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SOUHRN

Souhrny sestávají z požadavků na zveřejňování známých jako „prvky“ (Elements). Tyto prvky (Elements) jsou
očíslovány v oddílech A–E (A.1–E.7). Tento souhrn obsahuje všechny prvky (Elements), které je nutné uvést
v souhrnu pro tento typ cenných papírů a emitenta (Issuer). Jelikož některými prvky (Elements) není potřeba se
zabývat, nemusí být číselná posloupnost prvků (Elements) úplná.
Přestože na základě typu cenných papírů a emitenta (Issuer) může existovat požadavek na zahrnutí prvku
(Element) do souhrnu, může dojít k tomu, že k danému prvku (Element) nebude možné poskytnout žádné
relevantní informace. V tomto případě je v souhrnu uveden krátký popis prvku (Element) s poznámkou
„nerelevantní“.
ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
A.1

Tento souhrn je třeba chápat jako úvod k tomuto základnímu prospektu (Base Prospectus) a jakékoliv
rozhodnutí investovat do směnek (Notes) je potřeba založit na zvážení tohoto základního prospektu (Base
Prospectus) jako celku, a to včetně jakýchkoliv dokumentů uvedených v odkazech.
Je-li u soudu přednesen nárok související s informacemi uvedenými v tomto základním prospektu (Base
Prospectus), může navrhovatel v osobě investora dle národní legislativy členských států (Member States)
nést náklady na překlad základního prospektu (Base Prospectus) před započetím soudního řízení. Na
emitenta (Issuer) se nebude vztahovat žádná občanská odpovědnost výhradně na základě tohoto souhrnu,
včetně jakéhokoliv jeho překladu, pokud není zavádějící, nepřesný či nekonzistentní při jeho interpretaci
spolu s ostatními částmi tohoto základního prospektu (Base Prospectus) nebo pokud souhrn neposkytuje –
při jeho interpretaci spolu s ostatními částmi základního prospektu (Base Prospectus) – klíčové informace,
které mají pomoci investorům při rozhodování, zda mají do směnek (Notes) investovat.

A.2

Na základě níže uvedených podmínek souhlasí emitent (Issuer) s použitím základního prospektu (Base
Prospectus) (který může být případně v náležitém čase doplněn) v souvislosti s veřejnou nabídkou (Public
Offer), kterou učinila společnost Prodigy Finance a:
(i)

jakýkoliv finanční zprostředkovatel uvedený jako autorizovaný předkladatel nabídky (Authorised
Offeror) v příslušných finálních podmínkách (Final Terms) nebo

(ii)

jakýkoliv finanční zprostředkovatel určený po datu příslušných finálních podmínek (Final Terms),
jehož jméno je publikováno na webových stránkách společnosti Prodigy Finance
(http://s3.prodigyfinance.com/authorised) a který je v souvislosti s příslušnou veřejnou nabídkou
(Public Offer) označen jako autorizovaný předkladatel nabídky (Authorised Offeror).

Podmínky souhlasu emitenta (Issuer) jsou takové, aby souhlas:
(a)

byl platný pouze v souvislosti s příslušnou tranší (Tranche) směnek (Notes),

(b)

byl platný pouze během té části období nabídky (Offer Period) uvedené v příslušných finálních
podmínkách (Final Terms), k níž dochází během 12 měsíců od data základního prospektu (Base
Prospectus) a

(c)

se týkal použití tohoto základního prospektu (Base Prospectus) pouze v následujících zemích, kde
je veřejná nabídka (Public Offer) učiněna: Irsko, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko,
Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko,
Švédsko, Česká republika, Nizozemsko a Spojené království.

UJEDNÁNÍ MEZI AUTORIZOVANÝMI PŘEDKLADATELI NABÍDKY (AUTHORISED OFFERORS) A INVESTORY
INVESTOR, KTERÝ ZAMÝŠLÍ NAKOUPIT ČI NAKUPUJE JAKÉKOLIV SMĚNKY (NOTES) VE VEŘEJNÉ NABÍDCE (PUBLIC
OFFER) OD AUTORIZOVANÉHO PŘEDKLADATELE NABÍDKY (AUTHORISED OFFEROR) JINÉHO NEŽ EMITENTA
(ISSUER), TAK UČINÍ A NABÍDKY A PRODEJE TĚCHTO SMĚNEK INVESTOROVI TAKOVÝM AUTORIZOVANÝM
PŘEDKLADATELEM NABÍDKY (AUTHORISED OFFEROR) BUDOU UČINĚNY V SOULADU SE VŠEMI DANÝMI

PODMÍNKAMI A JINÝMI UJEDNÁNÍMI MEZI TÍMTO INVESTOREM A PŘÍSLUŠNÝM AUTORIZOVANÝM
PŘEDKLADATELEM NABÍDKY (AUTHORISED OFFEROR), MEZI KTERÉ PATŘÍ INFORMACE O CENĚ, ROZDĚLENÍ,
VÝDAJÍCH A PODMÍNKÁCH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ. INVESTOR MUSÍ POSKYTNUTÍ TĚCHTO INFORMACÍ V DOBĚ
NABÍDKY HLEDAT U PŘÍSLUŠNÉHO AUTORIZOVANÉHO PŘEDKLADATELE NABÍDKY (AUTHORISED OFFEROR).
EMITENT (ISSUER) ANI SPOLEČNOST PRODIGY FINANCE (MIMO PŘÍPADY, KDY JE SPOLEČNOST PRODIGY FINANCE
PŘÍSLUŠNÝM AUTORIZOVANÝM PŘEDKLADATELEM NABÍDKY) NENESOU VŮČI INVESTOROVI V SOUVISLOSTI
S TĚMITO INFORMACEMI ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

ODDÍL B – EMITENT (ISSUER)

Prvek
(Element)
B.1
B.2

B.16

B.17

B.20

B.21

Požadavek směrnice o prospektu na
zveřejnění
Právní a obchodní název emitenta
(Issuer).
Sídlo a právní forma emitenta
(Issuer), právní předpisy, podle nichž
emitent (Issuer) provozuje činnost, a
země registrace.
Pokud je emitentovi (Issuer) známo,
uveďte, zda je emitent (Issuer)
přímo či nepřímo vlastněn nebo
ovládán a kým, a popište povahu
této kontroly.

Úvěrová
hodnocení
přidělená
v procesu hodnocení emitentovi
(Issuer) nebo jeho dluhovým
cenným papírům na žádost emitenta
(Issuer) nebo ve spolupráci s ním.
Prohlášení, zda byl emitent (Issuer)
zřízen jako subjekt zvláštního určení
nebo subjekt pro účely emise
cenných papírů zajištěných aktivy.
Popis hlavních činností emitenta
(Issuer) včetně celkového přehledu
stran zúčastněných v programu
sekuritizace a údajů o přímém či
nepřímém vlastnictví nebo ovládání
mezi těmito stranami.

Podrobné informace
MBA Community Loans plc („emitent“ (Issuer))
Společnost typu public limited company (akciová s ručením
omezeným) se sídlem v Irsku na základě zákona o
společnostech (Companies Act) z roku 1963 (v platném
znění) s registračním číslem 486917.
39 994 ze 40 000 emitovaných akcií emitenta (Issuer) vlastní
společnost Capita Trust Nominees No. 1 Limited („správce
akcií“ (Share Trustee)), což je společnost se sídlem v Anglii
(England) a Walesu (Wales), a ostatní akcie jsou v držení 6
pověřených akcionářů ve prospěch správce akcií (Share
Trustee). Na základě podmínek deklarace svěřenství
vyhotovené správcem akcií (Share Trustee), uplatňuje
správce akcií (Share Trustee) výhodu z akcií pro charitativní
účely. Správce akcií (Share Trustee) nepobírá žádné požitky
z akcií emitenta (Issuer), které drží, a kromě odměn za výkon
funkce správce akcií (Share Trustee) mu nepřinášejí žádný
prospěch.
Nerelevantní – emitent (Issuer) ani směnky (Notes) nebyly
hodnoceny.

