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1. SAMMANFATTNING 

Sammanfattningar består av upplysningskrav som är kända som ”Punkter” (Elements). Dessa punkter (Elements) är 
numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla punkterna (Elements) som måste ingå i en 
sammanfattning för den här typen av värdepapper och emittent (Issuer). Eftersom man inte behöver ta upp vissa punkter 
(Elements), kan det finnas överhoppningar när punkterna (Elements) numreras. 

Även om det kan krävas att en punkt (Element) ska vara införd i sammanfattningen på grund av typen av värdepapper 
och emittent (Issuer), är det möjligt att ingen relevant information kan ges angående punkten (Element). Om så är fallet 
ingår en kort beskrivning av punkten (Element) i sammanfattningen angiven som ”ej tillämplig”. 

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR 

A.1  Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till detta grundprospekt (Base Prospectus). Ett beslut 
om att investera i skuldebrev (Notes) bör bygga på en bedömning av detta grundprospekt (Base Prospectus) 
som en helhet inklusive någon handling som är införlivad genom hänvisning. 

Där ett yrkande avseende uppgifterna i grundprospektet (Base Prospectus) anförs vid domstol, kan den 
andelsinnehavare (Noteholder) som är kärande i enlighet med medlemsstaternas (Member States) 
nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av grundprospektet (Base 
Prospectus) innan de rättsliga förfarandena inleds. Ingen ansvarsskyldighet baserat på denna 
sammanfattning kan ges emittenten (Issuer), inklusive en eventuell översättning av den, om den inte visar 
sig vara missledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med andra delar av 
grundprospektet (Base Prospectus). Eller om sammanfattningen, när den läses tillsammans med andra delar 
av grundprospektet (Base Prospectus), inte ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger 
att investera i skuldebreven (Notes).  

A.2 Skuldebrev med ett nominellt värde på mindre än 100 000 euro (eller motsvarande i någon annan valuta) 
kan erbjudas under sådana omständigheter där det inte finns något undantag från skyldigheten, enligt artikel 
3.2 i prospektdirektivet, att offentliggöra ett prospekt. Ett sådant erbjudande hänvisas häri till som 
ett ”offentligt erbjudande” (Public Offer). När det gäller skuldebreven som utfärdas inom ramen för 
programmet, som erbjuds som en del av ett offentligt erbjudande, kan emittenten ge sitt samtycke till 
användningen av detta grundprospekt för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av skuldebreven, 
med vissa villkor. 
 
Emissionsspecifik sammanfattning: 

[Ej tillämpligt: Skuldbreven utfärdas med ett nominellt värde på mindre än 100 000 euro (eller motsvarande i 
någon annan valuta), men det föreligger, för denna utgivning, inget offentligt erbjudande av skuldebreven.] 
 
[Samtycke: Enligt villkoren nedan samtycker emittenten (Issuer) till att man använder grundprospektet (Base 
Prospectus) och de slutgiltiga villkoren i anslutning till det offentliga erbjudandet av skuldebreven som görs 
av placeringsagenten (Placing Agent) och av 

i. auktoriserade anbudsgivare, som är [uppgifter om auktoriserade anbudsgivare] eller 

ii. en finansiell förmedlare som utses efter dagen för de slutgiltiga villkoren (Final Terms) och vars namn 

publiceras på Prodigy Finances webbplats (http://s3.prodigyfinance.com/authorised)och som 

identifieras som godkänd anbudsgivare (Authorised Offeror) i samband med det offentliga 
erbjudandet (Public Offer). 

 
Villkoren för emittentens (Issuer) samtycke är att: 

a. Sådant samtycke endast är giltigt med avseende på delbetalningarna i skuldebreven som beskrivs i 
denna sammanfattning. 

b. Sådant samtycke endast är giltigt under del av erbjudandeperioden (Offer Period) (vilket är [infoga 
tidsperiod]) som inträffar inom 12 månader från det datum som anges i detta grundprospekt.  

c. Sådant samtycke endast omfattar användningen av grundprospektet i var och en jurisdiktionerna för det 
offentliga erbjudandet som är [infoga jurisdiktion för det offentliga erbjudandet], samt att 

d. relevant finansiell intermediär, under den del av erbjudandeperioden (Offer Period) som avses i b. ovan, 
publicerar på sin webbplats att denne använder grundprospektet (Base Prospectus) för ett sådant 
offentligt erbjudande i enlighet med emittentens samtycke och villkoren för det. 

BESTÄMMELSER MELLAN GODKÄNDA ANBUDSGIVARE (AUTHORISED OFFERORS) OCH 
INVESTERARE 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

EN INVESTERARE SOM AVSER ATT FÖRVÄRVA SKULDEBREV (NOTES) I ETT OFFENTLIGT 
ERBJUDANDE (PUBLIC OFFEROR) FRÅN EN GODKÄND ANBUDSGIVARE (AUTHORISED OFFEROR) 
SOM ÄR NÅGON ANNAN ÄN EMITTENTEN (ISSUER) KOMMER GÖRA DETTA, OCH ERBJUDANDEN 
OCH FÖRSÄLJNING AV SÅDANA SKULDEBREV (NOTES) TILL EN INVESTERARE GENOM ETT 
SÅDANT GODKÄNT ERBJUDANDE KOMMER SKE I ENLIGHET MED DE VILLKOR OCH 
BESTÄMMELSER SOM FINNS MELLAN EN SÅDAN INVESTERARE OCH DEN RELEVANTA, 
GODKÄNDA ANBUDSGIVAREN (AUTHORISED OFFEROR). DETTA INKLUDERAR PRIS, 
TILLDELNINGAR, UTGIFTER OCH BESTÄMMELSER FÖR ÖVERENSKOMMELSEN. INVESTERAREN 
MÅSTE VÄNDA SIG TILL DEN RELEVANTA, GODKÄNDA ANBUDSGIVAREN (AUTHORISED 
OFFEROR) VID TIDPUNKTEN FÖR ETT SÅDANT ERBJUDANDE FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV 
SÅDAN INFORMATION. VARKEN EMITTENTEN (ISSUER), PRODIGY FINANCE ELLER 
PLACERINGSAGENTEN (FÖRUTOM NÄR PLACERINGSAGENTEN ÄR DEN GODKÄNDA 
ANBUDSGIVAREN (AUTHORISED OFFEROR)) HAR NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET MOT EN 
INVESTERARE VAD DET GÄLLER SÅDAN INFORMATION.] 

AVSNITT B – EMITTENT (ISSUER) 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

B.1  Emittentens (Issuer) 
registrerade firma och 
handelsbeteckning. 

MBA Community Loans plc. (”Emittenten” (Issuer)) 

B.2 Emittentens (Issuer) säte och 
bolagsform, enligt vilken 
lagstiftning emittenten (Issuer) 
bedriver verksamhet, och i 
vilket land bildandet ägde rum. 

Företaget är ett aktiebolag registrerat i Irland (Ireland) enligt lagen 
Companies Act 1963 (som ändrad) med organisationsnummer 486917.  

B.16 Såvitt emittenten (Issuer) har 
kännedom om att det finns 
direkt eller indirekt ägande eller 
kontroll av bolaget ska det 
anges vem som utövar denna 
kontroll och vad kontrollen 
består i. 

Alla de 40 000 emitterade aktierna från emittenten (Issuer) ägs av Link 
Trust Nominees No.1 Limited (”aktieförvaltaren” (Share Trustee)), 

som är ett företag som är bildat i England och Wales. Enligt villkoren i 
en fullmakt som upprättats av aktieförvaltaren (Share Trustee), har 
aktieförvaltaren rätt till vinsten från de förvaltarregistrerade aktierna som 
hålls för ideella syften. Aktieförvaltaren (Share Trustee) har inget 
vinstintresse i emittentens (Issuer) delar som innehas av den och får 
inga vinster, förutom dess avgifter för att agera som aktieförvaltare 
(Share Trustee). 

B.17 Kreditbetyg som tilldelats en 
emittent (Issuer) på begäran av 
emittenten (Issuer) eller med 
dennes medverkan under 
fastställandet av kreditbetyget. 

Ej tillämpligt, varken emittenten (Issuer) eller skuldebreven (Notes) är 
betygsatta.   

B.20  En deklaration om huruvida 
emittenten (Issuer) är ett 
särskilt, för ändamålet, 
upprättad enhet i syfte att 
emittera värdepapper för vilka 
säkerheten utgörs av tillgångar. 

Emittenten (Issuer) är ett särskilt upprättat bolag för ändamålet att 
emittera värdepapper för vilka säkerheten utgörs av tillgångar. 

B21. En beskrivning av emittentens 
(Issuer) huvudsakliga 
verksamhet, inbegripet en 
övergripande beskrivning av 
parterna 
i värdepapperiseringsprogram
met däribland information om 
det direkta eller indirekta 
ägandet eller kontrollen dem 
emellan. 

Emittentens (Issuer) huvudsakliga verksamhet är att emittera serier 
(”serie” (Series)) av värdepapper (”skuldebrev” (Notes)) som en del av 

ett skuldebrevsprogram (Note) om 1 000 000 000 euro, i syfte att 
förvärva en varierad grupp av lån till studenter (”studielån” (Student 
Loans)) som går kurser på ledande internationella universitet och att 

ingå relaterade kontrakt. 

Följande är huvudparterna i programmet: 

1. Prodigy Finance Limited (”Prodigy Finance”) på Palladium House, 

1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, Storbritannien, utsett av 
emittenten (Issuer) till ”låneadministratör” (Loan Originator) för att 
upprätta studielån (Student Loans) och ”låneadministratör” (Loan 
Servicer) för att administrera och hantera studielånen (Student 
Loans). Prodigy Finance har även blivit utsedd till 
“beräkningsagent” (Calculation Agent) och “överföringsagent” 
(Transfer Agent) för skuldebreven (Notes). 

2. Société Générale Bank & Trust (”SGBT”) på 11 avenue Emile 

Reuter, L-2420 Luxemburg verkar som “huvudbetalningsagent” och 
“registrator” (Principal Paying Agent and Registrar) för 
skuldebreven (Notes) som godkänts i bokföringssystemen hos 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

Euroclear respektive Clearstream, i Luxembourg och som 
representeras av Globala certifikat (Global Certificates). 

