutého úroku 
(Accrued Interest Balance); 

vii. pomerne alebo rovným dielom držiteľom zmeniek (Noteholders) na 
zaplatenie alebo voči zaplateniu alebo vyrovnaniu všetkých súm istiny 
a všetkých ostatných súm, ktoré sú v tom čase splatné v súvislosti so 
zmenkami (Notes) tejto série (Series); a 

viii. následne bude (prípadný) zostatok na účte série (Series Account) 

použitý (a) najprv na nahradenie správcovi pôžičky (Loan Servicer) 

akýchkoľvek povolených výdavkov (Permitted Expenses) 

zaplatených správcom pôžičky (Loan Servicer) v mene emitenta 

(Issuer), ktoré ešte neboli správcovi pôžičky (Loan Servicer) 

nahradené z prostriedkov pripísaných na iné účty série (Series 

Account) v súlade s prioritami platieb (Priorities of Payment) 

vzťahujúcimi sa na náhradu takýchto prostriedkov podľa 

podmienok takýchto iných sérií (Series) v dôsledku nedostatku 

dostupných prostriedkov a (b) po druhé, pomerne a rovným 
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dielom, na zaplatenie alebo voči vyplateniu alebo vyrovnaniu 

nezaplatených povolených výdavkov (Permitted Expenses), ktoré 

neboli vyrovnané z prostriedkov pripísaných na iné účty série 

(Series Account) použitých v súlade s prioritami platieb (Priorities 

of Payment) vzťahujúcimi sa na náhradu takýchto prostriedkov v 

súlade s podmienkami daných iných sérií (Series) v dôsledku 

nedostatku dostupných prostriedkov, a (c) potom bude akýkoľvek 

zostatok ponechaný emitentovi (Issuer). 
 
„Povolené výdavky“ (Permitted Expenses) zahŕňajú čiastky splatné 

poskytovateľom služieb menovaným emitentom (Issuer) (vrátane, avšak 
nielen, zástupcu pre výpočet (Calculation Agent), poskytovateľa podnikových 
služieb (Corporate Services Provider), matrikára (Registrar), hlavného 
zástupcu pre platby (Principal Paying Agent), zástupcu pre prevody (Transfer 
Agent), sprostredkovateľa súkromného umiestňovania (Placing Agent), 
originátora pôžičky (Loan Originator) a správcu pôžičky (Loan Servicer) 
a obsluhovateľa pôžičky (Back-Up Servicer)), poplatky a výdavky na audítorov, 
právne náklady a výdavky zahŕňajúce poplatky vynaložené za účelom 
kontaktovania nesplácajúceho dlžníka (Borrower) a vymáhania platieb, 
poplatky pre makléra v súvislosti s umiestnením zmeniek (Notes), poplatky a 
výdavky na riaditeľov, akékoľvek írske zákonné alebo regulačné poplatky, 
rezervy, dane, poplatky alebo výdavky, a všetky náklady a výdavky spojené so 
správou, rozpustením a/alebo likvidáciou emitenta (Issuer). 
 
Zmenky (Notes) každej série (Series) sú obligácie s obmedzenou 
návratnosťou emitenta (Issuer). Všetky platby, ktoré má emitent (Issuer) 
uskutočniť v súvislosti so zmenkami (Notes) konkrétnej série (Series), budú 
vykonané iba v rozsahu čiastok prijatých v súvislosti s relevantnými 
študentskými pôžičkami (Relevant Student Loans) pre dané série (Series) 
alebo inak s ohľadom na aktíva, pomocou ktorých je daná séria (Series) 
zabezpečená, prípadne zo ziskov z realizácie alebo vymáhania zábezpeky 
série (Series), pričom budú vo všetkých prípadoch dodržané príslušné priority 
platieb (Priorities of Payment). 

C.9 Opis „nominálnej 
úrokovej miery“; 
„dátumu, od ktorého sa 
úrok stáva splatným, a 
dátumov splatnosti 
úroku“; „ak miera nie je 
pevne stanovená, opis 
podkladu, od ktorého je 
odvodená“; „dátumu 
splatnosti a 
ustanovenia o 
umorovaní pôžičky, 
vrátane postupov 
splácania“ 

Platby úroku  

 
Cieľom jednotlivých sérií (Series) zmeniek (Notes) bude poskytovať návratnosť 
držiteľom zmeniek (Noteholders) pri stanovenej marži (ďalej „cieľová úroková 
sadzba“ (Target Interest Rate)) nad variabilnú základnú sadzbu, ktorá môže 

byť buď EURIBOR, USD LIBOR, DBP LIBOR, primárna pôžičková úroková 
sadzba USA, základná úroková sadzba Národnej banky Anglicka, pričom platí, 
že ak a pokiaľ je relevantná základná sadzba záporná, bude považovaná za 
nulovú pre účely určenia úrokovej sadzby vzťahujúcej sa na zmenky (Notes). 
 
Úrok sa začne počítať od „dátumu vzniku úroku“ (Interest Commencement 
Date).  Dátumy výpočtov úrokov a platná cieľová úroková sadzba (Target 
Interest Rate) alebo spôsob jej výpočtu sa môžu líšiť vo vzťahu k zmenkám 
(Notes) rôznych sérií (Series).   
 
Pre každé úrokové obdobie je zostatok vzniknutého úroku (Accrued Interest 
Balance) čiastka „aktuálneho úroku“ (Current Interest Amount) plus akékoľvek 
čiastky vzniknutého, ale nezaplateného úroku v predchádzajúcich úrokových 
obdobiach (Interest Period).   
 