Emitent (Issuer) byl zřízen jako subjekt zvláštního určení pro
účely emise cenných papírů zajištěných aktivy.

Hlavní činností emitenta (Issuer) je emise sérií („série“
(Series)) dluhových cenných papírů („směnek“ (Notes)) jako
součásti směnkového (Note) programu ve výši 1 000 000 000
€, jehož účelem je obstarat diverzifikovanou skupinu půjček
studentům, kteří navštěvují studijní programy na předních
mezinárodních univerzitách a za tímto účelem uzavírají
související dohody.
Hlavními smluvními stranami programu jsou:
1.

Společnost Prodigy Finance Limited (Prodigy
Finance) sídlící na adrese Palladium House, 1-4
Argyll Street, W1F, Londýn, Spojené království
(London, United Kingdom), určená emitentem

(Issuer) jako „správce půjček“ (Loan Manager), jehož
úkolem je zřizovat, obsluhovat a spravovat výše
uvedené půjčky a podílet se spolu s emitentem
(Issuer) na marketingu směnek (Notes). Společnost
Prodigy Finance byla v rámci agendy směnek (Notes)
také jmenována jako „zástupce pro výpočty“
(Calculation Agent) a „zástupce pro přesuny“
(Transfer Agent).
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Pokud od data registrace nebo

2.

Société Générale Bank & Trust (SGBT) sídlící na
adrese 11 avenue emile reuter, L-2420 Lucemburk
(Luxembourg) vystupuje jako „hlavní zástupce pro
platby“ (Principal Paying Agent) a „správce rejstříku“
(Registrar), pokud jde o směnky (Notes) přijaté do
příslušných
účetních
systémů
Clearstream
a Euroclear a reprezentované globálními certifikáty.

3.

Společnost Capita Trust Company Limited jednající
prostřednictvím své kanceláře na adrese 4th Floor,
40 Dukes Place, Londýn (London) EC3A 7NH,
vystupuje jako správce (Trustee) směnek (Notes)
(„správce“ (Trustee)).

4.

Společnost Capita International Financial Services
(Ireland) Limited („poskytovatel podnikových
služeb“ (Corporate Services Provider)) sídlící na
adrese 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irsko (Ireland) je poskytovatelem
podnikových služeb emitenta (Issuer).

5.

Pro každou sérii (Series) otevře emitent (Issuer) účet
u HSBC Bank Plc (City of London Commercial Centre,
28 Borough High Street, London SE1 1YB) nebo u
jiné banky, na které se případně mohou dohodnout
emitent (Issuer), společnost Prodigy Finance a
správce (Trustee) („banka vedoucí účet“ (Account
Bank)).

6.

Společnost Matheson sídlící na adrese 70 Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko vystupuje pro
emitenta (Issuer) jako zprostředkovatel listingu.

7.

Společnost LK Shields Solicitor sídlící na adrese
40 Upper Mount Street, Dublin 2 vystupuje jako
právní poradce emitenta (Issuer) ve věcech irského
práva.

8.

Společnost Pepper Hamilton LLP sídlící na adrese
The New York Times Building, 37th Floor, 620 Eight
Avenue, New York NY10018-1405 vystupuje jako
právní poradce emitenta (Issuer) ve věcech
amerického práva.

Společnosti Capita Trust Company Limited a Capita
International Financial Services (Ireland) Limited jsou obě
dceřinými společnostmi ve vlastnictví společnosti Capita Plc.
Nerelevantní – emitent (Issuer) od data registrace činnost
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zřízení emitent (Issuer) nezahájil zahájil.
činnost a k datu registračního
dokumentu nebyla sestavena žádná
účetní závěrka, uvede se o tom
prohlášení.
Vybrané hlavní historické finanční údaje o emitentovi (Issuer) za každý finanční rok v období, za
které jsou historické finanční údaje uvedeny, a za každé následující mezitímní finanční období,
doplněné komparativními údaji ze stejného období předcházejícího finančního roku, pokud není
požadavek na komparativní rozvahové údaje splněn uvedením rozvahových údajů ke konci roku.
Následující přehled finančních údajů počínaje a pro roky ukončené 30. červnem 2013 a 30. červnem
2014 a pro šestiměsíční období ukončená 31. prosincem 2013 a 31. prosincem 2014 byl pořízen
z finančních výkazů emitenta (Issuer), na které se odkazuje, spolu se kterými by měl být
interpretován a aniž by došlo k jakýmkoliv úpravám, týkajících se těchto dat a období.

Income from loans and
receivables
Finance expense on
debt securities issued

Net interest income
Other income
Specific impairment
of loans and
receivables
Non-specific
impairment of
loans and
receivables
Administrative
expenses
Profit on ordinary
activities before
taxation

For the 6
month
period
ended 31
Dec 2014
Unaudited
€

For the year period
ended 30 June 2014
Audited

1,297,271

2059,606

€

(920,718)
376,553
6,000
0

For the
year ended
30 June
2013

€
940,883

€
1 360 480

(1,313,852)

Audited

(563,787)

(878,565)

377,096

481,915

3,000

1,000

747,754
0
(199,567)

-

(21,467)

(98,500)

-

(376,553)

(746,754)

(377,096)

(481,914)

(15,467)

(297,067)

3,000

1,000

Tax on profit on
ordinary activities

Profit for the relevant
period

For the 6
month
period
ended 31
Dec 2013
Unaudited

(15,467)

As at 31
December
2014
Unaudited

(750)

(250)

2,250

750

(297,067)

As at 30 June 2014
Audited

As at 31
December
2013
Unaudited

As at 30
June 2013
Audited

€
Financial fixed
assets
Loans and
receivables

38,391,646

€

28,030,246

26,253,941

20,078,439

2,114,109

1,140,164

1,878,447

3,088,565

30,246,497

2,430,7168

(1,827,476)

(1,563,564)

(1,827,476)

(1,563,564)

28,419,021

22,743,604

(28,374,281)

(22,701,115)

44,740

42,489

40,000

40,000

4,740

2,489

Current assets
Debtors
Cash at bank and in
hand

3,299,982

2,596,248

8,603,147

3,541,735

50,294,774

34,168,229

Total Assets

Creditors : amounts
falling due within
one year
Total assets less
current liabilities
Debt securities
issued
Net
Assets

(2,565,760)

47,729,014

(47,999,059)
(270,045)

(2,367,850)

31,800,379

(32,054,957)
(254,578)

Capital and
reserves
Called up share
capital
Retained
earnings
Equity Shareholder
funds
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40,000
(310,045)

(270,045)

Popis jakékoli významné negativní
změny vyhlídek emitenta (Issuer) od
data jeho poslední zveřejněné
ověřené účetní závěrky.
Popis podkladových aktiv, který
zahrnuje:
— potvrzení, že sekuritizovaná
aktiva zajišťující emisi mají znaky,
které prokazují schopnost
produkovat finanční prostředky pro
platby dlužné a splatné z cenných
papírů,
— popis obecných charakteristik
dlužníků a v případě menšího počtu
snadno určitelných dlužníků obecný
popis každého dlužníka,
— popis právní povahy aktiv,
— poměr půjčky a hodnoty nebo
úroveň zajištění cennými papíry