3. Apex Corporate Trustees (UK) Limited (tidigare kända under 
namnet Link Corporate Trustees (UK) Limited), via sitt kontor vid 

125 Wood Street, London EC2V 7AN, agerar som förvaltare 
avseende skuldebreven (Notes) (”förvaltaren” (Trustee)). 

Förvaltaren (Trustee) har blivit utsedd till ombud för 
andelsinnehavare (Noteholders). 

Link Financial Outsourcing Limited på Camelford House, 89 

Albert Embankment, London SE1 7TP agerar som back-up-

administratör (”back-up-administratör” (Back-Up 

Servicer)) avseende studielånen.1 

5. Prodigy Services Limited på Palladium House, 1-4 Argyll Street, 
W1F 7LD, London, Storbritannien, utsedd av emittenten (Issuer) 
som placeringsagent (”placeringsagent” (Placing Agent)). 

6. Apex IFS Limited (”tillhandahållaren av företagsservice” 
(Corporate Services Provider)) av 2 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irland är tillhandahållaren av 
företagsservice för emittenten (Issuer). 

7. För varje serie (Series) kommer emittenten (Issuer) öppna ett 
konto hos HSBC Bank Plc (City of London Commercial Centre, 28 
Borough High Street, London SE1 1YB) eller annan liknande bank 
så som det kan överenskommas mellan emittenten (Issuer), 
Prodigy Finance och förvaltaren (Trustee) från tid till annan 
(”bankkontot” (Account Bank)). 

8. McCann FitzGerald Listing Services Limited på Riverside One, 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, verkar som 
noteringsagent för emittenten (Issuer) (”noteringsagent” (Listing 
Agent)). 

9. McCann FitzGerald of Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2 är juridiska rådgivare till emittenten avseende frågor om 
irländsk lag. 

10. Ballard Spahr LLP på 1735 Market Street, 51st Floor, 
Philadelphia, PA 19103-7599, är emittentens (Issuer) juridiska 
rådgivare när det gäller amerikansk värdepapperslagstiftning. 

Apex Corporate Trustees (UK) Limited (tidigare kända som Link 
Corporate Trustees (UK) Limited) är nu ett helägt dotterbolag till Apex 
Group Limited.  Både Placing Agent och Prodigy Finance är dotterbolag 
av Prodigy Investments Limited, ett inkorporerat bolag i England 
(registreringsnummer 09309287) med registrerat kontor på Palladium 
House, 1-4 Argyll Street, London W1F, 71D, Storbritannien. 

B.22 Om emittenten (Issuer) inte har 
påbörjat någon verksamhet 
sedan dagen för bildandet eller 
upprättandet och inga 
årsredovisningar har upprättats 
vid dagen för utställandet av 
registreringsdokumentet ska 
det ingå en förklaring om detta.   

Ej tillämpligt, emittenten (Issuer) har påbörjar verksamheten sedan 
dagen för bildandet. 

B.23 Utvald historisk finansiell information om emittenten (Issuer) för varje räkenskapsår för den period 
som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella senare finansiella 
delperioder, samt jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det 
gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från 
utgången av året. 

Följande sammanfattande finansiell information för, reviderade finansiella perioder som avslutades den 7.e 
juli 2018 och den 7:e juli 2017 och för de oreviderade sexmånadersperioderna som avslutades den 7:e 
januari 2018 och 7:e januari 2019, har uppgifter använts utan någon justering från, och är kvalificerad som 
referens till och ska läsas tillsammans med emittentens (Issuer) årsredovisning vad gäller dessa datum och 

                                                        
1
 Nelnet-information kommer inkluderas som US BUS om utnämning sker datum för uppdateringen. 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

perioder.  

 

  

För 
sexmånadersperioden 
som avslutades den 7 
januari 2018 
Icke-rreviderad 
IFRS 

För året som 
avslutades den 7 
juli 2018 
 
Reviderad  IFRS 
 

För 
sexmånadersperioden 
som avslutades den 7 
januari 2019 
Ike-reviderad 
IFRS 

För året 
som 
avslutades 
den 7 juli 
2017 
 
Reviderad 
IFRS 

 €  €  €  €  

Intäkter från lån och 
fordringar 

7 128 558 14 253 327 
7 217 514 

13 198 762 

Finansiella kostnader 
för utgivna 
värdepapper 

(4 825 144) (9 744 786) 

(5 221 552) 

(8 895 533) 

Räntenettoinkomst 2 303 414 4 508 541 1 995 962 4 303 229 

Annan inkomst 1 437 506 4 693 893 228 561 2 760 327 

Särskild nedskrivning 
av lån och fordringar 

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

Allmän nedskrivning 
av lån och fordringar 

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

Administrativa 
kostnader 

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

(4 514 629) 

Resultat för ordinarie 
verksamhet före 
skatt 

370 041 890 365 (1 256 624) 645 756 

Skatt på vinst på 
ordinarie verksamhet 

- (47 833) 
- 

- 

Resultatet för den 
aktuella perioden 

370 041 842 532 
(1 256 624) 

645 756 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

  
 

 

Lån och fordringar 158 349 455 149 871 287 151 760 572 175 863 944 

Nuvarande tillgångar     

Bäldenärer 11 798 398 11 213 611 9 859 737 12 646 626 

Kassa i bank och i 
hand 

14 400 089 13 728 646 
21 097 933 

11 971 756 

Totala tillgångar 184 547 942 174 813 544 182 718 242 200 482 326 

Krediter: Belopp som 
förfaller inom ett år 

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

Summa tillgångar 
minus kortfristiga 
skulder 

179 586 378 170 391 343 

178 245 864 

193 696 195 

Skuldebrev 
utfärdade 

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

194 352 738 

Nettotillgångar (286 502) 185 989 (1 063 813) (656 543) 

Kapital och reserver     

Uppkallat aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000 

Behållt resultat (326 502) 145 989 (1 103 813) (696 543) 

Aktieägarkapital (286 502) 185 989 (1 063 813) (656 543) 
 

B.24  En beskrivning av eventuella 
väsentliga negativa 
förändringar som har ägt rum i 
emittentens (Issuer) 
framtidsutsikter sedan den 
senast offentliggjorda 
reviderade redovisningen. 

Ej tillämpligt, inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum vad 
gäller emittentens (Issuer) framtidsutsikter sedan den 7:e juli 2018 
(datumet för de senaste reviderade redovisningen som ingår här). 

B.25 En beskrivning av de 
underliggande tillgångarna 
inbegriper följande: 

 Det ska tydligt anges att de 
tillgångar som ställs som 
säkerhet för emissionen kan 
frambringa medel för att 
hantera de betalningar 

Intäkterna från varje skuldebrevsserie kommer användas för att förvärva 
studielån under en viss period före det första räntebetalningsdatumet för 
en sådan serie (”förvärvstid” (Acquisition Period)) för en sådan 

skuldebrevsserie. Varje serie kommer säkras på och betjänas av de 
kassaflöden som genereras av de på så sätt förvärvade studielånen, 
eftersom dessa kan bytas, enligt beskrivningen nedan (studielånen som 
innehas av emittenten från tid till annan som säkerhet för en 
skuldebrevsserie som är ”relevanta studielån” (Relevant Student 
Loans) med avseende på en sådan serie). Emittenten kommer förvärva 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

relaterade till säkerheten som 
förfaller till betalning. 

 - Uppgifter om gäldenärernas 
allmänna egenskaper och om 
det gäller ett litet antal lätt 
identifierbara gäldenärer, en 
allmän beskrivning av varje 
gäldenär. 

 uppgifter om den rättsliga 
karaktären hos tillgångarnas 
belåningsgrad eller 
säkerhetsnivå 

studielån (Student Loans) till en köpeskilling som motsvarar det 
utestående lånebeloppet [under förutsättning, i eventuella fall av serie 
för vilken lånenedskrivning ("lånenedskrivning" (Student Loan 
Impairment)) anges för tillämpning i gällande slutliga villkor (Final 
Terms), för en rabatt som tillämpas av låneadministratören (Loan 
Originator) för eventuella lån med uteblivna betalningar]. Studielån 
(Student Loans) som har status brott, dröjsmål eller  
 
Låneadministratören (Loan Originator) är utsedd för att förmedla 
studielån (Student Loans) till låntagare (”låntagare” (Borrowers)) som 
uppfyller särskilda kvalificeringskrav (”kvalifikationskriterierna” 
(Eligibility Criteria)) enligt följande: 

 Varje låntagare måste vara antagen till en ”kvalificerad kurs” 
(Eligible Course) vid en ”kvalificerad institution” (Eligible Institution). 

 Varje låntagare (Borrowers) måste uppfylla låneadministratörens 
(Loan Originator) kreditvärdighetsbedömning. 

 Låneadministratören (Loan Originator) måste vara tillfredsställd 
med resultaten från en kreditkontroll eller bakgrundskontroll 
angående varje låntagare (Borrower). 

 Varje låntagare (Borrower) måste vara invånare i ett ”kvalificerat 
land” (Eligible Country), vilket ska vara beskrivet i 
Låneadministratörens kreditpolicy. 

 Låneadministratören (Loan Originator) måste få en giltig 
identitetshandling och personbevis för varje låntagare (Borrower). 

 Lånet måste vara i samma valuta som den relevanta serien av 
skuldebrev (Series of Notes). 

 För ett studielån (Student Loans) som återfinansierar ett 
existerande tredjepartslån lånat av låntagaren (Borrower) måste 
låntagaren (Borrower) använda eller ha använt lånet för att bli 
återfinansierad för terminsavgifter och/eller levnadsomkostnader i 
samband med låntagarens (Borrower) inskrivning som student för 
en kvalificerad kurs (Eligible Course) vid en kvalificerad institution 
(Eligible Institution) och studielånet (Student Loan) måste användas 
för att betala tillbaka lånet för det syftet. 