Čiastka aktuálneho úroku (Current Interest Amount) je vypočítaná zástupcom 
pre výpočet (Calculation Agent) uplatnením cieľovej úrokovej sadzby (Target 
Interest Rate) pre predpokladanú sumu istiny (Notional Principal Amount) pre 
úrokové obdobie (Interest Period) k dátumu výpočtu (Calculation Date).  K 
ľubovoľnému dátumu výpočtu (Calculation Date) bude predpokladaná suma 
(Notional Amount) zmenky (Note) nesplatená čiastka istiny takejto zmenky 
(Note) plus akékoľvek čiastky úroku, ktoré ešte neboli zaplatené z 
predchádzajúcich úrokových období (Interest Periods).  
 
Úrokové obdobia (Interest Periods) sú obdobia, ktoré začínajú (a vrátane) 
dátumom vzniku úroku (Interest Commencement Date) a končia (ale bez 
započítania) prvým dňom dátumu výpočtu (Calculation Date) a každé 
nasledujúce obdobie začína (a vrátane) dátumom výpočtu (Calculation Date) a 
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končí (ale bez započítania) nasledujúcim dátumom výpočtu (Calculation Date).   
 
Neexistuje záruka, že k ľubovoľnému dátumu platby (Payment Date) budú na 
relevantnom účte série (Series Account) k dispozícii dostatočné finančné 
prostriedky na zaplatenie zostatku vzniknutého úroku (Accrued Interest 
Balance) na zmenky (Notes) a úroky sa budú (v každom prípade) vyplácať iba 
vtedy, ak dostupné prostriedky na zaplatenie úroku a istiny prekročia hraničnú 
sumu (Threshold Amount) (t. j. 500 EUR v prípade série (Series) vedenej v 
eurách, 500 GBP v prípade série (Series) vedenej v librách šterlingov a 500 
USD v prípade série (Series) vedenej v amerických dolároch).  Ak nie sú na 
relevantnom účte série (Series Account) k dispozícii dostatočné finančné 
prostriedky na zaplatenie zostatku vzniknutého úroku (Accrued Interest 
Balance), bude na čiastke naďalej vznikať úrok vo výške cieľovej úrokovej 
sadzby (Target Interest Rate) a platba bude odložená k nasledujúcemu dátumu 
platby (Payment Date), pričom takýmto odložením nevzniká nedodržanie 
záväzkov (Event of Default). 
 
Platby istiny  

Ku každému dátumu platby (Payment Date), kedy dostupné prostriedky na 
vyplatenie úroku a istiny na relevantnom účte série (Series Account) prekročia 
hraničnú sumu (Threshold Amount), budú po zaplatení zostatku vzniknutého 
úroku (Accrued Interest Balance) v plnej výške všetky zostávajúce finančné 
prostriedky vyplatené držiteľom zmeniek (Noteholders) na čiastočné (alebo 
úplné) splatenie zostatku istiny zmeniek (Notes) v súlade s platnými prioritami 
platieb (Priorities of Payment). 
 
Nevyplatenie istiny k dátumu platby (Payment Date) v dôsledku nedostatku 
prostriedkov na účte série (Series Account) nebude predstavovať nedodržanie 
záväzkov (Event of Default), ale povedie k odloženiu až do nasledujúceho 
dátumu platby (Payment Date).  

Splatnosť k dátumu splatnosti 

 

Ak neboli jednotlivé zmenky už splatené alebo zakúpené a zrušené tak, ako je 
to opísané nižšie, budú splatené k dátumu splatnosti (Maturity Date). Ak nemá 
k dátumu splatnosti (Maturity Date) emitent (Issuer) na relevantnom účte série 
(Series Account) dostatočné prostriedky na úplné splatenie zmeniek (Notes), 
bude dátum splatnosti (Maturity Date) automaticky posunutý na nasledujúce 
výročie daného dátumu a toto posunutie bude každoročne opakované, ak 
nedôjde pred daným výročím k úplnému splateniu a zrušeniu zmeniek (Notes). 
Počas obdobia posunutia uvedeného vyššie (ďalej „obdobie platby po 
splatnosti“ (Post-Maturity Repayment Period)) nebude vznikať úrok. 

Počas obdobia platby po splatnosti (Post-Maturity Repayment Period), ak sa to 
vzťahuje na danú sériu (Series), môže emitent (Issuer) požiadať správcu 
pôžičky (Loan Servicer), pri zachovaní primeraného obchodného správania, 
aby ohodnotil (alebo zaistil ohodnotenie) relevantných študentských pôžičiek 
(Relevant Student Loans), ktoré ešte neboli splatené (súhrnná čiastka hodnoty 
takýchto pôžičiek bude ďalej označovaná ako „čiastka ohodnotenia po 
splatnosti“ (Post-Maturity Valuation Amount)). Emitent (Issuer) môže, do 30 

kalendárnych dní od akéhokoľvek takéhoto ohodnotenia, za podmienky, že má 
k dispozícii príslušné potrebné prostriedky a pri odoslaní oznámenia o takomto 
konaní držiteľom zmeniek (Noteholders) a správcovi (Trustee) najmenej 10 
kalendárnych dní vopred, rozdeliť čiastku zodpovedajúcu súčtu čiastky 
ohodnotenia po splatnosti (Post-Maturity Valuation Amount) a akýchkoľvek 
iných prostriedkov, ktoré sa v tom čase nachádzajú na účte série (Series 
Account), v súlade s príslušnými prioritami platieb (Priorities of Payment) – 
takáto platba bude predstavovať úplné a konečné vyrovnanie všetkých čiastok 
úrokov a istiny, ktoré sú v danej dobe splatné na základe zmeniek (Notes) 
danej série alebo v súvislosti s takýmito zmenkami (Notes). Ak takéto 
rozdelenie vykoná emitent (Issuer), práva držiteľov zmeniek (Noteholders) na 
získanie akýchkoľvek ďalších čiastok v súvislosti so zmenkami (Notes) 
zanikajú, a zmenky budú týmto úplne splatené a zrušené. 