40,000
(24,578)

(254,578)

44,740

42,489

Nerelevantní – od data poslední zveřejněné auditované
účetní závěrky emitenta (Issuer) nedošlo k žádné významné
negativní změně jeho vyhlídek.
Výnosy z každé série (Series) směnek (Notes) budou použity
k získání půjček studentům, kteří jsou zapsáni na předních
mezinárodních univerzitách („studentské půjčky“ (Student
Loans)).
Společnost Prodigy Finance je určena, aby zřizovala
studentské půjčky (Student Loans) dlužníkům („dlužníci“
(Borrowers)), kteří splňují následující požadavky na
způsobilost („kritéria způsobilosti“ (Eligibility Criteria)):


Každý dlužník (Borrower) musí být zapsán do
„způsobilého studijního programu“ (Eligible Course) na
„způsobilé instituci“ (Eligible Institution), jak jsou
jednotlivě uvedeny ve finálních podmínkách série (Series
Final Terms).













Každý dlužník (Borrower) musí splnit kritéria společnosti
Prodigy Finance týkající se dostatečné solventnosti.
Společnosti Prodigy Finance musí vyhovovat výsledky
úvěrové společnosti či výsledky prověrky týkající se
každého dlužníka (Borrower).
Každý dlužník (Borrower) musí mít trvalý pobyt ve
„způsobilé zemi“ (Eligible Country), která bude uvedena
v Úvěrové politice (Credit Policy).
Společnost Prodigy Finance musí obdržet platný
identifikační doklad spolu s dokladem o trvalém bydlišti
za každého dlužníka (Borrower).
Půjčka musí být denominována ve stejné měně jako
příslušná série (Series) směnek (Notes).
U studentské půjčky (Student Loan), jíž se refinancuje
stávající půjčka třetí strany vzatá dlužníkem (Borrower)
(což bude popřípadě uvedeno ve finálních podmínkách
série (Series Final Terms)), musí platit, že dlužník
(Borrower) využil refinancovanou půjčku k zapsání do
způsobilého studijního programu (Eligible Course) na
způsobilé instituci (Eligible Institution), a studentská
půjčka (Student Loan) musí být použita ke splacení
půjčky vzaté k tomuto účelu.
Na způsob, jakým mohou být zaplaceny výnosy z půjčky,
se vztahují omezení, zejména školné musí být zaplaceno
přímo způsobilé instituci (Eligible Institution) a půjčky na
refinancování musí být vyplaceny bance třetí strany.

Způsobilé instituce (Eligible Institutions) pro tuto sérii
(Series) jsou: University of Michigan of 701 Tappan Ave, Ann
Arbor, MI 48109, United States
Způsobilé studijní programy (Eligible Courses) pro tuto sérii
(Series) jsou: Masters Degrees
Studentské půjčky (Student Loans) získá emitent (Issuer)
během „nabývacího období“ (Acquisition Period), což je
období od 25 August 2016 do 14 July 2017.
Výnosy ze studentských půjček (Student Loans) budou
použity dlužníky (Borrowers) na zaplacení školného a
v rozsahu přípustného účelu půjčky) životních a souvisejících
nákladů,. Dlužníkům (Borrowers) je poskytnuto období
odkladu splácení („období odkladu splácení“ (Grace Period))
před započetím povinností splácení studentské půjčky
(Student Loan), obvykle šest měsíců po ukončení studia, aby
si během něj mohli nalézt zaměstnání. Studentské půjčky
(Student Loans) jsou dokumentovány v rámci smluv o
půjčkách podle anglického práva, které vytváří společnost
Prodigy Finance.
Série (Series) směnek (Notes) může využívat částečné
finanční záruky za studentské půjčky (Student Loans)
zajišťující tuto sérii (Series), pokud je tak stanoveno ve
finálních podmínkách série (Series Final Terms).
Dočasné

přebytky

likvidity

mohou

být

příležitostně

investovány do vysoce kvalitních krátkodobých investičních
instrumentů. Přípustnými investicemi jsou: (i) vklady u
úvěrových ústavů Evropského hospodářského prostoru
(„EHP“) a (ii) nástroje peněžního trhu vydané členskými státy
EHP nebo úvěrovými institucemi EHP.
Emitent (Issuer) potvrzuje, že aktiva zajišťující každou sérii
(Series) mají znaky, které prokazují schopnost produkovat
finanční prostředky pro platby dlužné a splatné ze směnek
(Notes).
Zajištění: Každá série směnek (Series of Notes) bude
zajištěna fixní zárukou první třídy za všechny studentské
půjčky (Student Loans) a související práva ([finanční záruka]
a/nebo [životní pojištění]) získaná s výnosy sérií (Series),
společně s veškerými částkami, které emitent (Issuer) drží na
sériovém účtu (Series Account) (jak je dále uvedeno).
Za každou sérii (Series) směnek (Notes) je společnost Prodigy
Finance oprávněna obdržet poplatek za zřízení, což může
vést k tomu, že poměr půjčky a hodnoty bezprostředně po
dni emise (Issue Date) bude nižší než 100 %.
Kromě toho, pokud existují objektivní důkazy o
znehodnocení půjčky, je tato situace zohledněna na účtu
zisků a ztrát emitenta (Issuer) jako rozdíl mezi účetní částkou
půjčky a její očekávanou dobytností. Jsou zde zahrnuty
specifické rezervy pro půjčky, které jsou více než 181 dnů po
splatnosti, zatímco pro půjčky, které jsou nanejvýš 180 dnů
po splatnosti, se vytváří nespecifická rezerva (na základě
modelu nastalých, ale zatím nevykazovaných událostí). I když
toto vytváření rezerv může vést k tomu, že u série (Series)
dotčené znehodnocením zajištění půjček bude poměr půjčky
a hodnoty nižší než 100 %, úroky z půjček, kterými je tato
série (Series) zajištěna, budou převyšovat úrokovou míru
splatnou u směnek (Notes) této série (Series). Očekává se
proto, že potenciální ztráty vyplývající z nesplácení půjček by
měly být kompenzovány akumulovanými úroky ze
splácených půjček. Vzhledem k tomu, že směnky (Notes) jsou
emitovány za podmínek omezeného postihu, utrpí držitelé
směnek (Notes) určité série (Series) ztrátu, pokud by
akumulovaná úroková marže ze splácených půjček
zajišťujících tuto sérii (Series) nedostačovala k plné
kompenzaci nesplácených půjček zajišťujících tuto sérii
(Series).
Ve smluvních podmínkách směnek (Notes) není stanovena
žádná minimální úroveň zajištění cennými papíry.
Poměr půjčky a hodnoty této série (Series) směnek (Notes)
(zahrnující hotovost a studentské půjčky (Student Loans))
bude ihned po datu vydání (Issue Date) 100 %.
B.26

U aktivně řízeného sdružení aktiv
zajišťujících emisi popis parametrů,
v jejichž rámci lze provádět
investice, název a popis subjektu

Nerelevantní. I když směnky (Notes) nejsou zajištěny aktivně
řízeným sdružením aktiv, správce půjček (Loan Manager)
může doporučit emitentovi (Issuer), aby byly studentské
půjčky (Student Loans) zajišťující některou sérii (Series)

odpovědného za takové řízení
včetně stručného popisu vztahu
daného subjektu ke všem dalším
stranám v emisi.