Om ”In Specie-prenumeration” (In Specie Subscription) är tillämpligt på 
serien kan intäkterna från den relevanta skuldebrevsserien användas 
av emittenten för att förvärva studielån till låntagare som ingår (eller har 
ingått) i den kvalificerade institutionen/institutionerna för den serien, 
trots att sådana studielån kan vara nedskrivna studielån (Impaired 
Student Loans och/eller kanske inte uppfyller alla kvalifikationskriterier 
(”In Specie-studielån” (In Specie Student Loans)). 

 
De relevanta studielånen för en skuldebrevsserie och eventuella 
studielån som byts ut för detta (enligt beskrivningen nedan) måste 
överensstämma med ”bestämmelser om studielån” (Provisions relating 
to Student Loans) som gäller för serien utöver eventuella geografiska, 
institutionella hindersamt könsfördelningskrav.  
 
Emittenten (Issuer) anger tydligt att tillgångarna som ställs som 
säkerhet för varje serie (Series) kan frambringa medel för att betala av 
de skulder på skuldebreven (Notes) som förfaller till betalning. 
 
Ställande av säkerhet: Varje skuldebrevsserie kommer säkras genom 

ränta med förmånsrätt på tillgodohavanden i relevant seriekonto (enligt 
definitionen nedan) och på de relevanta studielånen samt närstående 
rättigheter (som kan innefatta en ekonomisk garanti eller livförsäkring, 
om specificerad som varandes tillämplig på en serie). 
 
Låneadministratören kan rekommendera till emittenten (Issuer) att 
vissa eller alla studielån (Student Loans) som säkrar en serie (Series) 
ska bytas ut mot andra studielån som uppfyller kvalifikationskriterierna 
(Eligibility Criteria) (om tillämpligt) och ”bestämmelserna om studielån” 
(Provisions relating to Student Loans) som gäller för serien. Vid 
mottagandet av en sådan rekommendation kan emittenten överlåta till 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

förvaltaren att upprätta de dokument som krävs för att betala ut det/de 
relevanta studielånet/-lånen som ersätts av den säkerhet som skapats 
av seriens supplementära förvaltningsavtal och utnyttja en ränta med 
förmånsrätt på det/de ersättande studielånet/-lånen, och förvaltaren ska 
vara skyldig att göra det förutsatt att låntagaren skriftligen har bekräftat 
för emittenten (med kopia till förvaltaren) lånebeloppet plus det 
sammanlagda upplupna och förväntade räntebeloppet som ska betalas 
ut enligt de relevanta ersättningslånet/-lånen är lika med eller större än 
det sammanlagda utestående lånebeloppet plus det sammanlagda 
upplupna och förväntade räntebeloppet som ska betalas ut enligt det 

relevanta studielånet/-lånen som ersätts 
 
För varje skuldebrevsserie har låntagaren rätt att erhålla en 
anskaffningsavgift och placeringsagenten har rätt att erhålla en avgift 
relaterad till placeringsagentens uppgifter, vilket kan leda till att det 
sammanlagda beloppet som emittenten erhåller i syfte att köpa 
relevanta studielån från intäkterna från utfärdandet av en sådan 
skuldebrevsserie är mindre än det sammanlagda lånebeloppet som är 
utestående den relevanta serien skuldebrev direkt efter 
utfärdandedatumet. 
 
Dessutom, i det fall där ett visst studielån är avskrivet, så märks det i 
emittentens (Issuer) vinst- och förlustredovisning med skillnaden mellan 
bokfört värde för studielånet (Student Loan) och förväntad återbetalning 
med avseende på det. Specifikt bestämmelser gäller för studielån 
(Student Loans) med mer än 180 dagars utestående betalning, medan 
icke-specifika bestämmelser (baserad på skuldsatt men inte 
rapporterad modell) gäller för studielån med en utestående betalning på 
upp till 180 dagar. Denna bestämmelse kan leda till en belåningsgrad 
som är mindre än 100 % för en serie som påverkas av avskrivna 
relevanta studielån, men den sammanlagda räntan som betalas till 
emittenten på relevanta studielån kommer överstiga den sammanlagda 
räntan som ska betalas på skuldebrev i den relevanta serien, vilket 
innebär att den ackumulerade räntemarginalen för betalande relevanta 
studielån räcker till för att kompensera förluster för de förfallna 
relevanta studielånen.   
 
Låntagare (Borrowers) som studerar på heltid ges en period med 
amorteringsfrihet (”amorteringsfrihet” (Grace period)) innan det 

relevanta studielånet (Relevant Student Loan) ska återbetalas. 
Låneadministratören (Loan Servicer) kan samtycka till förlängning av 
den amorteringsfria perioden med upp till 12 månader om den berörda 
låntagaren (Borrower) vill skjuta upp eller förlänga sin studieperiod. 
Typiskt avslutas amorteringsfriheten (Grace Period) sex månader efter 
det att kursen avslutas för studenter som läser på heltid (dessa sex 
månader ges till låntagare (Borrower) för att de ska kunna säkerställa 
arbete. De relevanta studielånen dokumenteras av låneavtal enligt 
engelsk lagstiftning som utvecklats av låneadministratören med hjälp av 
en ledande global advokatbyrå. 
 
Det krävs ingen minsta säkerhetsnivå som måste ställas enligt villkoren 
för skuldebreven (Notes). 
 
Emissionsspecifik sammanfattning: 
 

De kvalificerade institutionerna (Eligible Institutions) för den här serien 
är:  
[Specificera]/[en, några eller alla institutioner specifierade 
som ”kvalificerade institutioner” (Eligible Institutions) i avsnitt 

5 ”Lånets ursprungs- och försäljningsprocess” (Loan Origination and 
Sale Process) för Basprospektet (Base Prospectus)] 
 
De kvalificerade kurserna (Eligible Courses) för den här serien är: 
[Specificera] 
 
De relevanta studielånen (Student Loans) ska förvärvas av Emittenten 
(Issuer) under ”Förvärvsperioden” (Acqusition Period), som sträcker sig 
från [Insert Date] till [Insert Date]. 
 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

Intäkterna från relevanta studielån (Student Loans) kommer användas 
av varje Låntagare (Borrowers) för att [betala deras 
[undervisningsavgifter]/[och (i mån av att lånets syfte tillåter det) 
kostnader för boende och liknande utgifter] och / eller [återbetala ett lån 
från en tredje parts långivare till den relevanta låntagaren för att betala 
deras [undervisningsavgifter]/[och (i mån av att lånets syfte tillåter det) 

kostnader för boende och liknande utgifter], förutsatt att 
återfinansieringslån uppfyller kvalifikationskriterier (Eligibility Criteria), 
enligt tillämpning].  
 
[Serien drar nytta av [en [delvis] ekonomisk garanti av låntagarnas 
ekonomiska skyldigheter enligt de relevanta studielånen som 
garanterar serien] [och] [livförsäkringsskydd för låntagare av relevanta 
studielån]. 
 
[De relevanta studielånen är föremål för [In Specie-prenumeration] [,] 
[rangordningskoncentration av kvalificerande institutioner] [,] [geografisk 

studentkoncentration],  [könsfördelning]. [och] [nedskrivning av 
studielån]. 
 
Belåningsgraden för denna skuldebrevsserie (Series of Notes) 
(bestående av likvida medel och relevanta studielån (Student Loans)) 
ska vara [ ] % omedelbart efterföljande emissionsdatum (Issue Date). 

B.26 Om emissionen täcks av en 
aktivt förvaltad pool av 
tillgångar ska det anges enligt 
vilka parametrar investeringar 
kan göras, namn och 
beskrivning på det bolag som 
har ansvaret för förvaltningen 
samt en redogörelse för 
bolagets förbindelser med 
övriga parter i emissionen. 

Ej tillämpligt. Om skuldebreven (Notes) inte täcks av en aktivt förvaltad 
pool av tillgångar kan låneinnehavaren, när som helst före förfallodagen 
för en skuldebrevsserie, rekommendera emittenten (Issuer) att 

 några eller alla av de relevanta studielånen som säkrar en sådan 
serie bör bytas ut mot andra studielån som uppfyller 
kvalifikationskriterierna (om tillämpligt), med förbehåll för 
ovanstående villkor, eller att 

 de relevanta studielånen (Relevant Student Loans) bör säljas, även 
om försäljningen anses troligen leda till betalning av ett högre 
inlösenbelopp avseende skuldebreven (Notes) för den serien 
(Series) än vad som skulle behövas om emittenten (Issuer) behöll 
de relevanta studielånen (Relevant Student Loans) till förfallodagen 
och sedan verkställde återbetalning av relevanta studielån 
(Relevant Student Loans). 

B.27 Om en emittent föreslår att 
emittera ytterligare 
värdepapper med stöd av 
samma tillgångar ska det 
finnas uppgifter om detta. 

Emittenten (Issuer) kan emittera ytterligare delbetalningar (Tranches) av 
skuldebrev (Notes) som kommer vara ombytliga med andra skuldebrev 
(Notes) och som säkrar de övriga tillgångarna (inklusive relevanta 
studielån) på vilka övriga skuldebrev för serien säkras. 

B.28 Beskrivning av transaktionens 
struktur inklusive, efter behov, 
ett flödesdiagram. 

Följande strukturdiagram är avsett att ge investerare en 
generell  överblick av strukturen. 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

 

B.29 En beskrivning av det 
ekonomiska flödet, inklusive 
information om bytespartners 
och andra materialformulär för 
kredit-/likviditetsförbättringar 
och leverantörer därav. 

Intäkterna för varje skuldebrevsserie (Series of Notes) förs initialt in på 
ett bankkonto som upprättats för serien med kontoförande bank 
(”seriekontot” (Series Account)). 

 
Under förvärvsperioden (Acquisition Period) för en serie kommer medel 
som krediterats till det relevanta seriekontot (Series Account) att 
användas av emittenten för att betala tillåtna utgifter och förvärva 
studielån, som, med förbehåll för utbyte som beskrivits ovan, ska 
omfatta relevanta studielån för en sådan serie. 
 
Utbetalningen av studielån utförs av låneadministratören när studielånet 
förvärvas av emittenten och samling av återbetalningarna av 
studielånen från låntagarna förvaltas på långivarens vägnar. 

