
TR-1: Standard form for notification of major holdings 
 

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the FCA in Microsoft 
Word format if possible)i 

 
1a. Identity of the issuer or the underlying issuer 
of existing shares to which voting rights are 
attachedii:  

International Personal Finance 

1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer  (please mark with an “X” if appropriate) 

Non-UK issuer  

2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”) 

An acquisition or disposal of voting rights X 

An acquisition or disposal of financial instruments  

An event changing the breakdown of voting rights  

Other (please specify)iii: 5% threshold has been crossed upwards by an entity x 

3. Details of person subject to the notification obligationiv 

Name Pendal Group Limited 

City and country of registered office (if applicable) Sydney, Australia  

4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.)v 

Name J O Hambro Group Limited 

City and country of registered office (if applicable) London, United Kingdom 

5. Date on which the threshold was crossed or 
reachedvi: 26/01/2022 

6. Date on which issuer notified (DD/MM/YYYY): 27/01/2022 

7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation 

 
% of voting rights 
attached to shares 

(total of 8. A) 

% of voting rights 
through financial 

instruments  
(total of 8.B 1 + 8.B 2) 

Total of both in % 
(8.A + 8.B) 

Total number of 
voting rights held 
in issuervii 

Resulting situation 
on the date on which 
threshold was 
crossed or reached 

6.204936% n/a 6.204936% 13,781,222.00 

Position of previous 
notification (if  
applicable) 

5.470925% n/a 5.470925%  

 
  



 
8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reachedviii 
A: Voting rights attached to shares 
Class/type of 
shares 
ISIN code (if possible) 

Number of voting rightsix % of voting rights 
Direct 

(DTR5.1) 
Indirect 
(DTR5.2.1) 

Direct 
(DTR5.1) 

Indirect 
(DTR5.2.1) 

GB00B1YKG049  13,781,222.00  6.204936% 
     
SUBTOTAL 8. A 13,781,222.00 6.204936% 

 
 

B 1: Financial Instruments according to DTR5.3.1R (1) (a) 

Type of financial 
instrument 

Expiration 
datex 

Exercise/  
Conversion Periodxi 

Number of voting rights 
that may be acquired if 
the instrument is  
exercised/converted. 

% of voting rights 

     
  SUBTOTAL 8. B 1   

 
 

B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to DTR5.3.1R (1) (b) 
Type of 
financial 
instrument 

Expiration 
datex 

Exercise/  
Conversion 
Period xi 

Physical or 
cash  
settlementxii 

Number of 
voting rights  % of voting rights 

      

   SUBTOTAL 
8.B.2   

 
 

9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the  
applicable box with an “X”) 
Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does 
not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuerxiii  

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the 
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal 
entityxiv (please add additional rows as necessary) 

X 

Namexv 
% of voting rights if it 

equals or is higher than 
the notifiable threshold 

% of voting rights 
through financial 

instruments if it equals 
or is higher than the 
notifiable threshold 

Total of both if it equals 
or is higher than the 
notifiable threshold 

Pendal Group Limited 1.162303 0.000000 1.162303 
Pendal USA INC. 1.162303 0.000000 1.162303 
Thomson Siegel & 
Walmsley LLC 1.162303 0.000000 1.162303 

    
Pendal Group Limited 5.042633 0.000000 5.042633 
J O Hambro Capital 
Management Limited 5.042633 0.000000 5.042633 

    
    
    
    
    
 
10. In case of proxy voting, please identify: 
Name of the proxy holder  
The number and % of voting rights held  



The date until which the voting rights will be held  
 
11. Additional informationxvi 
 

 

Place of completion London 

Date of completion 27/01/2022 
 
Legal Entity Identifier: 213800II1O44IRKUZB59 
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TR-1: Standardowy formularz zawiadomienia o znacznych pakietach akcji 
 

ZAWIADOMIENIE O ZNACZNYCH PAKIETACH AKCJI (należy przesłać do właściwego emitenta oraz do 
FCA w formacie Microsoft Word, jeżeli to możliwe) 

 
1a. Tożsamość emitenta lub emitenta bazowego 
istniejących akcji, z którymi związane jest prawo 
głosuii: 

International Personal Finance 

1b. Proszę wskazać, czy emitent jest emitentem spoza Wielkiej Brytanii (proszę zaznaczyć znakiem 
„X”, jeżeli dotyczy) 
Emitent spoza Wielkiej Brytanii   