B.27

Pokud emitent (Issuer) navrhuje
vydat další cenné papíry zajištěné
stejnými aktivy, uveďte o tom
prohlášení.

B.28

Popis struktury transakce, případně
včetně,
bude-li
to
nutné,
strukturního diagramu.

B.29

Popis
toku
finančních
prostředků včetně údajů o
protistranách ve swapových

prodány nebo aby si emitent (Issuer) vzal půjčku zajištěnou
studentskými půjčkami (Student Loans) zajišťujícími
některou sérii (Series), pokud výnosy z prodeje nebo
vypůjčené prostředky umožní emitentovi (Issuer) plné
splacení směnek (Notes). Správce půjček (Loan Manager)
může doporučit prodej studentských půjček (Student Loans)
zajišťujících některou sérii (Series), pokud se zdá
pravděpodobné, že povede k vyšší míře splacení směnek
(Notes) dané série (Series), než k jaké by vedlo držení
studentských půjček (Student Loans) do splatnosti a
vymáhání nesplácených studentských půjček (Student
Loans).
Emitent (Issuer) může vydat další tranše (Tranches) směnek
(Notes) každé série (Series), které budou zaměnitelné za jiné
směnky (Notes) této série (Series) a budou zajištěny stejnými
aktivy, které zajišťují ostatní směnky (Notes) z této série
(Series).
Následující strukturní diagram má poskytnout investorům
všeobecný přehled struktury.

Výnosy z každé série (Series) směnek (Notes) budou na začátku
uloženy na bankovní účet zřízený pro danou sérii (Series) u banky
vedoucí účet (Account Bank) („sériový účet“ (Series Account)).

transakcích
a o veškerých
dalších významných formách
zvyšování hodnocení/likvidity
a poskytovatelích těchto forem.

Během nabývacího období (Acquisition Period) série (Series)
použije emitent (Issuer) výnosy uložené na sériovém účtu (Series
Account) k získání studentských půjček (Student Loans),
k financování výplaty půjček u získaných studentských půjček
(Student Loans), u kterých po získání zůstávají částky půjčky
k vyplacení a k investování dočasných přebytků do vysoce
kvalitních krátkodobých investičních instrumentů.
Výplatu půjček dlužníkům (Borrowers) a inkaso splátek od
dlužníků (Borrowers) bude spravovat společnost Prodigy Finance,
která může stanovit poskytovatele služeb týkajících se placení a
zřídit místní účty s cílem zjednodušit proces splácení dlužníky
(Borrowers).
Splátky se vkládají na sériový účet (Series Account) a budou
použity v souladu se stanovenými prioritami placených částek (viz
popis níže).
Finanční záruka (Financial Guarantee)
Série (Series) směnek (Notes) využívají částečné finanční záruky
za studentské půjčky (Student Loans) zajišťující série, pouze
pokud je tak stanoveno ve finálních podmínkách série (Series
Final Terms).
Na tuto sérii směnek (Series of Notes) se nevztahují výhody
plynoucí z částečné finanční záruky za studentské půjčky (Student
Loans) zajišťující tuto sérii (Series).

B.30

Jméno a popis původců
sekuritizovaných aktiv.

Studentské půjčky (Student Loans) budou zřizovány společností
Prodigy Finance. Společnost Prodigy Finance má sídlo ve
Spojeném království (United Kingdom) (číslo společnosti
5912562), disponuje licencí dle zákona o spotřebitelských
úvěrech (Consumer Credit Act) z r. 1974 (licence č. 612713/1) a je
správcem dat registrovaným u ICO (reg. č. Z9851854). Společnost
Prodigy Finance je stanoveným zástupcem společnosti
BriceAmery Capital Limited, kterou schválil a jejíž činnost reguluje
Úřad pro finanční správu (Financial Conduct Authority)
Spojeného království (United Kingdom).

ODDÍL C – CENNÉ PAPÍRY
Prvek
(Element)
C.1

Požadavek směrnice o prospektu
na zveřejnění
Popis druhu a třídy nabízených
a/nebo
k
obchodování
přijímaných cenných papírů
včetně
identifikačního
čísla
cenných papírů.

Podrobné informace
Směnky (Notes) jsou vydávány v sériích (Series) a každá série
(Series) může být emitována v tranších (Tranches) (každá je
tranše (Tranche)) ve stejný nebo jiný den emise (Issue Date).
Konkrétní podmínky každé tranše (Tranche) budou
specifikovány ve finálních podmínkách (Final Terms) a
s výjimkou data emise (Issue Date), ceny emise (Issue Price),
první splátky úroků, přírůstku úroků a nominální částky tranše
(Tranche) budou podmínky každé tranše (Tranche) stejné jako
u ostatních ze stejné série (Series).

Směnky (Notes) budou emitovány jako cenné papíry na jméno
a reprezentovat je budou certifikáty, kdy jeden certifikát bude
vydán vždy na celkové množství směnek (Notes) daného
držitele směnek (Noteholder) v rámci jedné série (Series).
Certifikáty reprezentující směnky (Notes), které jsou
registrované na jméno pověřené osoby pro jeden či více
clearingových systémů, se označují jako „globální certifikáty“
(Global Certificates).
[Podle těchto finálních podmínek (Final Terms) je nabízeno až
10,000,000 směnek (Notes) tranše (Tranche) 1 série (Series)
82.
Informace o směnkách (Notes):
ISIN: XS1368748452
Společný kód (Common Code): 136874845
Datum emise (Issue Date): 25 August 2016 nebo jiné datum,
které bude uvedeno v oznámení po uplynutí lhůty pro nabídky
(Offer Period).
Cena emise (Issue Price): 100 per cent
C.2
C.5

Měna emise cenných papírů.
Popis veškerých omezení volné
převoditelnosti cenných papírů.

Tato série (Series) bude denominována v USD.
Nabídka směnek (Notes) bude podléhat omezením nabídek ve
Spojených státech a v EHP a všem dalším relevantním
omezením nabídek v jakékoliv jiné zemi, ve které se nabízejí.
S ohledem na Spojené státy se budou směnky (Notes)
prodávat mimo Spojené státy osobám s neamerickou státní
příslušností podle nařízení S (Regulation S). Ve Spojených
státech se budou směnky prodávat osobám s americkou státní
příslušností, které se kvalifikují jako „akreditovaní investoři“
(Accredited Investors) na základě pravidla 506(b) (Rule 506(b))
či pravidla 506(c) (Rule 506(c)) nařízení D (Regulation D), podle
příslušnosti.
Každá osoba s neamerickou státní příslušností, která si od
emitenta (Issuer) směnky (Notes) zakoupí, souhlasí, že pokud
nabídka či prodej směnek (Notes) proběhne před uplynutím
40 dnů po posledním dni, kdy jsou směnky (Notes) nabízeny,
nenabídne ani neprodá směnky osobě s americkou státní
příslušností (jak je uvedeno v nařízení S (Regulation S)) ani
nikomu, kdo jedná jménem či ve prospěch této osoby
s americkou státní příslušností; a že jakákoliv následná
nabídka či následný prodej osobě s americkou státní
příslušností (jak je uvedeno v nařízení S (Regulation S) mohou
být učiněny pouze „akreditovanému investorovi“ (Accredited
Investor) (jak je uvedeno v pravidle 501(a) (Rule 501(a))
nařízení D (Regulation D)).
Každá osoba s americkou státní příslušností, která od emitenta
(Issuer) směnky (Notes) zakoupí, souhlasí, že pokud se tyto
zakoupené směnky (Notes) v budoucnosti rozhodne

nabídnout, prodat, opětovně prodat, zastavit či jinak převést,
bude jakákoliv nabídka, opětovný prodej či převod proveden
v souladu se zákonem o cenných papírech (Securities Act) a se
všemi nařízeními uveřejněnými za těchto podmínek Komisí
pro cenné papíry (SEC), se zákonem o investičních
společnostech (Investment Company Act) a s jakýmikoliv
jinými relevantními zákony USA týkajícími se státních cenných
papírů, a s ohledem na jakéhokoliv případného kupce, který
bude amerických státním příslušníkem, bude tento kupec
„akreditovaným investorem“ (Accredited Investor) (jak je
uvedeno v pravidle 501(a) (Rule 501(a)) nařízení D (Regulation
D)).