 
Låntagare kan styras för att göra återbetalningar på sina studielån till ett 
konto som innehas av en särskild verksamhet. Detta konto ska omfattas 
av ett förtroendeavtal enligt vilket emittenten ska ha ett fördelaktigt 
intresse för medel som krediterats av låntagarna avseende relevanta 

studielån i avvaktan på överföring av sådana medel till aktuellt 
seriekonto. Låntagare kan även tillåtas att göra återbetalningar på 
relevanta studielån via en betaltjänstleverantör, som ska anvisas att 
överföra sådana återbetalningar till det aktuella seriekontot eller till det 
ovan angivna företaget för särskilda ändamål, i väntan på överföring till 
relevant seriekonto. 
 
Återbetalningar av amorteringsbelopp och räntebetalningar samt 
eventuella andra belopp på relevanta studielån krediteras direkt eller 
indirekt till det relevanta seriekontot och kommer tillämpas i enlighet 

med gällande betalningsprioriteringar (beskrivs nedan). 
 
Ekonomisk garanti (Financial Guarantee)  

Skuldebrevsserien kan gagnas av en ekonomisk garanti avseende vissa 
av låntagarnas skyldigheter för relevanta studielån som ges av en 
kvalificerande institution för den serien eller en närstående enhet av en 
sådan kvalificerande institution. 

Emissionsspecifik sammanfattning 

[Denna skuldebrevsserie gagnas inte av någon ekonomisk garanti 
avseende de relevanta studielånen som stödjer denna serie]/[Denna 
skuldebrevsserie gagnas av en ekonomisk garanti avseende de 
relevanta studielånen som stödjer denna serie. Garantigivaren är [  •  ]. 

Garantivarens ansvar enligt sin ekonomiska garanti är begränsad enligt 
följande: [  •  ].] 



 

 

Punkt 
(Elemen
t) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

B.30 Namn och beskrivning av 
utfärdarna av de säkrade 
tillgångarna 

Studentlånen (Student Loan) förvaltas av Prodigy Finance i sin funktion 
som låneadministratör. Prodigy Finance är registrerat i Storbritannien 
(registreringsnummer 5912562), och har tillstånd av Financial Conduct 
Authority att bedriva reglerade kreditaktiviteter (enligt referensnummer 
709641) och är en ICO-registrerad datakontrollant 
(registreringsnummer. Z9851854). 

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER 

Punkt 
(Element) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

C.1 Uppgift om slag och 
kategori när det gäller de 
värdepapper som erbjuds 
och/eller tas upp till 
handel, inbegripet 
eventuell identitetskod. 

 

 

Skuldebreven (Notes) emitteras i serier (Series) och varje serie (Series) kan 
emitteras i delbetalningar (Tranches) (en per delbetalning ”Tranche”) på 

samma eller olika emissionsdatum (Issue Date). 
 
De specifika villkoren för varje delbetalning kommer vara identiska, bortsett 
från emissionsdatumet, emissionspris, förvärvsperiod, första räntebetalning, 
upplupna räntor och nominellt belopp av delbetalningen.    
 
Skuldebreven (Notes) kommer att emitteras i registrerad form och kommer 
att representeras av certifikat, ett certifikat emitteras för varje 
andelsinnehavares (Noteholder) hela skuldebrevinnehav (Notes) i en serie 
(Series).  Certifikat som representerar skuldebrev som är registrerade i ett 
förvaringsinstituts namn för en eller flera clearingsystem kallas ”globala 
certifikat” (Global Certificates). 

Emissionsspecifik sammanfattning 

 

[[] i serien (Series) [] delbetalning [] skuldebrev (Notes) erbjuds i 

enlighet med dessa slutgiltiga regler.] eller [Upp till [] i serien (Series) [] 

delbetalning [] skuldebrev (Notes) erbjuds i enlighet med dessa slutgiltiga 

regler.  
 
Information om skuldebreven (Notes):  
 

ISIN: [] 

 

Gemensam kod: [] 

 

Emissionsdatum (Issue Date): [] eller annat datum som anges i ett 

meddelande då erbjudandeperioden (Offer Period) gått ut. 
 

Utfärdandepris: [] 

C.2 Uppgift om i vilken valuta 
värdepapperen är 
denominerade. 

Emissionsspecifik sammanfattning 

Den här serien (Series) denomineras i [uppgifter om valuta] 

C.5 Uppgifter om eventuella 
inskränkningar i rätten att 
fritt överlåta 
värdepapperen. 

Skuldebrevserbjudandet (Notes) kommer att ha begränsningar i USA och 
EEA-området och även enligt andra tillämpliga erbjudandebegränsningar i 
andra jurisdiktioner där sådana erbjuds. 
 
Vad gäller USA, kommer skuldebreven (Notes) säljas utanför USA till 
personer som inte är amerikanska medborgare i enlighet med förordning S 
(Regulation S). I USA kommer skuldebrev (Notes) säljas till amerikanska 
medborgare (enligt definitionen i förordning S) som är kvalificerade 

som ”ackrediterade investerare” (Accredited Investors) enligt tillämpliga 
regler i förordning D (Regulation D): regel 506(b) (Rule 506(b)) eller regel 
506(c) (Rule 506(c)). 
 
Varje person som inte är amerikansk medborgare och som köper 
skuldebreven (Notes) från emittenten (Issuer) samtycker till att om denne 
erbjuder eller säljer skuldebreven (Notes), innan utgången av 40 dagar efter 
slutdatumet för erbjudandet av skuldebreven (Notes), kommer denne inte 
att erbjuda eller sälja dessa till en amerikansk medborgare (enligt 
definitionen i förordning S (Regulation S)) eller för någon sådan amerikansk 
medborgares räkning; och att något efterföljande erbjudande eller 



 

 

Punkt 
(Element) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

försäljning till en amerikansk medborgare enligt definitionen i förordning S 
(Regulation S) kan endast ske till en ”ackrediterad investerare” (Accredited 
Investors) (såsom definierat i regel 501(a) (Rule 501(a)) i förordning D 
(Regulation D). 
 
Varje amerikansk medborgare (enligt definitionen i förordning S (Regulation 
S)) som köper skuldebrev (Notes) från emittenten (Issuer) samtycker till att 
om denne i framtiden bestämmer sig för att erbjuda, sälja, återförsälja, 
pantsätta eller på annat sätt överföra sådana förvärvade skuldebrev 
(Notes), kommer något erbjudande, återförsäljning eller överföring att ske i 
enlighet med värdepapperslagen (Securities Act) och någon annan 
förordning utfärdad av den amerikanska finansinspektionen (SEC), 
investmentbolagslagen (Investment Company Act) och någon annan 
tillämplig amerikansk statlig värdepapperslag. Vidarei relationtill någon 

möjlig köpare som är amerikansk medborgare (enligt definitionen i 
förordning S) ska denne vara en ”ackrediterad investerare” (Accredited 
Investors) (enligt definitionen i regel 501(a) (Rule 501(a)) i förordning D 
(Regulation D). 
 
Intressen i skuldebrev (Notes) som handlas med i Euroclear och 
Clearstream, Luxemburg (Luxembourg) och/eller något annat 
clearingsystem kommer att överföras i enlighet med förfaranden och regler 
för det relevanta clearingsystemet.   

C.8 En beskrivning av de 
rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperen, inbegripet 
rangordning och 
begränsningar av dessa 
rättigheter. 

Skuldebreven (Notes) för varje serie (Series) kommer utgöras av säkra 
obligationer från emittenten (Issuer) med jämsides (pari passu) rankning 
och utan någon preferens emellan sig. 
 
Varje serie av skuldebrev (Series of Notes) kommer att säkras genom fast 
säkerhet med högsta prioritet för följande: 

i. de relevanta studielånen  

ii. seriekontot (Series Account) som upprättas för serien (Series), och  

iii. emittentens (Issuer) rättigheter, intressen och förmåner enligt 
transaktionsdokumenten relaterat till programmet i den utsträckning det 
gäller för serierna (Series).  
 
Om det endast är tillämpligt på en serie kommer även emittentens intresse 
av låntagares livförsäkring eller eventuell ekonomisk garanti ingå i 
säkerheten för en sådan serie. 
 
Säkerheten för varje serie (Series) kommer utgöras av 
huvudförvaltningsavtalet innefattande det supplementära förvaltningsavtalet 
för den serien. 
 
Före verkställandet av den säkerhet som utgörs av det supplementära 
förvaltningsavtalet för en serie, ska emittenten utfärda betalningar på varje 
betalningsdatum med medel som denne har till godo på det relevanta 
seriekontot i enlighet med följande prioriteringsordning 
(”Betalningsprioriteringar före verkställande” (Pre-Enforcement 
Priorities of Payments)) enligt följande:  

i. Vid betalning för eller ersättning av den seriens (Series) pro rata-
del av alla skuldbelopp som är obetalda under klausul 13 i 
förvaltningsavtalen (Principal Trust Deed) till förvaltaren (Trustee) 
och/eller någon av förvaltaren (Trustee) utnämnd person. 

ii. I eller mot betalning av den serien (Series) pro rata-delen av alla 
summor av skulden från emittenten (Issuer) till de irländska 
skattemyndigheterna med krav att bli betald av emittenten 
(Issuer). 

iii. I eller mot betalning av den seriens pro rata-del av alla belopp som 
ska betalas till lånegivaren i enlighet med LSA (inklusive belopp 
som betalas till lånegivaren för att ersätta denne för tillåtna utgifter 
som denne har betalat för emittentens räkning och för vilka den 
har utfärdat en skriftlig begäran till emittenten om ersättning). 

iv. I eller mot betalning av den seriens del av ett vinstbelopp på 100 
euro per år till emittenten som ska behållas av emittenten och ska 
vara tillgängligt för distribution till dess aktieägares under tillämplig 



 

 

Punkt 
(Element) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

lag. 

v. När det då kvarstående saldot tillgängligt för distribution är mindre 
än tröskelvärdet för att kvarhålla saldot som en betalningsreserv, 
vilken ska tillämpas i enlighet med de tillämpliga 
betalningsprioriteringarna på nästa betalningsdatum efter det 
betalningsdatumet. 