V prípade, že správca pôžičky (Loan Servicer) potvrdí emitentovi (Issuer) a 
správcovi (Trustee), že neexistuje realistický predpoklad získania ďalších 
prostriedkov od dlžníkov (Borrowers) relevantných študentských pôžičiek 
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(Relevant Student Loans) v súlade s príslušnou zásadou o správe pôžičky, 
emitent (Issuer) o tejto skutočnosti informuje držiteľov zmeniek (Noteholders) v 
súlade s podmienkami (Conditions). Zmenky (Notes) budú týmto úplne 
zaplatené a zrušené a práva držiteľov zmeniek (Noteholders) týkajúce sa 
prijatia akýchkoľvek ďalších čiastok v súvislosti so zmenkami (Notes) zaniknú. 

Aj keď je pre každú sériu (Series) stanovený dátum splatnosti, (Maturity Date) 
vzhľadom k tomu, že platby istiny je možné uskutočňovať ku každému dátumu 
platby (Payment Date) pri dodržaní vyplatenia prostriedkov na relevantnom 
účte série (Series Account) v súlade s platnými prioritami platieb (Priorities of 
Payment), je možné zmenky (Notes) úplne splatiť ešte pred uvedeným 
dátumom splatnosti (Maturity Date) bez oznámenia investorom. 

 
Súhrn špecifický pre emisiu  
 
Dátumy platby (Payment Dates) tejto série (Series) zmeniek (Notes) sú: [uviesť 
dátumy platby (Payment Dates)] („dátumy platby“ (Payment Dates)).  Ku 

každému dátumu platby (Payment Date) bude úrok zaplatený na báze 
dostupných prostriedkov z finančných prostriedkov prijatých z relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans).  Úrok bude splatný v súlade s 
prioritou platieb (Priorities of Payment) pred uplatnením zábezpeky (Pre-
Enforcement Priorities of Payments) pri cieľovej úrokovej sadzbe (Target 
Interest Rate), ktorá predstavuje stanovenú maržu nad variabilnou sadzbou 
návratnosti. 
 
Cieľová úroková sadzba (Target Interest Rate) pre túto sériu (Series) zmeniek 
(Notes) je [  •  ] % nad základnou sadzbou (ktorá je [  •  ]) alebo nula v 

prípadoch, kedy má základná sadzba zápornú hodnotu. 

Splatnosť zmeniek (Notes)  

Dátum splatnosti (Maturity Date) tejto série (Series) zmeniek (Notes) je [  •  ].   

 

C.10 Ak má cenný papier 
derivátovú zložku pri 
vyplácaní úroku, 
poskytnite jasné a 
obsiahle vysvetlenie, 
ktoré pomôže 
investorom 
porozumieť, ako je 
hodnota ich investície 
ovplyvňovaná 
hodnotou 
podkladového nástroja 
(nástrojov), najmä za 
takých okolností, keď 
sú riziká 
najzreteľnejšie. 

Nepoužíva sa, zmenky (Notes) nemajú derivátovú zložku pri vyplácaní úroku. 

C.11 Uveďte, či ponúkané 
cenné papiere sú alebo 
budú predmetom 
žiadosti o prijatie na 
obchodovanie s cieľom 
ich distribúcie na 
regulovanom trhu 
alebo iných 
rovnocenných trhoch s 
uvedením dotknutých 
trhov. 

Zmenky (Notes) môžu byť zapísané na kótovaciu listinu (Official List) a 
obchodované na regulovanom trhu burzy cenných papierov Euronext Dublin  
alebo môžu byť vydané ako nekótované. 

Súhrn špecifický pre emisiu 
 
[Zmenky (Notes) budú zapísané na kótovaciu listinu (Official List) a 
obchodované na regulovanom trhu burzy cenných papierov Euronext Dublin ] / 
[Zmenky (Notes) nebudú obchodované na žiadnej burze s cennými papiermi.] 
 
[Zmenky (Notes) môžu byť verejne obchodované v krajinách [Rakúsko], 
[Belgicko], [Bulharsko], [Cyprus], [Dánsko], [Estónsko], [Fínsko], [Francúzsko], 
[Nemecko], [Grécko], [Maďarsko], [Írsko], [Taliansko], [Lotyšsko], [Litva], 
[Luxembursko], [Malta], [Nórsko], [Poľsko], [Portugalsko], [Rumunsko], 
[Slovinsko], [Slovenská republika], [Španielsko], [Švédsko], [Česká republika], 
[Holandsko] a [Spojené kráľovstvo]. / [Zmenky (Notes) sa obchodujú iba v 
[uviesť].] 

C.12 Minimálna jednotková 
nominálna hodnota 

Každá séria (Series) bude mať minimálnu jednotkovú nominálnu hodnotu. 
Držitelia zmeniek (Noteholders) sa tiež musia upísať na minimálnu čiastku 
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emisie. istiny zmeniek (Notes) rovnú minimálnej obchodnej čiastke relevantnej série 
(Series). 

Súhrn špecifický pre emisiu 
 
Minimálna jednotková nominálna hodnota zmeniek (Notes) tejto série je [uviesť 
minimálnu jednotkovú nominálnu hodnotu]. 

Minimálna obchodná čiastka zmeniek (Notes) tejto série je [uviesť minimálnu 
jednotkovú nominálnu hodnotu]. 

