
 

 

  

26 August 2021 

International Personal Finance plc 

Publication of Prospectus 

The following prospectus (the "Prospectus") has been approved by the Financial Conduct 

Authority and is available for viewing: 

Prospectus dated 26 August 2021 relating to the International Personal Finance plc’s 

€1,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme. 

To view the full document together with the documents incorporated by reference, please 

paste the following URL into the address bar of your browser: 

http://www.ipfin.co.uk/en/investors/debt-funding-information.html 

A copy of the above document has been submitted to the National Storage Mechanism and 

will shortly be available for inspection at: 

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 

For further information contact: 

International Personal Finance plc 

James Ormrod +44 (0) 113 539 5466 

Rachel Moran  +44 (0) 113 539 5466 

DISCLAIMER - INTENDED ADDRESSEES 

Please note that the information contained in the Prospectus may be addressed to and/or 

targeted at persons who are residents of particular countries (specified in the Prospectus) only 

and is not intended for use and should not be relied upon by any person outside these countries 

and/or to whom the offer contained in the Prospectus is not addressed.  Prior to relying on the 

information contained in the Prospectus you must ascertain from the Prospectus whether or not 

you are part of the intended addressees of the information contained therein. 

Your right to access this service is conditional upon complying with the above requirement. 

Legal Entity Identifier: 213800II1O44IRKUZB59 
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26 sierpnia 2021 roku 

International Personal Finance plc 

Publikacja Prospektu 

Następujący prospekt (,,Prospekt”) został zatwierdzony przez brytyjski Urząd Nadzoru 

Finansowego (Financial Conduct Authority) i jest dostępny do wglądu: 

Prospekt z dnia 26 sierpnia 2021 roku dotyczący programu emisji średnioterminowych 

euroobligacji o wartości 1.000.000.000 euro ustanowionego przez International Personal 

Finance plc. 

W celu zapoznania się z całością dokumentu wraz z dokumentami włączonymi przez odniesienie, 

prosimy o przekopiowanie następującego linku URL do paska adresu w przeglądarce 

internetowej:  

http://www.ipfin.co.uk/en/investors/debt-funding-information.html 

Kopia powyższego dokumentu została przekazana do Krajowego Systemu Gromadzenia 

Informacji (National Storage Mechanism) i wkrótce będzie udostępniona do wglądu pod 

adresem: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt: 

International Personal Finance plc 

James Ormrod +44 (0) 113 539 5466 

Rachel Moran  +44 (0) 113 539 5466 

ZASTRZEŻENIE – DOCELOWI ADRESACI 

Zwraca się uwagę, że informacje zawarte w Prospekcie mogą być adresowane lub kierowane 

wyłącznie do osób, które są mieszkańcami określonych krajów (określonych w Prospekcie) i nie 

są przeznaczone do użytku ani nie powinny na nich polegać żadne osoby spoza tych krajów lub 

do których oferta zawarta w Prospekcie nie jest skierowana. Możliwość polegania na 

informacjach zawartych w Prospekcie musi być poprzedzona ustaleniem na podstawie 

Prospektu, czy jest się docelowym adresatem informacji w nim zawartych. 

Prawo do dostępu do tej usługi jest uzależnione od spełnienia powyższego wymogu. 

Kod LEI (Legal Entity Identifier): 213800II1O44IRKUZB59 
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