vi. Pro rata-andel och jämsides (pari passu) mot andelsinnehavare 
(Noteholders) i eller mot betalning av alla räntebelopp som då 
förfaller till betalning med hänsyn till skuldebreven (Notes) i den 
aktuella serien (Series) i en mängd upp till upplupen räntebalans 
(Accrued Interest Balance);  

vii. Pro rata och pari passu till andelsinnehavarna i eller mot 
återbetalning eller annullering av alla amorteringar eller andra 
summor som förfaller till betalning under eller med avseende på 
skuldebreven (Notes) i den serien (Series);  

viii. Pro rata och pari passu i eller mot (a) ersättning till lånegivaren för 
den seriens pro rata-del av tillåtna utgifter som betalats av 
lånegivaren för emittentens räkning och för vilken lånegivaren inte 
har återbetalats enligt punkt (iii) ovan och (b) betalning av den 
seriens pro rata-del av tillåtna utgifter som emittenten åtdragit sig 
och som inte betalats av lånegivaren för emittentens räkning. 

ix. Efter utbetalningen av säkerheten på det aktuella seriekontot ska 
emittenten bemyndiga lånegivaren att utnyttja saldot (om något) 
på seriekontot (a) i första hand för att ersätta lånegivaren för 
eventuella tillåtna utgifter som betalats av lånegivaren för 
emittentens räkning och för vilka lånegivaren inte har återbetalats 
från medel på andra seriekonton tillämpade i enlighet med 
betalningsprioriteringar som är tillämpliga för utbetalning av 
sådana medel i enlighet med villkoren för en sådan serie som en 
följd av brist på tillgängliga medel och (b) i andra hand pro rata 
och pari passu, i eller mot betalning av obetalda tillåtna kostnader 
som inte återbetalats med medel på andra seriekonton tillämpade i 
enlighet med betalningsprioriteringarna som är tillämpliga för 
utbetalning av sådana medel i enlighet med villkoren för en sådan 
serie som en konsekvens av brist på tillgängliga medel och (c) 
därefter ska eventuella kvarvarande medel av emittenten. 

 
Emittenten kan när som helst betala ut beloppet till lånegivaren från 
seriekontot med avseende på avgiften. 
 
Om inte annat följer av bestämmelserna i det supplementära 
förvaltningsavtalet ska förvaltaren behålla alla medel som mottas av denne 
enligt det supplementära förvaltningsavtalet i samband med genomförandet 
eller verkställandet av den förmånliga säkerheten för att tillämpa dem i 
följande prioriteringsordning (”Betalningsprioriteringar efter 
verkställande” (Post-Enforcement Priorities of Payments)) och 

tillsammans med ”Betalningsprioriteringar före 
verkställande, ”Betalningsprioriteringarna” (Priorities of Payments)): 

i. Vid betalning för eller ersättning av den seriens pro rata-del av de 
avgifter, kostnader, utgifter och skulder som lånegivaren eller 
eventuell mottagare antingen ådragit sig eller är skyldig vid 
förberedelse och verkställande av fullmakterna enligt 
förvaltningsavtalet (inklusive kostnaderna för att verkställa 
säkerheter och förvaltarens eller mottagarens ersättning). 

ii. i eller mot betalning av den serien (Series) pro rata-delen av alla 
summor av skulden från emittenten (Issuer) till de irländska 
skattemyndigheterna med krav att bli betald av emittenten (Issuer); 

iii. I eller mot betalning av den seriens pro rata-del av alla belopp som 
ska betalas till lånegivaren i enlighet med LSA (inklusive belopp 
som betalas till lånegivaren för att ersätta denne för tillåtna utgifter 
som denne har betalat för emittentens räkning och för vilka den har 
utfärdat en skriftlig begäran till emittenten som ska ersättas). 

iv. Pro rata och pari passu i eller mot (a) ersättning till lånegivaren för 
den seriens pro rata-del av tillåtna utgifter som betalats av 
lånegivaren för emittentens räkning och för vilken lånegivaren inte 
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Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

har återbetalats enligt punkt (iii) ovan och (b) betalning av den 
seriens pro rata-del av tillåtna utgifter som inte betalats av 
lånegivaren för emittentens räkning. 

v. i eller mot betalning av den seriens (Series) del av en vinstavgift på 
€100 per år till emittenten (Issuer) som ska behållas av emittenten 
(Issuer) och tillgänglig för distribution till dess aktieägares under 
tillämpad lag; 

vi. pro rata och pari passu till andelsinnehavare (Noteholders) i eller 
mot betalning eller annullering av alla räntesummor med avgift och 
betalbar under eller med avseende på skuldebreven (Notes) i den 
serien (Series) i en summa upplupen räntebalans (Accrued 
Interest Balance); 

vii. Pro rata och pari passu till andelsinnehavarna i eller mot betalning 
eller annullering av alla amorteringar eller andra summor som 
förfaller till betalning under eller med avseende på skuldebreven 
(Notes) i den serien (Series), och 

viii. därefter ska saldot (om något) på seriekontot (a) i första hand 

utnyttjas för att ersätta lånegivaren för eventuella tillåtna 

utgifter som betalats av lånegivaren för emittentens räkning 

och för vilka lånegivaren inte har återbetalats från medel på 

andra seriekonton tillämpade i enlighet med 

betalningsprioriteringar som är tillämpliga för utbetalning av 

sådana medel i enlighet med villkoren för en sådan serie som 

en följd av brist på tillgängliga medel och (b) i andra hand pro 

rata och pari passu, i eller mot betalning av obetalda tillåtna 

kostnader som inte återbetalats med medel på andra 

seriekonton tillämpade i enlighet med 

betalningsprioriteringarna som är tillämpliga för utbetalning av 

sådana medel i enlighet med villkoren för en sådan serie som 

en konsekvens av brist på tillgängliga medel och (c) därefter ska 

eventuella kvarvarande medel av emittenten. 
 
”Tillåtna utgifter” (Permitted Expenses) omfattar belopp som ska betalas 

till de tjänsteleverantörer som utsetts av emittenten (inklusive, men inte 
begränsat till, beräkningsombudet, tjänsteleverantören, justitiesekreteraren, 
betalningsombudet, överföringsombudet, placeringsagenten, 
låneadministratören, lånegivaren och back-up-administratören) 
revisorernas arvoden och kostnader, juridiska avgifter och kostnader 
inklusive avgifter som uppkommit vid utebliven betalning från låntagare och 
verkställighetskostnader, mäklaravgifter som uppkommit vid utfärdande av 
skuldebrev, styrelsearvoden och utgifter, eventuella irländskt lagstadgade 
eller föreskrivande avgifter, reserver, skatter, kostnader eller utgifter samt 
alla kostnader och utgifter som är förknippade med administrationen, 
upplösningen och/eller likvidationen av emittenten. 
 
Skuldebreven (Notes) för varje serie (Series) är emittentens (Issuer) 
begränsade skuldebrev (Notes) med säkerhet. Alla utbetalningar som 
emittenten ska göra avseende skuldebreven för en viss serie kommer 
endast att göras i den utsträckning att de belopp som erhållits med 
avseende på de relevanta studielånen för en sådan serie eller på annat sätt 
med avseende på de tillgångar på vilka en sådan serie är garanterad eller 
från intäkterna från realisering eller verkställande av säkerheten för serien, 
vilket i alla fall är föremål för tillämpliga betalningsprioriteringar. 

C.9 En beskrivning av ”den 
nominella räntan”, ”det 
datum då räntan kan 
betalas och 
ränteförfallodagarna”, ”då 
kursen inte är fastställd, 
beskrivning av detta 
grundar sig på”, 
”förfallodatum och 
arrangemang för 
avskrivning av lånet, 

Räntebetalningar  

 
Varje skuldebrevsserie syftar till att förse andelsinnehavare med avkastning 
vid en fast marginal (”styrräntan” (Target Interest Rate)) över en variabel 

basränta, vilken ska vara den basränta enligt EURIBOR, USD LIBOR, GBP 
LIBOR, US och Bank of England som är tillämplig för serien, förutsatt att om 
och så länge som den relevanta basräntan är negativ, den ska anses vara 
noll i syfte att fastställa räntan som gäller för skuldebreven. 
 
Räntor kommer beräknas från ”dagen när ränteperioden inleds” (Interest 
Commencement Date).  Dagen för beräkningen av räntor och den 
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inklusive 
återbetalningsförfaranden” 

tillämpliga styrräntan (Target Interest Rate) eller dess metod för beräkning 
kan skilja sig mellan olika skuldebrev (Notes) i olika serier (Series).   
 
För varje ränteperiod (Interest Period) kommer saldot för de upplupna 
räntorna (Accrued Interest Balance) vara det ”aktuella räntebeloppet” 
(Current Interest Amount) plus annat belopp av upplupna räntor som dock 
inte betalats under tidigare ränteperioder (Interest Period).   
 
Det aktuella räntebeloppet beräknas av beräkningsombudet genom att 
tillämpa styrräntan (Target Interest Rate) på det nominella lånebeloppet 
(Notional Principal Amount) för ränteperioden på beräkningsdatumet.  För 
någon ränteberäkningsdag (Calculation Date) ska det nominella 
lånebeloppet (Notional Principal Amount) för ett skuldebrev (Note) vara det 
utestående lånebeloppet tillhörande ett sådant skuldebrev (Note) plus 
räntebelopp som ännu inte har erlagts från tidigare ränteperioder (Interest 
Period).  
 
Ränteperioden (Interest Period) ska vara perioden som börjar på (inklusive) 
dagen när ränteperioden inleds (Interest Commencement Date) och slutar 
på (men exklusive) den första ränteberäkningsdagen (Calculation Date) och 
varje efterföljande period börjar på (inklusive) en dag när ränteperioden 
inleds (Interest Commencement Date) och slutar på (men exklusive) den 
följande ränteberäkningsdagen (Calculation Date).   
 