 

C.21 Uveďte trh, kde sa 
cenné papiere budú 
obchodovať a pre ktorý 
bol zverejnený  
prospekt. 

Zmenky (Notes) môžu byť zapísané na kótovaciu listinu (Official List) a 
obchodované na regulovanom trhu burzy cenných papierov Euronext Dublin,  
alebo môžu byť vydané ako nekótované. 

Súhrn špecifický pre emisiu 

 

[Zmenky (Notes) budú zapísané na kótovaciu listinu (Official List) a 
obchodované na regulovanom trhu burzy cenných papierov Euronext 
Dublin.]/[Zmenky (Notes) nebudú obchodované na žiadnej burze s cennými 
papiermi] 

 

 

 

 

ODDIEL D – KĽÚČOVÉ RIZIKÁ 
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D.2 Kľúčové informácie o 
najvýznamnejších 
rizikách, ktoré sú 
špecifické pre emitenta 
(Issuer). 

Kreditné riziko: Neplnenie záväzkov v súvislosti so základnými relevantnými 

študentskými pôžičkami (Relevant Student Loans) (keď relevantné študentské 
pôžičky (Relevant Student Loans) môžu byť v stave opomenutia platby, 
omeškania platby alebo nesplácania  podľa podmienok správy pôžičiek 
správcu pôžičky (Loan Servicer), ak pre príslušnú sériu (Series) platia 
podmienky pre „znehodnotené študentské pôžičky“ (Impaired Student Loans)) 
bude mať nepriaznivý vplyv na schopnosť emitenta (Issuer) plniť si svoje 
platobné povinnosti v súvislosti so sériou (Series) zmeniek (Notes). Ak splátky 
relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) nedosiahnu 
čiastku potrebnú na vyplatenie zmeniek (Notes) takýchto sérií (Series) v 
úplnom rozsahu k dátumu alebo pred dátumom splatnosti (Maturity Date), 
nebude emitent (Issuer) povinný vyplatiť žiadne čiastky predstavujúce takýto 
nedostatok k dátumu splatnosti (Maturity Date) – dátum splatnosti (Maturity 
Date) bude opakovane posúvaný na nasledujúce výročie dátumu splatnosti 
(Maturity Date), až kým a pokiaľ nebudú zmenky (Notes) vyplatené v plnom 
rozsahu pred akýmkoľvek takýmto posunutým dátumom splatnosti (Maturity 
Date). Ak pred dátumom splatnosti (Maturity Date) (alebo akýmkoľvek 
posunutým dátumom splatnosti (Maturity Date)) potvrdí správca pôžičky (Loan 
Servicer) emitentovi (Issuer) a správcovi (Trustee), že neexistuje realistický 
predpoklad získania ďalších prostriedkov od dlžníkov (Borrowers) relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) v súlade s príslušnou 
zásadou o správe pôžičky, emitent (Issuer) o tejto skutočnosti informuje 
držiteľov zmeniek (Noteholders) a povinnosti emitenta (Issuer) voči držiteľom 
zmeniek (Noteholders) v súlade s danou sériou (Series) zmeniek (Notes) 
okamžite zaniknú. V takomto prípade budú zmenky (Notes) považované za 
vyplatené a zrušené, čo znamená, že držitelia zmeniek (Noteholders) môžu 
prísť o časť svojej investície, prípadne o celú investíciu. 
 
Predčasné splátky: Povaha skupiny dlžníkov (Borrowers) je taká, že 

predčasné splátky istiny sú pravdepodobné a očakávané. Existuje riziko, že 
úrok vznikajúci na prostriedkoch predstavujúcich včasné splátky istiny 
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relevantnej študentskej pôžičky (Student Loan), ktoré čakajú na rozdelenie v 
súlade s príslušnými prioritami platieb (Priorities of Payment), nebude vznikať 
rovnakou rýchlosťou, ako by vznikal úrok na nezaplatenej istine relevantnej 
študentskej pôžičky (Relevant Student Loan) alebo rovnakou rýchlosťou, ako 
vzniká úrok relevantnej série (Series) pre rovnaké relevantné obdobie. Keďže 
relevantné študentské pôžičky (Relevant Student Loans), ktoré zaručujú 
konkrétne série (Series), majú rôzne marže úrokových sadzieb, majú 
predčasné splátky konkrétnych pôžičiek vplyv na vážený priemer marže, ktorá 
je k dispozícii na vyplatenie držiteľov zmeniek (Noteholders) konkrétnej série 
(Series). 
 
Úmrtie dlžníka (Borrower): Na sériu (Series) sa môže vzťahovať krytie 

životného poistenia dlžníka (Borrower). V príslušných prípadoch sa poistné 
plnenie neposkytne vo vzťahu k zosnulému dlžníkovi (Borrower), ak poisťovňa 
podľa skupinovej poistky spoločnosti ProdigyFinance určí príčinu úmrtia, ktorá 
spadá do výluk z poistenia, alebo ak spoločnosť Prodigy Finance využila právo 
vylúčiť zosnulého dlžníka (Borrower) z poistného krytia. Ak sa krytie životného 
poistenia pre dlžníka (Borrower) nevzťahuje na sériu (Series), alebo ak sú 
zisky z poistenia nedostatočné na úplné splatenie pôžičky zosnulého dlžníka 
(Borrower), klasifikuje sa emitent (Issuer) ako veriteľ na pozostalosť zosnulého 
dlžníka (Borrower) do výšky nesplatenej relevantnej študentskej pôžičky 
(Student Loan). Emitent (Issuer) môže mať ťažkosti pri vznášaní svojho 
nároku ako veriteľ na majetok dlžníka (Borrower) a hodnota tohto majetku 
nemusí byť dostatočná na splatenie nezabezpečeného nároku a všetkých 
ostatných v plnej výške.   
 
