
 

 

9 November 2021 
 

International Personal Finance plc (“IPF”) 
 

Board Appointment 
 
International Personal Finance plc, is pleased to announce the appointment of Gary Thompson to the 

Board as Chief Financial Officer (“CFO”).  His appointment will take effect from 4 April 2022. 

Gary has been the Finance Director of Vanquis Bank Limited, the major subsidiary of Provident 

Financial plc, since May 2020.  He has nearly 20 years' financial services experience spent in both the 

accounting and corporate sectors. He qualified as a Chartered Accountant in 1997 at 

PricewaterhouseCoopers and spent 10 years working in professional practice. He joined Provident 

Financial plc in August 2004 where he performed a number of finance roles, more latterly as Director 

of Group Finance and Investor Relations, prior to his appointment at Vanquis Bank.  

Gerard Ryan, Chief Executive Officer of IPF, commented: “We are delighted that Gary is joining our 

business. He brings a wealth of sector-specific experience and skills, and will be a strong addition to 

the IPF leadership team. After a thorough and extensive search process, the Board unanimously 

concluded that Gary’s experience and record of high performance made him an excellent fit for our 

CFO role.”  

Gary Thompson commented: "I am thrilled to be joining International Personal Finance as its new Chief 

Financial Officer. I look forward to working with Gerard, the Board and the wider team as we continue 

to play an essential role in society by providing credit to the underserved, executing on our strategy and 

delivering sustainable returns to shareholders." 

There are no disclosures required pursuant to Listing Rule 9.6.13.  
 
 
For further information please contact: 
 
Rachel Moran – Investor Relations: +44(0)7760 167637 /  +44 (0)113 539 5466  
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9 listopada 2021 
 

International Personal Finance plc (“IPF”) 
 

Powołanie do Rady Dyrektorów 

International Personal Finance plc ma przyjemność poinformować o powołaniu Pana Gary'ego 

Thompsona w skład Rady Dyrektorów International Personal Finance plc, powierzając mu pełnienie 

funkcji Dyrektora Finansowego ("CFO"). Powołanie następuje z dniem 4 kwietnia 2022.   

Od maja 2020 roku Pan Gary Thompson jest Dyrektorem Finansowym Vanquis Bank Limited, spółki 

zależnej Provident Financial plc. Posiada on prawie 20-letnie doświadczenie w usługach finansowych, 

zdobyte zarówno w księgowości, jak i w sektorze korporacyjnym. W 1997 r. uzyskał tytuł biegłego 

rewidenta (Chartered Accountant) w PricewaterhouseCoopers, a następnie przez 10 lat pracował w 

zawodzie. W sierpniu 2004 roku dołączył do Provident Financial plc, gdzie pełnił szereg funkcji 

finansowych, a przed dołączeniem do Vanquis Bank zajmował stanowisko Dyrektora ds. Finansów 

Grupy i Relacji Inwestorskich. 

Dyrektor Zarządzający (CEO) Grupy IPF, Gerard Ryan, skomentował: "Jesteśmy zachwyceni, że Gary 

dołącza do naszej firmy. Wnosi on bogate, specyficzne dla tego sektora doświadczenie i umiejętności, 

stanowiąc doskonałe uzupełnienie zespołu kierowniczego IPF. Po dokładnym procesie poszukiwań, 

Rada Dyrektorów jednogłośnie uznała, że doświadczenie i wyniki Gary'ego jasno wskazują, że 

doskonale nadaje się on na stanowisko naszego Dyrektora Finansowego".  

Gary Thompson dodał: „Jestem zachwycony, że dołączam do International Personal Finance jako nowy 

Dyrektor Finansowy. Czekam z niecierpliwością na współpracę z Gerardem, Radą Dyrektorów i całym 

zespołem aby w dalszym ciągu odgrywać istotną rolę w społeczeństwie poprzez udzielanie kredytów 

osobom o niskich dochodach, realizując tym samym naszą strategię i zapewniając trwałe zyski 

akcjonariuszom.”  

Nie istnieją żadne ujawnienia wymagane zgodnie z Zasadą Notowań (Listing Rule) 9.6.13. 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Rachel Moran - Relacje Inwestorskie: +44(0)7760 167637 / +44 (0)113 539 5466 

 

Identyfikator Podmiotu Prawnego: 213800II1O44IRKUZB59 

 