2. Przyczyna zawiadomienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola znakiem „X”) 

Nabycie lub zbycie praw głosu  X 

Nabycie lub zbycie instrumentów finansowych  

Zdarzenie powodujące zmianę w podziale praw głosu   

Inne (proszę wskazać)iii: Przekroczenie progu powyżej 5 % przez osobę prawną X 

3. Dane osoby podlegającej obowiązkowi zgłoszeniaiv 

Nazwa Pendal Group Limited 

Miasto i kraj siedziby (jeżeli dotyczy) Sydney, Australia 

4. Pełna nazwa akcjonariusza(y) (jeśli inna niż w 3.)v 

Nazwa J O Hambro Group Limited 

Miasto i kraj siedziby (jeżeli dotyczy) Londyn, Wielka Brytania 

5. Data, w której próg został przekroczony lub 
osiągniętyvi: 26/01/2022 

6. Data zawiadomienia emitenta (DD/MM/RRRR): 27/01/2022 

7. Łączna liczba pozycji osoby/osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia 

 % praw głosu z akcji 
(łącznie z 8. A) 

% praw głosu poprzez 
instrumenty finansowe 
(łącznie 8.B 1 + 8.B 2) 

Suma obu w % 
(8.A + 8.B) 

Ogólna liczba 
głosów 
posiadanych w 
emitencievii 

Sytuacja w dniu, w 
którym próg został 
przekroczony lub 
osiągnięty  

6,204936 % Nie dotyczy 6,204936 % 13.781.222,00 

Pozycja 
poprzedniego 
zgłoszenia (jeżeli 
dotyczy) 

5,470925 % Nie dotyczy 5,470925 %  

  
 
 
 



 
   

 
 2 

8. Zgłoszone szczegóły wynikłej sytuacji w dniu, w którym próg został przekroczony lub osiągniętyviii 
A: Prawa głosu z akcji 
Klasa/rodzaj akcji 
Kod ISIN (jeżeli 
możliwy) 

Liczba praw głosuix % praw głosu 
Bezpośrednio 

(DTR5.1) 
Pośrednio 

(DTR5.2.1) 
Bezpośrednio 

(DTR5.1) 
Pośrednio 

(DTR5.2.1) 
GB00B1YKG049  13.781.222,00  6,204936 % 

     
SUMA CZĄSTKOWA 
8. A 13.781.222,00 6,204936 % 

 
 

B 1: Instrumenty Finansowe zgodnie z DTR5.3.1R (1) (a) 

Rodzaj 
instrumentu 
finansowego 

Data 
wygaśnięciax 

Okres 
realizacji/konwersjixi 

Liczba praw głosu, które 
mogą zostać nabyte, 
jeżeli instrument 
zostanie 
wykonany/zamieniony. 

% praw głosu 

     
  SUMA CZĄSTKOWA  8. 

B 1   

 
 

B 2: Instrumenty Finansowe o podobnym efekcie ekonomicznym zgodnie z DTR5.3.1R (1) (b) 
Rodzaj 
instrumentu 
finansowego 

Data 
wygaśnięciax 

Okres realiza-
cji/konwersjixi 

Fizyczne lub 
pieniężne 
rozliczeniexii 

Liczba praw 
głosu % praw głosu 

      

 
  SUMA 

CZĄSTKOWA 
8.B.2 

  

 
9. Informacje dotyczące osoby podlegającej obowiązkowi zgłoszenia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole 
znakiem “X”) 
Osoba podlegająca obowiązkowi zgłoszenia nie jest kontrolowana przez żadną osobę fizyczną ani 
prawną, oraz nie kontroluje żadnego innego podmiotu (podmiotów) posiadającego bezpośrednio lub 
pośrednio udziały w emitencie (bazowym)xiii 

 

Pełny łańcuch kontrolowanych podmiotów, poprzez które faktycznie posiadane są prawa głosu lub 
instrumenty finansowe, począwszy od osoby fizycznej lub prawnej sprawującej ostateczną kontrolęxiv (w 
razie potrzeby proszę dodać kolejne rubryki) 

X 

 
 
 

Nazwaxv 
 

 

 
% praw głosu, jeżeli jest 

równy lub wyższy od 
progu powodującego 
obowiązek zgłoszenia 

% praw głosu z 
instrumentów 

finansowych, jeżeli jest 
równy lub wyższy od 
progu powodującego 

obowiązek 
informowania 

Suma obu tych wartości, 
jeśli jest równa lub 
wyższa od progu 
podlegającego 

obowiązkowi zgłoszenia 

Pendal Group Limited 1,162303 0,000000 1,162303 
Pendal USA INC. 1,162303 0,000000 1,162303 
Thomson Siegel & 
Walmsley LLC 

1,162303 0,000000 1,162303 

    
Pendal Group Limited 5,042633 0,000000 5,042633 
J O Hambro Capital 
Management Limited 

5,042633 0,000000 5,042633 

 
10. W przypadku głosowania przez pełnomocnika, proszę wskazać: 
Imię i nazwisko pełnomocnika  
Liczba i % posiadanych praw głosu  
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Data, do której będą posiadane prawa głosu  
 
11. Dodatkowe informacjexvi 
 

 
Miejsce wypełnienia Londyn 

Data wypełnienia 27/01/2022 

 
Identyfikator Podmiotu Prawnego (Kod LEI): 213800II1O44IRKUZB59 
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