C.8

Popis práv spojených s cennými
papíry, včetně zařazení a včetně
omezení těchto práv.

Podíl na směnkách (Notes) obchodovaných v systémech
Euroclear a Clearstream, v Lucembursku (Luxembourg) či
v jakémkoliv jiném clearingovém systému, bude převeden
v souladu s postupy a nařízeními příslušného clearingového
systému.
Směnky (Notes) každé série (Series) budou představovat
zajištěné závazky emitenta (Issuer) zařazené jako pari passu,
přičemž mezi nimi nebudou existovat žádné preference.
Každá série (Series) směnek (Notes) bude zajištěna nejlépe
klasifikovanou fixní zárukou za:
(i)

studentské půjčky (Student Loans) získané pro sérii
(Series),
(ii) sériový účet (Series Account) zřízený pro sérii (Series), a
(iii) práva emitenta (Issuer), jeho zájmy a užitky na základě
dokumentů týkajících se transakce v rozsahu vztahujícím
se k sérii (Series).
Pokud tak bude stanoveno ve finálních podmínkách (Final
Terms) pro sérii (Series), bude součástí záruky i životní pojistka
dlužníka (Borrower) a/nebo finanční záruka.
Zabezpečení každé série (Series) bude provedeno dodatečnou
svěřeneckou listinou (Supplemental Trust Deed) zahrnující
základní svěřeneckou listinu (Principal Trust Deed).
Platby prováděné emitentem (Issuer) podléhají předepsaným
prioritám plateb v každý výplatní den (Payment Date)
následovně:
(i)

v rámci platby či vyrovnání pro rata části (týkající se této
série (Series)) celé částky, která je v danou chvíli splatná
a nesplacená dle odstavce 13 (Clause 13) svěřenecké
listiny (Trust Deed) správci (Trustee) či jiné pověřené
osobě (Appointee) (kterou může být jakýkoliv právní
zástupce,
manažer,
zprostředkovatel,
zástupce,
jmenovaná osoba, opatrovník či jiná osoba určená
správcem (Trustee) podle svěřenecké listiny (Trust Deed)),
(ii) v rámci platby či k platbě pro rata části (týkající se této
série (Series)) jakékoliv částky dlužené emitentem
(Issuer) irským daňovým úřadům, u které je pro emitenta
(Issuer) stanoven požadavek na zaplacení,
(iii) v rámci platby či k platbě nebo vyrovnání pro rata části

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

(týkající se této série (Series)) celé částky, která je splatná
(nebo se její splatnost očekává) a emitent (Issuer) ji má
zaplatit zástupci pro výpočty (Calculation Agent),
poskytovateli podnikových služeb (Corporate Services
Provider), správci rejstříku (Registrar), hlavnímu zástupci
pro platbu (Principal Paying Agent), zástupci pro přesuny
(Transfer Agent) a správci půjček (Loan Manager),
v rámci platby či k platbě nebo vyrovnání pro rata části
(týkající se této série (Series)) jakýchkoliv jiných
povolených výdajů (Permitted Expenses), které nebyly
uhrazeny výše,
v rámci platby nebo k platbě pro rata části (týkající se
této série (Series)) poplatku ze zisku ve výši 1 000 €
ročně, který má být zaplacen emitentovi (Issuer) a který
si emitent (Issuer) ponechá a který bude k dispozici pro
rozdělení mezi jeho akcionáře v souladu s platným
právem,
během nabývacího období (Acquisition Period) v rámci
nebo k získání studentských půjček (Student Loans),
pro rata a pari passu držitelům směnek (Noteholders)
v rámci platby či k platbě nebo vyrovnání celé částky
úroků, které jsou v danou chvíli splatné na základě nebo
ohledně směnek (Notes) této série (Series) v částce až do
výše nahromaděných úroků (Accrued Interest Balance),
pro rata a pari passu držitelům směnek (Noteholders)
v rámci platby či k platbě nebo vyrovnání celé částky
jistiny a všech dalších částek, které jsou v té chvíli splatné
na základě nebo ohledně směnek (Notes) této série
(Series) a
v rámci platby zůstatku (pokud existuje) společnosti
Prodigy Finance v souladu s podmínkami dohody
o zřizování, obsluze a správě půjček (Loan Origination,
Servicing and Management Agreement, „LOSMA“).

Na základě ustanovení dodatečné svěřenecké listiny
(Supplemental Trust Deed) použije správce (Trustee) veškeré
finanční prostředky jím získané na základě dodatečné
svěřenecké listiny (Supplemental Trust Deed) v souvislosti
s realizací nebo vymožením záruky tam zřízené do svěřenství
na následující účely:
(i)

na zaplacení nebo k uspokojení pro rata části poplatků,
nákladů, výloh, výdajů a závazků za danou sérii (Series)
vzniklých nebo splatných správci (Trustee) nebo
jakémukoli příjemci během přípravy a výkonu svěřenství
podle svěřenecké listiny (Trust Deed) (včetně veškerých
daní, jejichž uhrazení je vyžadováno, nákladů realizace
jakéhokoli zajištění (Security) a odměny správce
(Trustee) nebo příjemce),
(ii) na zaplacení nebo k zaplacení pro rata části jakýchkoli
částek dlužných emitentem (Issuer) za danou sérii
(Series) irským daňovým orgánům, jejichž uhrazení
emitentem (Issuer) je vyžadováno,
(iii) na zaplacení či úhradu nebo k zaplacení či úhradě pro
rata části všech částek za danou sérii (Series), které
emitent (Issuer) dluží nebo se očekává, že bude dlužit,
zástupci pro výpočty (Calculation Agent), poskytovateli

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

podnikových služeb (Corporate Services Provider),
správci rejstříku (Registrar), hlavnímu zástupci pro platbu
(Principal Paying Agent), zástupci pro přesuny (Transfer
Agent) a správci půjček (Loan Manager),
na zaplacení či úhradu nebo k zaplacení či úhradě pro
rata části jakýchkoli jiných povolených výdajů (Permitted
Expenses) za danou sérii (Serie), které nebyly uhrazeny
výše,
na zaplacení nebo k zaplacení pro rata části za danou
sérii (Series) poplatku ze zisku ve výši 1 000 € ročně
emitentovi (Issuer), kterou si emitent (Issuer) ponechá a
která bude k dispozici pro rozdělení mezi jeho akcionáře
v souladu s platným právem,
pro rata a pari passu držitelům směnek (Noteholders) na
zaplacení či úhradu nebo k zaplacení či úhradě veškerých
částek úroků, které jsou v danou chvíli splatné na základě
nebo ohledně směnek (Notes) dané série (Series)
v částce až do výše nahromaděných úroků (Accrued
Interest Balance),
pro rata a pari passu držitelům směnek (Noteholders) na
zaplacení či úhradu nebo k zaplacení či úhradě veškerých
částek jistiny a veškerých jiných částek, které jsou
v danou chvíli splatné na základě nebo ohledně směnek
(Notes) dané série (Series) a
na vyplacení případného zůstatku společnosti Prodigy
Finance v souladu s podmínkami dohody LOSMA.

