9.

IZVLEČEK

Izvlečki so sestavljeni iz posameznih zahtev glede razkritja, znanih kot »elementi« (Elements). Ti elementi (Elements) so oštevilčeni v oddelkih od A
do E (A.1–E.7). Ta izvleček, skupaj z izvlečkom iz osnovnega prospekta (Base Prospectus), vsebuje vse elemente (Elements), ki jih je treba vključiti
v izvleček za to vrsto vrednostnih papirjev in izdajatelja (Issuer). Ker nekaterih elementov (Elements) ni treba predvidevati, so lahko v zaporedju
številk, s katerimi so razvrščeni elementi (Elements), vrzeli. Izvleček vsebuje podatke za to serijo (Series) vrednostnih papirjev (Notes), ki jih ni bilo
mogoče vključiti v izvleček v osnovnem prospektu (Base Prospectus).
Čeprav bi bilo morda treba nek element (Element) vstaviti v izvleček – na podlagi vrste vrednostnega papirja in izdajatelja (Issuer) –, za ta element
(Element) morda ni mogoče navesti nobenega ustreznega podatka. V tem primeru je v izvlečku naveden kratek opis elementa (Element) z oznako »ni
relevantno«.

ODDELEK A – UVOD IN OPOZORILA
Ta izvleček je treba prebrati skupaj z izvlečkom iz osnovnega prospekta (Base Prospectus), ki ima datum 5 September 2014. Ta
A.1

povzetek je skupaj s povzetkom iz osnovnega prospekta (Base Prospectus) treba obravnavati kot uvod v osnovni prospekt (Base
Prospectus). Pred vsako odločitvijo o naložbi v katere koli vrednostne papirje (Notes) je treba upoštevati celotno vsebino
osnovnega prospekta (Base Prospectus).
Če je na sodišču vložen tožbeni zahtevek, ki se nanaša na podatke v osnovnem prospektu (Base Prospectus), bo tožnik kot imetnik
vrednostnih papirjev (Noteholder), v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic (Member States), morda moral nositi stroške
prevoda osnovnega prospekta (Base Prospectus) pred začetkom sodnega postopka. Osebam, ki so odgovorne za ta izvleček, ne bo
pripisana civilnopravna odgovornost na podlagi tega izvlečka v državah članicah (Member States), ki so implementirale Direktivo
o prospektu (Prospectus Directive), razen če je ta izvleček, vključno s prevodi, zavajajoč, napačen ali neskladen z ostalimi deli
osnovnega prospekta (Base Prospectus), ali če v izvlečku in drugih delih osnovnega prospekta (Base Prospectus) niso navedeni
ključni podatki, na podlagi katerih se vlagatelji lahko odločijo za naložbo v vrednostne papirje (Notes).

ODDELEK B – IZDAJATELJ IN VSI POROKI
Element
B.25

Zahteva glede razkritja v Direktivi o prospektu
Opis osnovnih sredstev vključno s/z:
— potrditvijo, da imajo sredstva, zamenjana v
vrednostne papirje, in ki so podlaga za izdajo,
značilnosti, ki omogočajo pridobivanje sredstev za
dospela plačila, ki jih je treba plačati za
vrednostne papirje,

— opisom splošnih značilnosti dolžnikov in v
primeru majhnega števila dolžnikov, ki jih je
mogoče zlahka prepoznati, s splošnim opisom
vsakega dolžnika,

— opisom pravne narave sredstev,

— kvoto posojila ali stopnjo jamstva,
— opisom cenitve, če je v prospekt vključeno
poročilo o cenitvi nepremičnin.

Podrobnosti
Z izkupički te serije (Series) vrednostnih papirjev (Notes) bo pridobljen
paket posojil za študente v odobrenih študijskih programih (Eligible
Courses) v kvalificiranih institucijah (Eligible Institutions) (»študentska
posojila« (Student Loans)).
Kvalificirane institucije (Eligible Institutions) za to serijo (Series) so:
Michigan Ross оd 701 Tappan Ave, Ann Arbor, MI 48109, United States.
Odobreni študijski programi (Eligible Courses) za to serijo (Series) so:
Masters Degrees.
Izdajatelj (Issuer) bo pridobil študentska posojila (Student Loans) v
»naložbenem obdobju« (Acquisition Period), ki bo obdobje od datuma
izdaje do 14 February 2017.
Da bi izdajatelj (Issuer) lahko ugodil zahtevi morebitnih posojilojemalcev,
velja za to serijo (Series) stopnja prekapitalizacije 10%. To pomeni, da bo
serija (Series) izdana v vrednosti, ki je večja od določene obrestne
stopnje, kot jo je določil Prodigy Finance na datum izdaje (Issue Date).
Določeno obrestno mero določi Prodigy Finance v skladu z dogovori z
morebitnimi posojilojemalci pred datumom izdaje (Issue Date). Obrestna
mera predstavlja pričakovanja podjetja glede na kvoto posojil pri teh
posojilojemalcih, ki se bodo za to odločili, vendar ni vezana na sklepanje
pravno zavezujočih pogodb. Ta presežna denarna podpora omogoča
izdajatelju (Issuer), da zadovolji zahtevo morebitnih posojilojemalcev, kar
se materializira v mesecih po datumu izdaje (Issue Date).
Jamstvo s premoženjem
Kvota posojila za to serijo (Series) vrednostnih papirjev (Notes)
(obsegajoč denarna sredstva in študentska posojila (Student Loans)) bo
100-odstotno na voljo takoj po datumu izdaje (Issue Date).