Právne vymáhanie a výbery: Študentská pôžička (Student Loan) a náklady, 

ktoré vzniknú v snahe vybrať a vymôcť ju, môžu byť nenávratné, ak nie je 
možné dlžníka (Borrower) vystopovať alebo má pobyt v krajine, ktorá 
neumožňuje uznanie a výkon cudzích rozhodnutí alebo sa zistí, že študentská 
pôžička (Student Loan) je nevymožiteľná.  
 
Likvidita študentských pôžičiek (Student Loans): Študentské pôžičky 

(Student Loans), ktoré spravuje emitent (Issuer), sú nelikvidné a 
pravdepodobne ich bude spravovať emitent (Issuer) až do doby ich splatnosti. 
Hoci emitent (Issuer) môže žiadať uvoľnenie zábezpeky relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), ak je identifikovaný kupujúci, 
alebo môžu byť finančné prostriedky pôžičky umiestnené tak, že budú zmenky 
(Notes) série (Series) splatené v plnej výške, neexistuje záruka, že emitent 
(Issuer) bude schopný identifikovať kupujúceho alebo veriteľa, ktorý bude 
ochotný dohodnúť sa za takýchto podmienok. 
 
Spätné odkúpenie: V prípade spätného odkúpenia celej série (Series) pred 

dosiahnutím dátumu splatnosti (Maturity Date) z dôvodu sadzby amortizácie 
základných študentských pôžičiek (Student Loans) môže Emitent (Issuer), ak 
odošle držiteľom zmeniek (Noteholders) a správcovi (Trustee) písomné 
oznámenie o vyplatení najmenej 20 pracovných dní vopred, vyplatiť zmenky 
(Notes) v sérii (Series) v plnej výške čiastky návratnosti alebo v čiastočnej 
výške k dátumu uvedenému v oznámení o vyplatení, kedy má emitent (Issuer) 
k dispozícii prostriedky na oznámené vyplatenie, z výťažku z predaja 
relevantných študentských pôžičiek (Student Loans) alebo ich refinancovania. 
Emitent (Issuer) môže požiadať správcu (Trustee) o uvoľnenie zábezpeky 
všetkých relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) k 
danému dátumu vyplatenia, ak majú byť zmenky (Notes) daných sérií (Series) 
vyplatené v plnej výške, alebo má byť vyplatená ich časť rovná dielu 
zodpovedajúcemu čiastke istiny zmeniek daných sérií (Series) voči súhrnnej 
nevyplatenej čiastke istiny zmeniek (Notes) daných sérií (Series) – správca 
(Trustee) bude musieť tejto žiadosti vyhovieť, ak bude čiastka dostupná na 
relevantnom účte série (Series Account) dostatočná na vyplatenie navrhovanej 
relevantnej istiny, ktorá má byť vyplatená spoločne s úrokom, ktorý pre ňu 
vznikol, ako aj ďalšími dlžnými čiastkami týkajúcimi sa tejto série (Series) v 
súlade s prioritou platieb (Priorities of Payment) pred uplatnením zábezpeky 
(Pre-Enforcement Priorities of Payments). Ak sa emitent (Issuer) rozhodne pre 
spätné odkúpenie, držitelia zmeniek (Noteholders) v danej sérii (Series) 
nezískajú návratnosť investície, ktorú pri zaobstarávaní zmeniek (Notes) 
očakávali. 
  
Rozhodnutie držiteľov zmeniek: Editor môže kedykoľvek po relevantnom 
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dátume emisie (Issue Date) zvolať stretnutie držiteľov zmeniek v danej sérii 
(Series), na ktorom bude prejednaný návrh emitenta (Issuer) (A) na predaj 
niektorých alebo všetkých relevantných študentských pôžičiek (Relevant 
Student Loans) za cenu (ďalej „navrhovaná cena“ (Proposed Price)), ktorá 

by v prípade navrhovaného predaja všetkých relevantných študentských 
pôžičiek (Relevant Student Loans) bola nižšia než čiastka potrebná na úplné 
vyplatenie zmeniek (Notes) (po použití ziskov z takéhoto predaja v súlade s 
prioritou platieb (Priorities of Payment) pred uplatnením zábezpeky), alebo, v 
prípade navrhovaného predaja iba časti relevantných študentských pôžičiek 
(Relevant Student Loans), za navrhovanú cenu, ktorá by bola nižšia, než 
čiastka potrebná na čiastočné vyplatenie zmeniek (Notes) danej série (Series) 
(po použití ziskov z takéhoto predaja v súlade s prioritou platieb (Priorities of 
Payment) pred uplatnením zábezpeky) v hodnote istiny, ktorá predstavuje 
zodpovedajúci diel vzhľadom k súhrnnej nevyplatenej čiastke istiny zmeniek 
(Notes) danej série (Series) ako nevyplatené čiastky istiny relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), ktoré navrhuje emitent 
(Issuer) predať, vzhľadom k nevyplatenej čiastke istiny relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) (ďalej „navrhovaná čiastka 
vyplatenia“ (Proposed Redemption Amount)), avšak kde je navrhovaná 