Povolené výdaje (Permitted Expenses) zahrnují částky splatné
poskytovatelům služeb, které emitent (Issuer) stanovil,
poplatky auditorům a jejich výdaje, zákonné poplatky a výdaje
včetně nákladů na vymáhání, poplatky ředitelům a jejich
výdaje, irské zákonné a regulační poplatky, rezervy, daně,
výlohy či výdaje a částku odpovídající splacenému kapitálu
emitenta (Issuer) (kterou si emitent (Issuer) ponechá) a
veškeré náklady a výdaje spojené se zánikem a likvidací
emitenta (Issuer).

C.9

Uveďte:
„nominální úrokovou sazbu“,
„datum, od kterého se úrok stává
splatným, a data splatnosti
úroku“,
„pokud sazba není pevně
stanovena, popis podkladového
nástroje,
od
kterého
je

Směnky (Notes) každé série (Series) představují emitentovy
(Issuer) závazky s omezeným postihem. Veškeré platby, které
má emitent provést v souvislosti se směnkami (Notes) dané
série (Series), budou provedeny pouze v mezích částek
obdržených či získaných ze záruky za danou sérii (Series),
přičemž případný deficit půjde na vrub držitelů směnek
(Noteholders).
Platby úroků
Každá série (Series) směnek (Notes) se bude snažit investorům
poskytnout výnos ve výši 4.20% (Target Interest Rate)
(pohybující se v pevném rozdílu nad základní sazbou (Base
Rate), kterou bude buď sazba EURIBOR, USD LIBOR, LIBOR,
Americká úroková sazba pro nejbonitnější klienty (US Prime
Lending Rate), nebo Základní sazba (Base Rate) Bank of
England uvedená ve finálních podmínkách série (Series Final
Terms)).
Úrok se začne připočítávat od 25 August 2016 („datum
počátku úroků“ (Interest Commencement Date)). Data výpočtů

odvozena“,
„datum splatnosti a ustanovení o
umořování
půjčky,
včetně
postupů splácení“

a příslušná cílová úroková sazba (Target Interest Rate) či její
metoda výpočtu se mohou lišit podle směnek (Notes) různých
sérií (Series). Veškeré tyto informace budou uvedeny
v jednotlivých finálních podmínkách série (Series Final Terms).
Výplatní dny (Payment Dates) pro tuto sérii směnek (Series of
Notes) budou: („výplatní dny“ (Payment Dates)).
15-Jul-2017

15-Oct-2017

15-Jan-2018

15-Apr-2018

15-Jul-2018

15-Oct-2018

15-Jan-2019

15-Apr-2019

15-Jul-2019

15-Oct-2019

15-Jan-2020

15-Apr-2020

15-Jul-2020

15-Oct-2020

15-Jan-2021

15-Apr-2021

15-Jul-2021

15-Oct-2021

15-Jan-2022

15-Apr-2022

15-Jul-2022

15-Oct-2022

15-Jan-2023

15-Apr-2023

15-Jul-2023

15-Oct-2023

15-Jan-2024

15-Apr-2024

15-Jul-2024

15-Oct-2024

15-Jan-2025

15-Apr-2025

15-Jul-2025

15-Oct-2025

15-Jan-2026

15-Apr-2026

15-Jul-2026

15-Oct-2026

15-Jan-2027

15-Apr-2027

15-Jul-2027

15-Oct-2027

15-Jan-2028

15-Apr-2028

15-Jul-2028

15-Oct-2028

15-Jan-2029

Každý výplatní den (Payment Date) bude splatný úrok, a to na
základě dostupných finančních prostředků z prostředků
přijatých ze studentských půjček (Student Loans). Úrok bude
splatný v souladu s předepsanými prioritami plateb.
Pro každé úrokové období (Interest Period) bude výše
nahromaděných úroků (Accrued Interest Balance) odpovídat
množství „aktuálních úroků“ (Current Interest) plus jakékoliv
částky úroků akumulovaných, zatím však nesplacených
v předchozích úrokových obdobích (Interest Periods).
Aktuální úrok (Current Interest) je vypočítán zástupcem pro
výpočty (Calculation Agent) aplikací cílové úrokové sazby
(Target Interest Rate) na nominální základní zůstatek (Notional
Principal Balance) za úrokové období (Interest Period) 8. dne
každého kalendářního měsíce. Pro jakékoliv datum výpočtu
(Calculation Date) bude nominální základní zůstatek (Notional

Principal Balance) směnky (Note) dlužnou jistinou této směnky
(Note) plus jakékoliv úroky dosud nesplacené v předchozích
úrokových obdobích (Interest Periods).
Úroková období (Interest Periods) budou představovat období
počínající datem počátku úroků (Interest Commencement
Date) (včetně) a končící jeden den před prvním datem výpočtu
(Calculation Date), přičemž každé následující období začíná
datem výpočtu (Calculation Date) (včetně) a končí jeden den
před následujícím datem výpočtu (Calculation Date).
Neexistují žádné záruky, že v kterýkoliv výplatní den (Payment
Date) budou dostupné dostatečné prostředky pro zaplacení
nahromaděných úroků (Accrued Interest Balance) směnek
(Notes). Pokud nebudou dostupné dostatečné prostředky,
budou se jakékoliv nesplacené úroky nadále akumulovat při
cílové úrokové sazbě (Target Interest Rate) a platba bude
odložena na následující výplatní den (Payment Date), přičemž
toto odložení nebude znamenat neplnění závazků (Event of
Default).
Vyplacení jistiny
Každý výplatní den (Payment Date), jakmile je nahromaděný
úrok (Accrued Interest Balance) splacen v plné výši, budou
veškeré zbývající dostupné prostředky vyplaceny držitelům
směnek (Noteholders), čímž se částečně (či plně) splatí
zůstatek směnek (Notes).
Nezaplacení jistiny v některý výplatní den (Payment Date)
nebude znamenat neplnění závazků (Event of Default), ale
povede k odložení do dalšího výplatního dne (Payment Date).
Splatnost směnek (Notes)
Datum splatnosti (Maturity Date) této série (Series) směnek
(Notes) je 15 January 2029. Splatnost směnek (Notes) této
série (Series) může být emitentem (Issuer) prodloužena.
Splatnost směnek (Notes) každé série (Series) může být
emitentem (Issuer) prodloužena, pokud je ve finálních
podmínkách série (Series Final Terms) uvedena „možnost
prodloužení splatnosti“ (Option to Extend Maturity). Ačkoliv
bude pro každou sérii (Series) stanoveno datum splatnosti
(Maturity Date), vzhledem k tomu, že vyplácení jistiny může
probíhat každý výplatní den (Payment Date), směnky (Notes)
mohou být plně proplaceny ještě před uvedeným datem
splatnosti (Maturity Date).
Zástupce držitelů směnek (Noteholders)
Společnost Capita Trust Company Limited byla jako správce
(Trustee) určena také jako zástupce držitelů směnek
(Noteholders).
C.10

Pokud
má
cenný
papír
derivátovou složku platby úroku,
uveďte
jasné
a
obsažné
vysvětlení, které investorům

Nerelevantní, směnky (Notes) nemají derivátovou složku
platby úroku.