Det finns ingen försäkran om att det på något betalningsdatum (Payment 
Date) kommer finnas tillräckligt med tillgängliga medel på relevant 
seriekonto för att betala skuldebrevens (Notes) saldo för de upplupna 
räntorna (Accrued Interest Balance) och ränta ska (i vilket fall som helst) 
betalas endast om medel som är tillgängliga för att betala ränta och 
amortering överstiger tröskelbeloppet (Threshold Amount) (500 euro för 
dennominerade Euro-serier, 500 pund för denominerade Sterling-serier och 
500 dollar för denominerade amerikanska dollar-serier).  Om det inte finns 
tillräckliga medel på relevant seriekonto för att betala de upplupna räntorna 
(Accrued Interest Balance), kommer räntan fortsätta att förränta sig på 
styrräntenivån (Target Interest Rate) och betalningen kommer skjutas upp 
till nästföljande betalningsdatum (Payment Date). Ett sådant uppskov 
kommer inte anses vara en försummelse (Event of default). 
 
Betalning av lånebelopp  

På varje betalningsdatum (Payment Date) när det finns tillgängliga medel 
på relevant seriekonto för att betala ränta och amortering som överstiger 
tröskelbeloppet (Threshold Amount) när saldot för de upplupna räntorna 
(Accrued Interest Balance) har betalats till fullo, ska kvarvarande medel 
betalas ut till andelsinnehavare (Noteholders) för att delvis (eller helt) lösa ut 
skuldebrevens (Notes) lånebeloppssaldo i enlighet med tillämpliga 
betalningsprioriteringar. 
 
Underlåtelse att betala amortering på ett betalningsdatum (Payment Date) 
på grund av att det inte finns tillräckligt med medel på seriekontot, kommer 
inte anses vara en försummelse (Event of default), utan resulterar i uppskov 
till nästa betalningsdag.  

Inlösen på förfallodagen 

 

Såvida inte skuldebreven tidigare har lösts in, köpts och annullerats enligt 
nedan ska de lösas in på dess förfallodag. Om emittenten inte har tillräckligt 
med medel till godo på det relevanta seriekontot för att lösa in alla 
skuldebrev på förfallodagen, kommer förfallodagen automatiskt att skjutas 
upp till datumets efterföljande årsdag och sådan uppskjutning till nästa 
årsdag upprepas årligen såvida inte skuldebreven har lösts in i sin helhet 
och annullerats innan sådan årsdag infaller. Ränta skall inte åläggas under 
den ovannämnda uppskjutningsperioden (”Återbetalningsperioden efter 
förfallodagen” (Post-Maturity Repayment Period)). 

Under återbetalningsperioden efter förfallodagen, kan emittenten, om så är 
relevant för en serie, begära att lånegivaren, på ett kommersiellt rimligt sätt, 
värderar (eller ordnar värderingen av) relevanta studielån som är 
kvarstående (det sammanlagda beloppet vid vilka sådana lån värderas till 
kallas för ”värderingsbeloppet efter förfallodagen” (Post-Maturity 
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Valuation Amount)). Emittenten får, inom 30 kalenderdagar efter en sådan 

värdering och förutsatt att den har de erforderliga medel som krävs för att 
göra det, samt meddelar andelsinnehavarna och förvaltaren minst 10 dagar 
i förväg, betala ett belopp som motsvarar värderingsbeloppet efter 
förfallodagen utöver eventuella andra medel som finns till godo på 
seriekontot i enlighet med tillämpliga betalningsprioriteringar. Denna 
betalning ska täcka alla räntor och amorteringar som förfaller till betalning 
enligt eller med avseende på skuldebreven för den relevanta serien. Om en 
sådan utdelning görs av emittenten ska detta upphäva andelsinnehavarna 
rätt att motta ytterligare belopp avseende skuldebreven och skuldebreven 
ska därefter lösas in i sin helhet och annulleras. 

Om lånegivaren bekräftar för emittenten och förvaltaren att det inte finns 
någon realistisk möjlighet att inhämta ytterligare medel från låntagare av 
relevanta studielån i enlighet med deras policy för förvaltning av lån, ska 
emittenten underrätta andelsinnehavarna i enlighet med villkoren. 
Skuldebreven ska därefter inlösas i sin helhet och annulleras och 
andelsinnehavarnas rätt att motta ytterligare belopp avseende skuldebreven 
ska upphävas. 

Även om ett förfallodatum anges för varje serie så kan skuldebreven 
återbetalas till fullo innan deras angivna förfallodatum, utan meddelande till 
investerare, eftersom amorteringar kan göras på varje betalningsdag i mån 
av de medel som finns till godo på det relevanta seriekontot i enlighet med 
de tillämpliga betalningsprioriteringarna. 

 
Emissionsspecifik sammanfattning  
 
Betalningsdatumen (Payment Dates) för denna serie skuldförbindelser 
(Series of Notes) kommer vara: [Ange betalningsdatum] 
(”Betalningsdatumen” (Payment Dates)).  Specificera betalningsdatum 

(Payment Dates) På varje betalningsdatum (Payment Date), förfaller räntan 
baserad på tillgängliga tillgångar som mottagits på de relevanta studielånen 
(Student Loans).  Ränta betalas i enlighet med betalningsprioriteringarna 
efter verkställande enligt styrräntan, vilket är en fast marginal över en rörlig 
avkastningsgrad. 
 
Styrräntan för denna skuldebrevsserie är [  •  ] % över basräntan (vilken är 
[  •  ]) eller noll där basräntan har ett negativt värde. 

Skuldebrevens (Notes) löptid  

Förfallodatum för den här skuldebrevsserien är [  •  ].   

 

C.10 Om räntebetalningarna på 
värdepapperet baseras på 
ett derivatinslag ska en 
klar och fullständig 
förklaring lämnas så att 
investerarna kan förstå hur 
värdet av deras 
investeringar påverkas av 
värdet på det eller de 
underliggande 
instrumenten, särskilt 
under de omständigheter 
då riskerna är mest 
uppenbara. 

Ej tillämpligt; räntebetalningarna på skuldebreven (Notes) har inget 
derivatinslag. 

C.11 Uppgifter om huruvida de 
värdepapper som erbjuds 
är eller kommer att bli 
föremål för en ansökan om 
upptagande till handel 
med avsikt att de ska 
distribueras på en reglerad 
marknad eller 
motsvarande, med 
information om vilka 
marknader som avses. 

Skuldebreven (Notes) kan komma in i den officiella listan (Official List) och 
handel på Euronext Dublins reglerade marknad (Regulated Market of 
Euronext Dublin) eller kan utfärdas på onoterade grunder. 

Emissionsspecifik sammanfattning 
 
[Skuldebreven listas på den officiella noteringen och handeln på Euronext 
Dublins reglerade marknad.] / [Skuldebreven kommer inte att listas på 
någon fondbörs] 
 
[Österrike], [Belgien], [Bulgarien], [Cypern], [Danmark], [Estland], [Finland], 
[Frankrike], [Tyskland], [Grekland], [Ungern], [Irland], [Italien], [Lettland], 
[Litauen], [Luxemburg], [Malta], [Norge], [Polen], [Portugal], [Rumänien], 
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[Slovenien], [Slovakiska republiken], [Spanien], [Sverige], [Tjeckiska 
republiken], [Nederländerna] och [Storbritannien]. /[Skuldebrev (Notes) säljs 
endast till [specify].] 

C.12 Minsta nominella värde för 
emissionen. 

Varje serie kommer ha ett minsta nominellt värde. Andelsinnehavarna 
måste även teckna ett minsta lånebelopp på skuldebreven som motsvarar 
det minsta handelsbeloppet för den aktuella serien. 

Emissionsspecifik sammanfattning 

 
Det minsta nominella värdet för skuldebreven är [ange det minsta nominella 
värdet]. 

Det minsta handelsvärdet för skuldebreven är [ange det minsta 
handelsvärdet]. 

C.21 Uppgift om den marknad 
där värdepapperen ska 
vara tillgängliga och för 
vilket prospektet har 
publicerats. 

Skuldebreven (Notes) kan komma in i den officiella listan (Official List) och 
handel på Euronext Dublins reglerade marknad (Regulated Market of 
Euronext Dublin) eller kan utfärdas på onoterade grunder. 

Emissionsspecifik sammanfattning 
 
[Skuldebreven listas på den officiella noteringen och handeln på Euronext 
Dublins reglerade marknad.] / [Skuldebreven kommer inte att listas på 
någon fondbörs] 

 

 

 

 

 

AVSNITT D – HUVUDSAKLIGA RISKER 
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D.2  Central information om 
de huvudsakliga risker 
som är specifika för 
emittenten (Issuer). 

Kreditrisker: Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter 

enligt en skuldebrevsserie kommer bli negativt påverkade av försummelser i 
de underliggande relevanta studielånen (vilka kan ha status som brott, 
dröjsmål eller uteblivna betalningar i enlighet med villkoren i 
låneadministratörens lånehanteringspolicy om nedskrivna lån är tillämpliga för 
den relevanta serien. Om återbetalningar av relevanta studielån inte uppgår till 
det belopp som är nödvändigt för att lösa in skuldebreven för en sådan serie i 
sin helhet på eller före förfallodagen, kommer emittenten inte att vara skyldig 
att betala belopp som utgör ett sådant underskott på förfallodagen. 
Förfallodagen ska dessutom skjutas upp upprepade gånger till förfallodagens 
efterföljande årsdag, såvida inte och tills dess att skuldebreven har lösts in i 
sin helhet före sådant uppskjutet förfallodatum. Om lånegivaren innan 
förfallodagen (eller uppskjuten förfallodag) bekräftar för emittenten och 
förvaltaren att det inte finns någon realistisk möjlighet att inhämta ytterligare 
medel från låntagare av relevanta studielån i enlighet med dess policy för 
förvaltning av lån, ska emittenten sålunda underrätta andelsinnehavarna i 
sådana serier och emittentens förpliktelser gentemot andelsinnehavarna 
avseende denna skuldebrevsserie ska omedelbart upphävas och 
skuldebreven ska anses vara inlösta och annullerade. Andelsinnehavarna kan 
följaktligen förlora hela eller delar av deras investering. 
 