cena rovnaká alebo vyššia ako čiastka, ktorá podľa odhadu správcu pôžičky 
(Loan Servicer) predstavuje súhrnnú čiastku očakávaných ziskov, ak by 
emitent (Issuer) miesto predaja držal relevantné študentské pôžičky (Relevant 
Student Loans) až do ich splatnosti, a ak by správca pôžičky (Loan Servicer) 
podnikol kroky na vymáhanie akýchkoľvek v momentálne alebo potenciálne 
neskôr nesplácaných relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student 
Loans) v súlade s jeho zásadou správy pôžičky, a (B) na rozdelenie ziskov z 
takéhoto predaja, ak a keď budú prijaté, v súlade s prioritou platieb (Priorities 
of Payment) pred uplatnením zábezpeky (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments). Ak navrhovaný predaj predstavuje predaj všetkých relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans) (ak bol takýto predaj 
schválený mimoriadnym rozhodnutím), budú zmenky (Notes) relevantnej série 
(Series) vyplatené a zrušené bez akýchkoľvek ďalších platieb zo strany 
emitenta (Issuer) v prospech držiteľov zmeniek (Noteholders), až budú zisky z 
takéhoto predaja uplatnené v súlade s prioritou platieb pred uplatnením 
zábezpeky. Ak sa na stretnutí prijme mimoriadne rozhodnutie (ktoré schváli 75 
% hlasujúcich držiteľov zmeniek) schvaľujúce predaj, utrpia všetci nesúhlasiaci 
držitelia zmeniek (Notes) straty na svojich zmenkách (Notes) na rovnakom 
základe ako držitelia zmeniek (Notes), ktorí hlasovali za mimoriadne 
rozhodnutie. 
 
Riziko platobnej neschopnosti: V rámci írskeho zákona majú v prípade 

platobnej neschopnosti írskej spoločnosti, akou je i emitent (Issuer), nároky 
obmedzenej kategórie preferenčných veriteľov prednosť pred nárokmi 
zabezpečených veriteľov, vrátane držiteľov zmeniek (Noteholders). Iné 
ustanovenia írskeho zákona o platobnej neschopnosti by tiež mohli znížiť 
čiastku finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na uspokojenie záväzkov 
emitenta (Issuer) voči držiteľom zmeniek (Noteholders). Okrem toho, emitent 
(Issuer) môže utrpieť stratu, ak by sa ktorýkoľvek z poskytovateľov služieb 
emitenta (Issuer) alebo ktorýkoľvek finančný ručiteľ stal nesolventným. 
 
Neexistencia riadenia emitenta (Issuer) zo strany akéhokoľvek 
regulačného orgánu: Emitent (Issuer) nemá licenciu ani oprávnenie v zmysle 

aktuálnych záruk, komodít, poistení alebo bankových zákonov ľubovoľnej 
jurisdikcie a ani nepožiadal (a ani neplánuje požiadať) o žiadne takéto licencie 
alebo oprávnenia. Regulačné orgány v jednej alebo viacerých jurisdikciách by 
mohli prijať protichodné stanovisko voči emitentovi (Issuer) v súvislosti 
s uplatnením akýchkoľvek takýchto zákonov voči emitentovi (Issuer), čo by 
mohlo mať nepriaznivý účinok na emitenta (Issuer) alebo na držiteľov zmeniek 
(Notes) vydaných emitentom (Issuer). 
 
Regulácia originátora pôžičiek (Loan Originator):Originátor pôžičiek (Loan 

Originator) má licenciu na úverové činnosti vydanú orgánom pre spravovanie 
financií Spojeného kráľovstva vedenú pod trvalým číslom 709641, nemá však 
licenciu ani oprávnenie v zmysle aktuálnych záruk, komodít, poistení alebo 
bankových zákonov jurisdikcie mimo Spojeného kráľovstva, pri zachovaní 
podmienok licencií uvedených nižšie. V USA je originátor pôžičky (Loan 
Originator) držiteľom licencií na poskytovanie spotrebných úverov v 3 štátoch, 
licencií na správu v 6 štátoch, je registrovaný ako poskytovateľ spotrebných 
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úverov v ďalších 2 štátoch a čaká na schválenie žiadostí v 6 ďalších štátoch (4 
úverové žiadosti a 2 žiadosti týkajúce sa správy).  Ďalšie žiadosti týkajúce sa 
úverových licencií a licencií na správu môžu byť neskôr podané podľa potreby.  
Regulačné orgány v jednej alebo viacerých jurisdikciách by mohli prijať 
protichodné stanovisko voči originátorovi pôžičiek (Loan Originator) v súvislosti 
s uplatnením akýchkoľvek takýchto zákonov voči originátorovi pôžičiek (Loan 
Originator), čo by mohlo mať nepriaznivý účinok na držiteľov zmeniek (Notes) 
zabezpečených študentskými pôžičkami (Student Loans). 
 
Výmenný kurz: Dlžníci s pôžičkami, ktoré nie sú vydané v rovnakej mene,  

ako je mena, v ktorej sa im vypláca príjem, alebo v mene iných prostriedkov 
použitých na splatenie pôžičky, podliehajú zmenám výmenného kurzu medzi 
menou ich pôžičky a menou používanou na splatenie pôžičky, čo môže mať 
nepriaznivý materiálny vplyv na ich schopnosť splatiť pôžičku. 

 

D.3 Kľúčové informácie 
o najvýznamnejších 
rizikách, ktoré sú 
špecifické pre cenné 
papiere. 

Likvidita zmeniek (Notes): Pre zmenky (Notes) neexistuje žiadny druhotný 

trh. Ďalej, prevod a predaj zmeniek (Notes) v USA podlieha rôznym 
obmedzeniam o prevode, pozri bod C.5. 
 
Výmenný kurz: Investori, ktorých aktíva nie sú uvedené v mene zmeniek 

(Notes), ktoré získali, podliehajú zmenám výmenného kurzu medzi svojou 
miestnou menou a menou, v ktorej sú uvedené zmenky (Notes), čo môže 
nepriaznivo ovplyvniť návratnosť. 
 