C.11

C.12

pomůže pochopit, jak je hodnota
jejich
investice
ovlivněna
hodnotou podkladového nástroje
(nástrojů), zejména za okolností,
kdy jsou rizika velmi zjevná.
Uveďte, zda nabízené cenné
papíry
jsou
nebo
budou
předmětem žádosti o přijetí k
obchodování za účelem jejich
distribuce na regulovaném trhu
nebo jiných rovnocenných trzích,
s uvedením dotčených trhů.

Oficiální seznam (Official List) Irské burzy cenných papírů (Irish
Stock Exchange) [Rakousko], [Belgie], [Bulharsko], [Kypr],
[Dánsko], [Estonsko], [Finsko], [Francie], [Německo], [Řecko],
[Maďarsko], [Itálie], [Lotyšsko], [Litva], [Lucembursko],
[Malta], [Norsko], [Polsko], [Portugalsko], [Rumunsko],
[Slovinsko], [Slovenská republika], [Španělsko], [Švédsko],
[Česká republika], [Nizozemsko] a [Spojené království].

Minimální jednotková jmenovitá
hodnota emise.

Na základě dohody lze emitovat i veřejně neobchodovatelné
směnky (Notes).
Minimální jednotková jmenovitá hodnota směnek (Notes) této
série (Series) je USD 1.00.

ODDÍL D – HLAVNÍ RIZIKA
Prvek
(Element)
D.2

Požadavek směrnice o prospektu
na zveřejnění
Hlavní údaje o hlavních rizicích,
která
jsou
specifická
pro
emitenta (Issuer).

Podrobné informace
Úvěrové riziko: Schopnost emitenta (Issuer) plnit své platební
povinnosti týkající se směnek (Notes) bude nepříznivě
ovlivněna nesplněnými závazky u podkladových studentských
půjček (Students Loans). Pokud splátky studentských půjček
(Student Loans) nedosáhnou částky nezbytné k dosažení plné
úhrady v den splatnosti (Maturity Date), pak nebude emitent
(Issuer) povinen vyplácet částky odpovídající tomuto deficitu a
jakékoliv nároky související s tímto deficitem budou anulovány,
takže držitelé směnek (Noteholders) přijdou o celou svou
investici nebo o její část.
Předčasné splátky: Vzhledem k povaze dlužníků (Borrowers)
jsou předčasné splátky jistiny pravděpodobné a lze je očekávat.
Existuje riziko, že předčasné splátky jistiny nebude možné
investovat v období předcházejícím výplatnímu dni (Payment
Date) při stejné sazbě, jakou mají směnky (Notes). Za
předpokladu, že studentské půjčky (Student Loans), které
zajišťují konkrétní sérii (Series), mají určitý rozsah rozdílu mezi
úrokovou mírou půjčky a deposit, mohou předčasné splátky
konkrétních půjček ovlivnit vážený průměr tohoto rozdílu,
který je možné vyplatit držitelům směnek (Noteholders) určité
série.
Životní pojištění dlužníka (Borrower): Jestliže se má podle
finálních podmínek série (Series Final Terms) uplatnit životní
pojistka dlužníka (Borrower), nemusí být pojistné plnění za
zesnulého dlužníka (Borrower) vyplaceno, jestliže pojistitel
podle hromadné pojistné smlouvy dostupné společnosti

Prodigy Finance zjistí příčinu smrti vyloučenou z pojistného
krytí nebo pokud společnost Prodigy Finance na základě svého
uvážení připuštěného finálními podmínkami (Final Terms)
vyloučila zesnulého dlužníka (Borrower) z pojistného krytí. Za
těchto okolností, pokud finální podmínky série (Series Final
Terms) nevyžadují životní pojištění dlužníka (Borrower), nebo
jestliže nebudou vyplacené pojistky dostačovat k plnému
splacení půjčky zesnulého dlužníka (Borrower), bude emitent
(Issuer) v pozici věřitele za pozůstalostí zesnulého dlužníka
(Borrower) do výše nesplacené částky půjčky. Emitent (Issuer)
může mít při uplatňování svého nároku z pozice věřitele za
pozůstalostí dlužníka (Borrower) obtíže a hodnota této
pozůstalosti nemusí postačovat k úplné úhradě tohoto
nezajištěného nároku a všech ostatních nároků.
Právní vynucení a inkasa: Studentská půjčka (Student Loan) a
náklady vzniklé při pokusu o její inkaso a vynucení jejího
splacení mohou být nedobytné, pokud nelze dlužníka
(Borrower) dohledat nebo pokud má trvalý pobyt v zemi, která
neuznává a nevynucuje cizí rozhodnutí nebo pokud je smlouva
o půjčce shledána nevynutitelnou.
Likvidita studentských půjček (Student Loans): Studentské
půjčky (Student Loans) v držení emitenta (Issuer) nejsou
likvidní a pravděpodobně budou drženy emitentem (Issuer) až
do okamžiku jejich splatnosti. I když emitent (Issuer) může
vyžadovat uvolnění záruky za studentské půjčky (Student
Loans) zajišťující určitou sérii (Series), pokud bude nalezen
kupec nebo bude možné zajistit úvěrové prostředky, které
povedou k plnému splacení směnek (Notes) v dané sérii
(Series), nemůže být dána žádná záruka, že emitent (Issuer)
bude schopen nalézt kupce nebo půjčovatele připraveného
k jednání za těchto podmínek.
Věřitelé – třetí strany: Emitent (Issuer) může usilovat o
splacení směnek (Notes) v určité sérii (Series) na základě
ujednání o půjčce, která budou zahrnovat uvolnění
studentských půjček (Student Loans) zajišťujících danou sérii
(Series) k zajištění půjčky na splacení. Pokud by emitent
(Issuer) této možnosti využil, bude u emitenta (Issuer) existovat
dodatečné riziko insolvence vzhledem k novému půjčovateli.
Emitentovi (Issuer) však bude dovoleno této možnosti využít,
pouze pokud bude půjčka realizována za podmínek, které
omezující postih za její vymáhání na studentské půjčky
(Student Loans) dané jako záruka za ni.
Usnesení držitelů směnek (Noteholders): Emitent (Issuer)
může svolat schůzi držitelů směnek (Notes) v určité sérii
(Series), aby zvážila návrh na prodej studentských půjček
(Student Loans) zajišťujících tuto sérii (Series), jestliže existuje
vyhlídka, že míra splacení směnek (Notes), ke které povedou
výnosy z tohoto prodeje, bude vyšší než míra, k jaké by vedlo
držení studentských půjček (Student Loans) do splatnosti a
vymáhání nesplácených studentských půjček (Student Loans).
Pokud by tato schůze přijala mimořádné usnesení
(Extraordinary Resolution) o prodeji (schválené držiteli 75 %
hodnoty uplatněných hlasů), případní nesouhlasící držitelé

směnek (Notes) ponesou ztráty ze svých směnek (Notes) na
stejném základě jako držitelé směnek (Notes), kteří pro toto
mimořádné usnesení hlasovali.
Riziko insolvence: Podle irského práva budou mít v případě
insolvence irské společnosti, jakou je emitent (Issuer), nároky
určitého omezeného druhu přednostních dlužníků přednost
před nároky zajištěných dlužníků, mezi které patří držitelé
směnek (Noteholders). Další opatření irského zákona o
insolvenci mohou také potenciálně snížit množství prostředků
dostupných pro naplnění povinností emitenta (Issuer) vůči
držitelům směnek (Noteholders). Kromě toho může emitent
(Issuer) utrpět ztrátu, pokud by se kterýkoliv z poskytovatelů
služeb nebo jakýkoliv finanční ručitel (Financial Guarantor) stal
insolventním.