Tidigarelagda återbetalningar: Typen av låntagare (Borrowers) innebär att 

tidigarelagda återbetalningar av lånebelopp är troliga och förväntade. Det finns 
risk för att ränta som uppkommer på medel som utgör tidiga amorteringar på 
ett relevant studielån som ska fördelas i enlighet med tillämpliga 
betalningsprioriteringar, inte kommer ha samma räntesats som ränta skulle ha 
uppkommit för obetald amortering enligt relevant studielån eller samma 
räntesats som ränta på den aktuella serien för relevant period. Tidigarelagd 
återbetalning av ett specifikt lån kan påverka den viktade 
genomsnittsmarginalen som är tillgänglig för utbetalning till andelsinnehavare 
(Noteholders) av en specifik serie (Series) eftersom de relevanta studielånen 
(Student Loans) som ställs som säkerhet för en viss serie (Series) innehåller 
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en räcka av räntenivåmarginaler. 
 
Låntagarens (Borrower) livförsäkring: Låntagarens livförsäkring kan omfatta 

en serie. En försäkringsbetalning behöver inte göras avseende en avliden 
låntagare (Borrower) om försäkringsgivaren under gruppförsäkringspolicyn är 
tillgänglig så att Prodigy Finance fastställer en dödsorsak annan än de som 
försäkringen täcker eller om Prodigy Finance efter eget godtycke har beslutat 
att exkludera den avlidna låntagaren (Borrower) från försäkringsskydd. Om 
låntagarens livförsäkring inte är tillämplig för en serie, eller försäkringar som 
återkallats är otillräckliga för att fullt ut betala för en avliden låntagares 
(Borrower) lån, klassificeras emittenten (Issuer) som kreditgivare för den 
avlidna långtagarens dösdbo, för det obetalda relevanta studielånet. 
Emittenten (Issuer) kan ha svårt att upprätta sina anspråk som kreditgivare för 
låntagarens (Borrower) dödsbo och värdet av dödsboet kan vara otillräckligt 
för att fullt betala ut osäkra och andra anspråk.   
 
Juridiska åtgärder och indrivning: Ett studielån (Student Loan) och 

kostnader som uppkommer vid försök till indrivning av ett studielån (Student 
Loan) kan vara omöjliga att återvinna om en låntagare (Borrower) inte går att 
spåra eller bor i ett land som inte erkänner eller genomdriver utländska domar- 
eller om studielånsvatalet (Student Loan) inte går att verkställa.  
 
Studielånens (Student Loans) likviditet: Studielånen (Student Loan) 

tillhörande emittenten (Issuer) är illikvida och det är troligt att de måste innehas 
av emittenten (Issuer) tills de förfaller. Samtidigt som emittenten (Issuer) kan 
kräva frigörelse av säkerhet för de relevanta studielånen (Student Loans) om 
en köpare identifieras eller lånefinansieringen kan placeras så att det 
resulterar i skuldebrev i serien (Series of Notes) som återkallas i sin helhet, 
finns det ingen garanti för att emittenten (Issuer) kan identifiera en köpare eller 
långivare som är beredd att följa dessa regler. 
 
Tidig inlösen: Med förbehåll för att en serie inlöses fullt ut innan förfallodagen 

tack vare amorteringsgraden för de underliggande studielånen, kan 
emittenten, när denne skriftligen meddelar andelsinnehavarna och förvaltaren 
om inlösen minst 20 arbetsdagar i förväg, lösa in en serie i sin helhet till 
inlösenbeloppet eller delvis på det datum som anges i inlösenmeddelandet då 
emittent har tillgångarna till godo för meddelad inlösen från intäkterna från 
försäljningen av de relevanta studielånen eller återfinansieringen av dessa. 
Emittenten kan anvisa förvaltaren att betala ut säkerheten vid datumet för 
sådan inlösen på alla relevanta studielån om skuldebreven i en sådan serie 
ska lösas i sin helhet eller med en andel som motsvarar den andel som bärs 
av lånebeloppet för skuldebreven i en sådan serie som ska lösas in till det 
sammanlagda lånebeloppet som är utestående i skuldebreven i en sådan 
serie, vilket förvaltaren är skyldig att göra förutsatt att det finns medel till godo 
på det aktuella seriekontot som är tillräckliga för att återbetala det relevanta 
lånebeloppet som föreslagits att lösas in tillsammans med upplupen ränta och 
andra belopp som är hänförliga till den serien i enlighet med 
betalningsprioriteringarna efter verkställande. Om Emittenten (Issuer) väljer att 
lösa in tidigt, erhåller seriens skuldebrevsinnehavare (Note) inte den 
investeringsavkastning som förväntas när skuldebreven (Notes) förvärvades. 
  
Skuldebrevsinnehavarresolution: Emittenten kan när som helst kalla till ett 

möte med innehavare av skuldebrev i en serie efter det aktuella 
emissionsdatumet för att överväga ett förslag från emittenten (A) om att sälja 
alla eller några av de relevanta studielånen till ett pris (ett ”föreslaget pris” 
(Proposed Price)) som, i händelse av en föreslagen försäljning av alla 

relevanta studielån, skulle vara mindre än det belopp som krävs för att lösa in 
skuldebreven i sin helhet (vid tillämpning av sådan försäljningsavkastning i 
enlighet med betalningsprioriteringarna före verkställande) eller, vid en 
föreslagen försäljning av endast en del av de relevanta studielånen till ett 
föreslaget pris som skulle vara mindre än det belopp som krävs för att delvis 
lösa in skuldebreven i en sådan serie (vid tillämpning av sådan 
försäljningsavkastning i enlighet med betalningsprioriteringarna före 
verkställande) i lånebeloppet som utgör samma andel av det sammanlagda 
lånebeloppet utestående skuldebreven i sådana serier som de utestående 
lånebeloppen för de relevanta studielånen, vilka emittenten föreslår att sälja i 
samma proportion som det utestående lånebeloppet för de relevanta 
studielånen (”föreslaget inlösenbelopp” (Proposed Redemption Amount)), 

men där det föreslagna priset är lika med eller större än det belopp som 
uppskattas av lånegivaren som den sammanlagda summan som kan förväntas 
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vara mottagen om emittenten skulle hålla sådana relevanta studielån till 
förfallodagen och om lånegivaren skulle vidta verkställighetsåtgärder 
avseende sådana relevanta studielån som eventuellt återbetalas i enlighet 
med dess policy för förvaltning av lån och (B) för att tillämpa intäkterna från 
dessa, när de mottas, i enlighet med betalningsprioriteringarna före 
verkställande. Om den föreslagna försäljningen är en försäljning av alla 
relevanta studielån (om den godkänns av extraordinär resolution) ska 
skuldebreven i den aktuella serien lösas in och annulleras utan ytterligare 
betalning av emittenten till andelsinnehavarna vid tillämpningen av sådan 
försäljningsavkastning av emittenten. Skulle mötet besluta om en extraordinär 
resolution (som godkänns av innehavare av 75 % av värdet för 
röstberättigade) som godkänner försäljningen, kommer innehavare av 
skuldebrev (Notes) med avvikande uppfattning att ådra sig förluster på sina 
skuldebrev (Notes) på samma grund som innehavare av skuldebrev (Notes) 
som röstar för den extraordinära resolutionen. 
 
Insolvensrisk: Vid ett irländskt bolags, såsom emittentens, (Issuer) obestånd 

får enligt irländsk lag ett begränsat antal fordringsägare med preferens prioritet 
över fordringarna från fordringsägare med säkerhet och däribland 
andelsinnehavarna (Noteholders). Dessutom kan även andra bestämmelser i 
irländsk obeståndsrätt möjligen minska de tillgängliga medlen som finns för att 
uppfylla emittentens (Issuer) skyldigheter mot andelsinnehavarna 
(Noteholders). Emittenten (Issuer) kan orsakas förluster om någon av 
emittentens tjänsteleverantör eller någon finansiell garant (the Financial 
Guarantor) kommer på obestånd. 
 
Emittenten (Issuer) är inte reglerad av någon tillsynsmyndighet: 

Emittenten (Issuer) är inte licensierad eller godkänd enligt några lagar 
angående värdepapper, råvaror, försäkring eller bank i någon jurisdiktion och 
har inte ansökt (och förväntas inte ansöka) för sådana licenser eller tillstånd. 
Regulatoriska myndigheter i en eller flera jurisdiktioner kan motsätta 
emittentens (Issuer) om huruvida sådana lagar är tillämpliga på emittenten 
(Issuer), vilket kan ha en negativ inverkan på emittenten (Issuer) eller 
andelsinnehavarna utfärdade av emittenten (Issuer). 
 
Låneadministratörens regulation: Låneadministratören är licensierad för sin 

kreditverksamhet av Financial Conduct Authority of the United Kingdom under 
referensnummer 709641 men är inte licensierad eller auktoriserad enligt andra 
värdepapper, handelsvaror, försäkrings- eller banklagar i någon jurisdiktion 
utanför Storbritannien, med förbehåll för de licenser som nämns nedan. I USA 
har låneadministratören konsumtionslånestillstånd i 3 stater, servicelicenser i 6 
stater, registrerad som leverantör av konsumentkrediter i 2 stater och har 
väntande ansökningar i 6 ytterligare stater (4 kredit- och 2 servicetillstånd).  
Ytterligare ansökningar om konsument- eller servicetillstånd kan tillkomma 
senare.  Det finns dock ingen försäkran om att tillsynsmyndigheten i en eller 
flera jurisdiktioner inte skulle ha en motsatt syn på tillämpningen av en sådan 
lag på låneadministratören. En sådan motsatt syn från en sådan 
tillsynsmyndighet skulle kunna ha en negativ effekt på låneadministratören, 
som kan ha en negativ impakt på andelsinnehavarna som är säkrade av 
studielån en (Student Loans). 
 
Valutakurs: Låntagare med lån som inte är utbetalda i samma valuta som 

deras inkomster eller andra medel som används för att återbetala lån kommer 
att bli utsatta för förändringar i växlingskursen mellan deras lånevaluta och den 
valuta som används för att återbetala lånet, vilket kan ha en materiell negativ 
inverkan på deras förmåga att betala tillbaka sina lån. 
 