Riziko nedostatočného zabezpečenia: Zmenky (Notes) sú pre jednotlivé 

série (Series) vydávané na základe identifikovanej úrovne dopytu zo strany 
potenciálnych dlžníkov (Borrowers) k dátumu emisie (Issue Date). Môže sa 
stať, že skutočný dopyt je vyšší alebo nižší, než sa očakávalo. Emitent (Issuer) 
môže stanoviť príslušnú „úroveň precenenia“ pre danú sériu (Series), ktorá 
označuje, že identifikoval konkrétnu úroveň dopytu zo strany potenciálnych 
dlžníkov (Borrowers) týkajúcu sa relevantných študentských pôžičiek 
(Relevant Student Loans) k dátumu emisie (Issue Date), ale vydal relevantné 
série (Series) zmeniek (Notes) s čiastkou istiny, ktorá je vyššia ako súhrnná 
čiastka istiny daných relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student 
Loans) (úroveň precenenia bude predstavovať táto nadmerná čiastka 
vyjadrená ako percentuálna hodnota čiastky istiny série (Series)), pretože 
očakáva ďalší dopyt po relevantných študentských pôžičkách (Relevant 
Student Loans) zo strany dlžníkov (Borrowers) počas akvizičného obdobia 
(Acquisition Period). Akákoľvek čiastka, ktorá predstavuje zisky z emisie série 
(Series), ktoré emitent (Issuer) nevyužil počas akvizičného obdobia 
(Acquisition Period) na zaplatenie povolených výdavkov (Permitted Expenses) 
a/alebo nákup relevantných študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), 
bude vyplatená držiteľom zmeniek (Noteholders) pomerným dielom voči 
vyplateniu zmeniek (Notes) v súlade s prioritami platieb (Priorities of Payment) 
k dátumu platby (Payment Date), ktorý nasleduje po akvizičnom období 
(Acquisition Period). Môže sa tým znížiť celková návratnosť zmeniek (Notes). 
 
Držiteľ zmenky (Noteholder) nemá voči dlžníkom (Borrowers) žiadnu 
možnosť regresu: Žiadny držiteľ zmenky (Noteholder) nemá žiadny nárok na 

vymáhanie študentských pôžičiek (Student Loans) ani nemá priamy regres 
voči dlžníkom (Borrowers) okrem konania správcu (Trustee). 
 
Záruka môže byť vyhlásená za neplatnú: Ak by bol záložný úrok správcu 

(Trustee) série (Series) vyhlásený za neplatný alebo nevynútiteľný, boli by 
držitelia zmeniek (Noteholders) takejto série (Series) nezabezpečenými 
veriteľmi hodnotenými na rovnakej báze s inými nezabezpečenými veriteľmi 
(ak existujú) emitenta (Issuer). 
 
Práva dlžníka (Borrower) voči originátorovi pôžičiek (Loan Originator): 

Emitent (Issuer) môže získať študentskú pôžičku (Student Loan) od 
originátora pôžičiek (Loan Originator), ak sa originátor pôžičiek zmluvne 
zaviazal, že poskytne ďalšie vyplatenia pôžičiek konkrétnemu dlžníkovi 
(Borrower) na základe relevantnej zmluvy o pôžičke. V takomto prípade bude 
akvizícia vyplatenia pôžičky vykonaná výlučne rovným priradením, takže 
dlžník (Borrower) môže požadovať presadenie od originátora pôžičky (Loan 
Originator) (v kontraste s presadením od emitenta (Issuer)) a môže sa 
spoliehať na existujúce ochranné mechanizmy a právo na kompenzáciu voči 
originátorovi pôžičky (Loan Originator) v záujme zníženia dlžoby vydanej 
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pôžičky, ktorú získal emitent (Issuer). 
 
Neexistencia bankového vkladu: Akákoľvek investícia do zmeniek (Notes) 

nie je v Írsku bankovým vkladom a nespadá do rozsahu schémy na ochranu 
vkladov, ktorú spravuje Centrálna banka Írska. 
 
Obmedzenia upisovania, predaja a prevodu: Obmedzenia upisovania, 

predaja a prevodu môžu poškodiť schopnosť investora upísať, predať alebo 
previesť zmenky (Notes) určitým tretím stranám, vrátane tých v Spojených 
štátoch. 
 
Zamestnanosť/trh práce: Riziká zamestnanosti sa líšia v závislosti od typu 

kurzu, ktorý si dlžník (Borrower) vybral. Okrem toho môže byť zamestnanosť 
negatívne ovplyvnená podmienkami trhu a cyklickými faktormi, ktoré vplývajú 
na ekonomiku regiónu, v ktorom dlžníci (Borrowers) žijú a v ktorom budú 
pravdepodobne hľadať uplatnenie. 
 
Riziko nahromadenia: Ak sa činnosti spojené so vznikom pôžičiek v sérii 

sústredia v konkrétnej geografickej oblasti, splácanie študentských pôžičiek 
(Student Loans), ktoré danú sériu (Series) kryjú, môže byť negatívne 
ovplyvnené prírodnými nešťastiami, zdravotnými, ekonomickými a inými 
okolnosťami danej geografickej oblasti. Ani emitent (Issuer), ani spoločnosť 
ProdigyFinance nemajú k dispozícii významné štatistické alebo iné údaje 
o dôsledkoch takéhoto nahromadenia. 
 