D.3

Hlavní údaje o hlavních rizicích,
která jsou specifická pro cenné
papíry.

Vynětí emitenta (Issuer) z působnosti regulačního úřadu:
Emitentovi (Issuer) nebyla udělena licence či autorizace na
základě žádného zákona týkajícího se cenných papírů, komodit,
pojištění či bankovních služeb, a to v rámci právního systému
žádné země, a ani o takovou licenci či autorizaci nepožádal
(a neočekává se, že požádá). Regulační úřady v jedné nebo více
zemích by mohly mít na použitelnost jakéhokoliv takového
zákona na emitenta (Issuer) opačný názor, což by mohlo mít
nepříznivý vliv na emitenta (Issuer) nebo na držitele směnek
(Notes) vydaných emitentem (Issuer).
Likvidita směnek (Notes): Pro směnky (Notes) neexistuje žádný
zavedený sekundární trh. Kromě toho převody a prodej
směnek (Notes) v USA podléhají různým omezením převodu.
Viz prvek C.5.
Směnný kurz: Investoři, jejichž aktiva nejsou denominována
v měně jimi získaných směnek (Notes), budou vystaveni
změnám směnného kurzu mezi jejich lokální měnou a měnou,
ve které jsou směnky (Notes) denominovány, což by mohlo mít
škodlivý vliv na jejich výnosy.
Riziko z nadhodnocení: Množství směnek (Notes) emitovaných
v každé sérii (Series) může přesáhnout identifikovanou úroveň
poptávky potenciálních dlužníků v den emise (Issue Date)
v očekávání další poptávky, která vznikne po datu emise (Issue
Date). Pokud se nevytvoří dostatečná poptávka, bylo by nutné
prostředky znovu investovat do vysoce kvalitních krátkodobých
investičních instrumentů, a to až do dalšího výplatního dne
(Payment Date). To by mohlo snížit celkový výnos směnek
(Notes).
Držitelé směnek (Noteholders) nedisponují žádnými právními
prostředky vůči dlužníkům (Borrowers): Držitelé směnek
(Noteholders) nedisponují žádnými prostředky k vynucení
studentských půjček (Students Loans) ani nedisponují přímými
právními prostředky vůči dlužníkům (Borrowers), kromě kroků,
které mohou podniknout prostřednictvím správce (Trustee).
Zástavní nárok může být prohlášen neplatným: Pokud bude
rozhodnuto o neplatnosti či nedostatečnosti zástavního nároku
správce (Trustee) u určité série (Series), stanou se držitelé

směnek (Noteholders) této série (Series) nezajištěnými věřiteli
zařazenými na základě pari passu na úroveň ostatních
nezajištěných věřitelů (pokud existují) emitenta (Issuer).
Nejedná se o bankovní vklad: Žádná investice do směnek
(Notes) není bankovním vkladem v Irsku a nespadá do rámce
programu na ochranu vkladů, který poskytuje Centrální banka
Irska.
Omezení úpisu, prodeje a převodu: Omezení úpisu, prodeje a
převodu může oslabit možnosti investora upsat, prodat či
převést směnky (Notes) třetí straně, včetně těch, kteří sídlí ve
Spojených státech.

ODDÍL E – NABÍDKA
Prvek
(Element)
E.2b

Požadavek směrnice o prospektu
na zveřejnění
Důvody nabídky a použití výnosů,
pokud se nejedná o dosažení
zisku a/nebo zajištění určitých
rizik.

Podrobné informace

E.3

Popis podmínek nabídky.

Podmínky, kterým nabídka podléhá: Žádosti může ovlivnit: (i)
žadatel uzavírající smlouvu o úpisu (Subscription Agreement)
(dostupná u společnosti Prodigy Finance či jiného
autorizovaného předkladatele nabídky (Authorised Offeror)),
která bude obdržena emitentem (Issuer) nebo pro něj před
koncem období nabídky (Offer Period) uvedeného ve finálních
podmínkách (Final Terms); (ii) absolutní právo emitenta
(Issuer) odmítnout žádost; (iii) emitent (Issuer), který
uskutečňuje emisi (Issue) směnek (Notes).

Nestanoví-li finální podmínky série (Series Final Terms) odlišně,
budou čisté výnosy z emise směnek (Notes) použity emitentem
(Issuer) k nabytí studentských půjček (Student Loans), které
splňují kritéria způsobilosti (Eligibility Criteria), a k poskytnutí
záloh na výplatu studentských půjček (Student Loans), které
zůstanou po nabytí k vyplacení. Dočasné přebytky likvidity
mohou být investovány do vysoce kvalitních krátkodobých
investičních instrumentů.

Celková částka emise/nabídky
[Podle těchto finálních podmínek (Final Terms) je nabízeno až
10,000,000 směnek (Notes) tranše (Tranche) 1 série (Series) 82.
Časové období, během něhož bude nabídka otevřena, a popis
postupu podávání žádostí: Období od 1 April 2016 do 17:00
dvou pracovních dnů (Business Days) předcházejících datu
emise (Issue Date) (období nabídky (Offer Period)). Lhůtu pro
nabídky (Offer Period) může emitent (Issuer) zkrátit či
prodloužit a podrobnosti o jakékoli takové této změně budou
uvedeny v oznámení.
V případě této série (Series) směnek (Notes) se nepoužije „úpis
ve skutečné formě“ (In Specie Subscription).
Popis možnosti snížit úpisy a způsob refundace přebytečných
prostředků zaplacených žadateli: Refundace nebude probíhat,
neboť investoři nebudou platit za jakékoliv směnky (Notes),

dokud nebudou akceptovány žádosti o směnky (Notes) a
směnky (Notes) nebudou přiděleny.
Informace o minimálním a maximálním množství žádostí.
Žádosti je nutné podat v minimální výši $10,000. Lze podat
maximálně $10,000,000 žádostí.
Informace o způsobu a o časových limitech úhrady a doručení
směnek (Notes): Směnky (Notes) budou emitovány v den
emise (Issue Date) proti platbě peněžních prostředků úpisu
emitentovi (Issuer).
Způsob a datum zveřejnění výsledků nabídky: Výsledky
nabídky budou uveřejněny na webových stránkách ISE
(www.ise.ie) po uplynutí období nabídky (Offer Period).
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost
upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími
právy: Nerelevantní.
E.4

Popis jakéhokoli zájmu, který je
pro emisi/nabídku významný,
včetně zájmů konfliktních.

Kromě poplatků a jiných částek splatných společnosti Prodigy
Finance, správci (Trustee), poskytovateli podnikových služeb
(Corporate Services Provider) a SGBT, pokud si je emitent
(Issuer) vědom, nemá žádná osoba zúčastněná na emisi směnek
(Notes) významný zájem na nabídce.

E.7

Odhadované
náklady,
emitent
(Issuer)
předkladatel
nabídky
investorovi.

Nerelevantní, emitent (Issuer) nebude investorovi účtovat
žádné náklady.

které
nebo
účtuje