D.3 Central information om 
de huvudsakliga risker 
som är specifika för 
värdepapperna. 

Skuldebrevens (Notes) likviditet: Det existerar ingen etablerad 

andrahandsmarknad för skuldebreven (Notes). Dessutom är överföringen eller 
försäljningen av skuldebreven (Notes) i USA begränsad genom ett antal regler 
och förordningar för överföring. Se C.5. 
 
Valutakurs: Investerare som har tillgångar som inte är i samma valuta som 

skuldebreven (Notes) förvärvat av dem, kommer att exponeras mot 
valutakursförändringar mellan den lokala valutan och den valuta som 
skuldebreven (Notes) är angivna i. Detta kan negativt påverka deras 
avkastning. 
 
Risker för överkapitalisering: Skuldebrev utfärdas för varje serie baserat på 

den identifierade efterfrågan från potentiella låntagare vid emissionsdatumet. 
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Det kan visa sig att den faktiska efterfrågan är mindre eller mer än förväntat. 
Emittenten (Issuer) kan ange en tillämplig ”överkapitaliseringsnivå” 
(Overcapitalisation Level) för en serie för att indikera att den har identifierat en 
viss efterfrågan från potentiella låntagare för relevanta studielån vid 
emissionsdatumet, men har utfärdat den relevanta serien skuldebrev i ett 
lånebelopp som är större än det sammanlagda lånebeloppet för sådana 
relevanta studielån (Relevant Student Loans) (sådant överskott som en 
procentandel av seriens lånebelopp är den angivna överkapitaliseringsnivån) i 
väntan på ytterligare efterfrågan på relevanta studielån från låntagare under 
förvärvsperioden (Acquisition Period). Eventuella belopp som utgör avkastning 
från en emissionsserie som emittenten inte har utnyttjat under förvärvstiden för 
att betala tillåtna utgifter eller köpa relevanta studielån kommer återbetalas till 
andelsinnehavarna tidsproportionellt mot inlösen av skuldebreven i enlighet 
med betalningsprioriteringar på betalningsdagen som följer förvärvstiden. 
Detta kan minska den totala avkastningen på skuldebreven (Notes). 
 
Andelsinnehavares (Noteholder) har ingen regressrätt mot låntagare 
(Borrower): Ingen andelsinnehavares (Noteholder) har rätt att verkställa 

studielånen (Students Loans) eller någon regressrätt mot låntagarna 
(Borrowers) förutom genom handling av förvaltaren (Trustee). 
 
Säkerheten kan förklaras ogiltig: Om förvaltarens (Trustee) säkerhetsrätter 

för en serie (Series) fastställdes som ogiltiga eller ofullständiga skulle 
andelsinnehavarnas (Noteholders) i en sådan serie (Series) vara 
fordringsägare utan säkerhet. Därmed skulle deras prioritet vara rankad 
jämsides (pari passu) med de andra av emittentens (Issuer) fordringsägare 
utan säkerhet (om sådana finns). 
 
Låntagarens (Borrower) rättigheter mot låneadministratören (Loan 
Originator): Emittenten får förvärva ett studielån från låneadministratören 

(Loan Originator) som ett studielån (Student Loan) där låneadministratören 
(Loan Originator) har avtalat att vidarebefordra ytterligare låneutbetalningar till 
låntagaren enligt relevant låneavtal. Under dessa omständigheter kommer 
förvärvet av låneutbetalningen endast att vara ett rättvist uppdrag, vilket tillåter 
låntagaren (Borrower) att kräva verkställighet av lånadministratören (Loan 
Originator) (i stället för emittenten (Issuer)) och förlita sig på försvar och 
avregistrera rättigheter som är tillgängliga mot låneadministratören (Loan 
Originator) för att minska skuld på grund av låneutbetalningen som förvärvats 
av emittenten (Issuer). 
 
Inte en bankinsättning: Investeringar i skuldebreven (Notes) är inte en 

bankinsättning på Irland och ingår inte i den irländska centralbankens 
insättningsgaranti. 
 
Tecknings-, sälj- och överföringsrestriktioner: Tecknings-, sälj- och 

överföringsrestriktioner kan försämra en investerares möjligheter att teckna, 
sälja eller överföra skuldebreven (Notes) till tredje man däribland i USA. 
 
Arbetsmarknad: Arbetsriskerna varierar beroende på vilken kurs låntagaren 

(Borrower) har åtagit sig. Dessutom kan arbetssutsikterna påverkas negativt 
av marknadsförhållandena och konjunkturfaktorer som påverkar de regionala 
ekonomierna där låntagare (Borrowers) bor och kommer sannolikt att söka 
arbete. 
 
Koncentrationsrisk: Om lånets ursprungsverksamhet för en serie (Series) 

fokuserar på ett visst geografiskt område, naturkatastrofer, hälso-, ekonomiska 
och andra omständigheter som påverkar negativt på det geografiska området 
kan det påverka återbetalningen av studielån (Student Loans) som säkerställer 
denna serie (Series). Varken emittenten (Issuer) eller Prodigy Finance har 
betydande statistiska eller andra uppgifter om effekterna av koncentrationer av 
detta slag. 
 
EU Benchmark Regulation and Reform: Räntor och index som anses vara 

"riktmärken" är föremål för nya nationella och internationella 
regleringsanvisningar och förslag till reformer. Några av dessa reformer har 
redan trätt i kraft medan andra fortfarande väntar på att genomföras. Dessa 
reformer kan leda till att sådana riktmärken fungerar annorlunda än tidigare, 
försvinner helt eller har andra konsekvenser som inte kan förutsägas. En 
sådan konsekvens kan negativt påverka eventuella skuldebrev som är 
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kopplade till eller hänvisar till ett sådant "riktmärke". 

AVSNITT E – ERBJUDANDE 

Punkt 
(Element) 

Upplysningskrav för 
prospektdirektivet Information 

E.2b Motiven till erbjudandet 
och användningen av de 
medel det förväntas 
tillföra, om det inte 
avser lönsamhet eller 
skydd mot vissa risker.  

Om inte annat är angivet gällande en serie kommer nettoavkastningen från 
emissionen av skuldebreven (Notes) att användas av emittenten (Issuer) för 
att tillhandahålla relevanta studielån (Student Loans) som uppfyller 
kvalifikationskriterierna (Eligibility Criteria) (om detta är tillämpligt) och för att 
betala tillåtna utgifter.  

E.3 En beskrivning av 
erbjudandets former och 
villkor.  

 

Villkor som gäller för erbjudandet: Emittenten (Issuer) kan välja, efter eget 

gottfinnande, att erbjuda skuldebrev (Notes) till potentiella investerare som har 
lämnat en intresseanmälan (Letter of Interest) (finns tillgänglig från Prodigy 
Finance eller annan godkänd anbudsgivare (Authorised Offeror)) till emittenten 
(Issuer). Emittenten (Issuer) kommer att göra erbjudandet genom att skicka 
slutliga villkor (Final Terms) till de potentiella investerare som utsetts av den. 
Varje potentiell investerare som mottar ett erbjudande kommer ha samtyckt 
om att förvärva skuldebrev (Notes) i enlighet med intresseanmälan (Letter of 
Interest), förutom om erbjudandet avvisas av den potentiella investeraren 
genom avslag på meddelandet till emittenten (Issuer) minst 10 arbetsdagar 
före det specificerade emissionsdatumet för skuldebreven. 
 
Emissionsspecifik sammanfattning 
 

Erbjudandet/emissionens totala belopp: [[] i serien (Series) [] 

delbetalning [] skuldebrev (Notes) erbjuds i enlighet med dessa slutgiltiga 

regler.] eller [Upp till [] i serien (Series) [] delbetalning [] skuldebrev 

(Notes) erbjuds i enlighet med dessa slutgiltiga regler.  
 
Den tidsperiod under vilken erbjudandet kommer vara öppet och 
beskrivning av ansökningsprocessen: Perioden från [ange datum] till [ange 

datum eller formel som (“emissionsdatum” (Issue Date)) eller ”datumet som 
infaller [•] vardagarna(Business Days) därefter”] (Erbjudandeperiod (Offer 
Period)). Erbjudandeperioden (Offer Period) kan förkortas eller förlängas av 
utfärdaren (Issuer) och information om sådan ändring specificeras i ett 
meddelande. 
 
Upplysningar om möjligheterna att sätta ned antalet teckningsrätter och 
om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande 
återbetalas: Inga återbetalningar kommer att ske då investerare inte kommer 

att betala för några skuldebrev (Notes) tills någon ansökan om skuldebrev 
(Notes) har accepterats och skuldebreven (Notes) har tilldelats. 
 
Uppgifter om minsta handelsbelopp eller högsta antal ansökningar: [•] 
 
Uppgifter om metoden för och tidsgränser för att betala och leverera 
skuldebreven (Notes): [Skuldebreven (Notes) utfärdas på emissionsdatum 
(Issue Date) mot betalning till emittenten (Issuer) av prenumerationsbeloppen.] 
eller [Specificera andra] 
 
Hur och när resultaten från erbjudandet offentliggörs: 

Erbjudanderesultaten kommer anges på Euronext Dublins webbplats 
(www.ise.ie) efter att erbjudandeperioden (Offer Period) har löpt ut. 
 
 

E.4 En beskrivning av 
eventuella intressen 
som har betydelse för 
emissionen/erbjudandet, 
inbegripet 
intressekonflikter. 

Förutom avgifter och andra summor som betalas till Prodigy Finance, 
förvaltaren (Trustee) och SGBT, så vitt emittenten (Issuer) vet, finns det ingen 
person som är inblandad i emissionen av skuldebreven (Notes) som har ett 
intresse av betydelse för erbjudandet. 

E.7 Beräknade kostnader 
som ska åläggas 
investeraren av 

Ej tillämpligt; emittenten (Issuer) kommer inte att ta betalt av investeraren för 
några utgifter. 
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emittenten (Issuer) eller 
erbjudaren. 

 