B.29

Opis denarnih tokov, vključno z informacijami o
sodelujočih strankah pri zamenjavah in kakršnih
koli drugih bistvenih oblikah povečanja
bonitete/izboljšanja likvidnosti ter njihovih
ustvarjalcih.

Finančna garancija (Financial Guarantee)
Ta serija (Series) vrednostnih papirjev (Notes) ne vključuje prednosti, ki
jih prinaša delna garancija.

ODDELEK C – VREDNOSTNI PAPIRJI
Element

Zahteva glede
prospektu

razkritja

v

Direktivi

o

C.1
Opis vrste in razreda vrednostnih papirjev,
ponujenih in/ali sprejetih v trgovanje,
vključno z morebitno varnostno razpoznavno
številko.

Podrobnosti
V skladu s temi končnimi pogoji (Final Terms) se ponuja največ USD
10,000,000 serij (Series) 55 tranš (Tranche) 1 vrednostnih papirjev (Notes).
Podrobnosti vrednostnih papirjev (Notes):
ISIN: XS1218101829
Skupna koda (Common Code): 121810182
Datum izdaje (Issue Date): 3 September 2015
Cena izdaje (Issue Price): 100 per cent

C.2

Valuta, v kateri so izdani vrednostni papirji.

C.9

Opis:
„nominalna obrestna mera“,

Ta serija (Series) bo ovrednotena v tej valuti: USD
Izplačila obresti
Vsaka serija (Series) vrednostnih papirjev (Notes) bo poskušala vlagateljem
omogočiti donos po 4.50% nad osnovno obrestno mero (Base Rate) (»ciljna
obrestna mera« (Target Interest Rate)).
Osnovna obrestna mera (Base Rate) za to serijo (Series) je 3 Month USD
Libor.

„datum, s katerim obresti postanejo
izplačljive, in datumi zapadlosti obresti“,

Datumi plačila (Payment Dates) za to serijo (Series) vrednostnih papirjev
(Notes) bodo:
15-Feb-2017

15-May-2017

15-Aug-2017

15-Nov-2017

15-Feb-2018

15-May-2018

15-Aug-2018

15-Nov-2018

15-Feb-2019

15-May-2019

15-Aug-2019

15-Nov-2019

15-Feb-2020

15-May-2020

15-Aug-2020

15-Nov-2020

15-Feb-2021

15-May-2021

15-Aug-2021

15-Nov-2021

15-Feb-2022

15-May-2022

15-Aug-2022

15-Nov-2022

15-Feb-2023

15-May-2023

15-Aug-2023

15-Nov-2023

15-Nov-2023

15-May-2024

15-Aug-2024

15-Nov-2024

15-Feb-2025

15-May-2025

15-Aug-2025

15-Nov-2025

15-Feb-2026

15-May-2026

15-Aug-2026

15-Nov-2026

15-Feb-2027

15-May-2027

15-Aug-2027

15-Nov-2027

(»datumi plačila« (Payment Dates))
„če obrestna mera ni fiksna, opis osnovnega
instrumenta, na katerem temelji“,

Obresti se začnejo obračunavati od 3 September 2015 (»datum začetka
obdobja obračunavanja obresti« (Interest Commencement Date)).

Datumi izračuna (Calculation Dates) za to serijo (Series) bodo 8. vsakega
koledarskega meseca.
„datum zapadlosti in dogovori za amortizacijo
posojila, vključno s postopki odplačevanja“,

Dospelost (Maturity) vrednostnih papirjev (Notes)
Datum dospelosti (Maturity Date) za to serijo (Series) vrednostnih papirjev
(Notes) je 15 November 2027.
Dospelost vrednostnih papirjev (Notes) te serije (Series) lahko podaljša
izdajatelj (Issuer).

C.11

Navedba, ali so ali bodo ponujeni vrednostni
papirji predmet vloge za sprejem v trgovanje
zaradi distribucije na organiziranem trgu ali
drugih enakovrednih trgih, in navedba teh
trgov.

Pripravljena bo vloga za sprejem te serije (Series) v uradno kotacijo in
trgovanje na glavnem trgu vrednostnih papirjev na irski borzi Irish Stock
Exchange.

C.12

Najmanjša nominalna vrednost izdaje.

Najmanjša nominalna vrednost vrednostnih papirjev (Notes) te serije (Series) je
USD 1.00.

ODDELEK E – PONUDBA
Element
E.3

Zahteva glede razkritja v Direktivi o
prospektu
Določila in pogoji ponudbe

Podrobnosti
Skupni znesek izdaje/ponudbe
V skladu s temi končnimi pogoji (Final Terms) se ponuja največ USD
10,000,000 serij (Series) 55 tranš (Tranche) 1 vrednostnih papirjev (Notes).
Ponudba bo veljavna v obdobju od 23 March 2015 do 17.00 dva delovna dneva
(Business Days) pred datumom izdaje (Issue Date) (ponudbeno obdobje (Offer
Period)). Izdajatelj (Issuer) lahko skrajša ali podaljša ponudbeno obdobje (Offer
Period). Podrobnosti vsake takšne spremembe bodo navedene v napovedi, ki bo
objavljena na spletnem mestu Irske borze (ISE) (www.ise.ie).
»Vpis In Specie« (In Specie Subscription) ni relevanten za to serijo (Series)
vrednostnih papirjev (Notes).
Vloge morajo biti pripravljene za minimalno vrednost $10,000. Za vloge velja
najvišja omejitev $10,000,000.
Vrednostni papirji (Notes) bodo izdani na datum izdaje (Issue Date), in sicer za
plačilo izdajatelju (Issuer) denarnih sredstev za vpis.