Nariadenie EÚ o referenčnej hodnote a reformy: Úroky a indexy, ktoré sa 

považujú za „referenčné hodnoty“, podliehajú aktuálnym regulačným 
usmerneniam na štátnej a medzinárodnej úrovni a návrhom na reformu. 
Niektoré z týchto reforiem už platia, zatiaľ čo iné na zavedenie do praxe stále 
čakajú. Tieto reformy môžu spôsobiť, že uvedené referenčné hodnoty budú 
mať inú výkonnosť ako v minulosti, môžu byť úplne zrušené, prípadne môžu 
mať iný účinok, ktorý momentálne nie je možné predpovedať. Akékoľvek 
takéto účinky môžu mať negatívny vplyv na akékoľvek zmenky (Notes) 
prepojené na takúto „referenčnú hodnotu“, prípadne sa odvolávajúce na ňu. 

ODDIEL E – PONUKA 

Prvok 
(Element) 

Požiadavka na 
zverejnenie smernice 
prospektu (Prospectus 
Directive) Podrobnosti 

E.2b Dôvody ponuky a 
použitia výnosov, ak sú 
iné než tvorba zisku 
a/alebo zaistenie proti 
určitým rizikám.  

Ak nie je v súvislosti so sériou (Series) uvedené inak, čisté výnosy emisie 
zmeniek (Notes) použije emitent (Issuer) na získanie relevantných 
študentských pôžičiek (Relevant Student Loans), ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti (Eligibility Criteria) (ak sa vzťahuje), ako aj na zaplatenie 
povolených výdavkov (Permitted Expenses).  

E.3 Opis podmienok 
ponuky.  

 

Podmienky, ktoré musí ponuka spĺňať: Emitent (Issuer) sa môže podľa 

vlastného uváženia rozhodnúť ponúknuť zmenky (Notes) potenciálnym 
investorom, ktorí emitentovi (Issuer) zaslali prejavenie záujmu (Letter of 
Interest) (k dispozícii u sprostredkovateľa súkromného umiestňovania (Placing 
Agent) alebo u iného oprávneného ponúkajúceho (Authorised Offeror)). 
Emitent (Issuer) zadá ponuku zaslaním konečných podmienok (Final Terms) 
vybraným potenciálnym investorom. Každý potenciálny investor, ktorý dostane 
ponuku, súhlasil v prejavení záujmu so zakúpením zmeniek (Notes) v súlade s 
vyjadreným prejavením záujmu okrem prípadov, keď daný potenciálny investor 
odmietol ponuku doručením oznámenia o odmietnutí emitentovi (Issuer) v 
lehote aspoň 10 pracovných dní pred uvedeným dátumom emisie (Issue Date) 
zmeniek (Notes). 
 
Súhrn špecifický pre emisiu 
 
Celková výška emisie/ponuky: [V zmysle týchto konečných podmienok 

(Final Terms) sa ponúka [] zmeniek (Notes) [] tranže (Tranche) [] série 

(Series)] alebo [V zmysle týchto konečných podmienok (Final Terms) sa 

ponúka až do [] zmeniek (Notes) [] tranže (Tranche) [] série (Series).]  
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Časové obdobie, počas ktorého bude ponuka otvorená, a opis procesu 
podávania žiadostí: Časové obdobie od [uviesť dátum] do [uviesť dátum 

alebo údaj ako „dátum emisie“ (Issue Date) alebo „dátum [•] pracovných dní 
po danom dátume“] (obdobie ponuky (Offer Period)). Obdobie ponuky (Offer 
Period) môže emitent (Issuer) skrátiť alebo predĺžiť a podrobnosti o takejto 
zmene budú uvedené vo vyhlásení. 
 
Opis možnosti znížiť výšku upísaných zmeniek a spôsobu refundácie 
nadbytočnej čiastky zaplatenej žiadateľmi: Keďže investori nebudú platiť za 

žiadne zmenky (Notes), až kým nebudú prijaté žiadosti o zmenky (Notes) a 
zmenky (Notes) nebudú pridelené, nebudú sa platiť žiadne refundácie. 
 
Podrobnosti o minimálnej obchodnej čiastke a/alebo maximálnej výške 
žiadosti: [  •  ] 

 
Podrobnosti o spôsobe a časovom obmedzení na splatenie a doručenie 
zmeniek (Notes): [Zmenky (Notes) budú emitované k dátumu emisie (Issue 
Date), keď emitent (Issuer) zaplatí poplatky za upísanie.] alebo [uviesť inak] 
 
Spôsob, akým sa zverejňujú výsledky ponuky, a dátum zverejnenia: 

Výsledky ponuky budú zverejnené na internetovej stránke burzy cenných 
papierov Euronext Dublin (www.ise.ie) po uplynutí obdobia ponuky (Offer 
Period). 
 
 

E.4 Opis všetkých záujmov, 
ktoré sú pre 
emisiu/ponuku 
podstatné, vrátane 
konfliktných záujmov. 

Okrem akýchkoľvek poplatkov a iných súm, ktoré sú splatné originátorovi 
pôžičiek (Loan Originator), správcovi pôžičiek (Loan Servicer), 
sprostredkovateľovi súkromného umiestňovania (Placing Agent), správcovi 
(Trustee), poskytovateľovi podnikových služieb (Corporate Services Provider) 
a SGBT, pokiaľ je to emitentovi (Issuer) známe, nemá žiadna osoba 
zainteresovaná na emisii zmeniek (Notes) žiadny podstatný záujem v 
súvislosti s ponukou. 

E.7 Odhadované náklady, 
ktoré emitent (Issuer) 
alebo ponúkajúci účtuje 
investorovi. 

Nepoužíva sa, emitent (Issuer) nebude investorovi účtovať žiadne výdavky. 

 


