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Mennica Polska wybiła ponad 124 mln monet obiegowych dla Kolumbii
Mennica Polska S.A. zrealizowała umowę na wybicie kolejnych zagranicznych monet obiegowych.
Po zamówieniu dla Narodowego Banku Gruzji przyszedł czas na Narodowy Bank Kolumbii. Kontrakt na prawie
125 mln monet – 60,5 mln sztuk o nominalne 200 pesos i 64 mln o nominale 500 pesos
– to jedna z większych umów zagranicznych Spółki w ostatnim czasie. Obie monety trafiły do systemu
obiegowego emitenta.
Moneta o nominale 200 pesos została w całości wykonana z nowego srebra, białej alpaki – stopu miedzi, niklu i cynku. Rewers zdobi papuga
wraz z jej nazwą gatunkową „Guacamaya Bandera” („Ara Żółtoskrzydła”). Na awersie widnieje napis „Republica De Colombia” („Republika
Kolumbii”) z nominałem i datą roczną
Moneta 500 pesos jest bimetaliczna. Do produkcji rdzenia wykorzystano brązal, natomiast jej srebrny pierścień to, tak samo jak w przypadku
200 pesos, alpaka biała. Według projektu graficznego emitenta, na rewersie monety bimetalicznej znalazła się żaba szklana, występująca
na terenie obu Ameryk wraz z jej nazwą „Rana de Cristal”. Awers zdobi napis „Republica De Colombia” („Republika Kolumbii”) oraz nominał i data
roczna. Bardzo ważnym etapem produkcji był wybór odpowiednich narzędzi, które sprostałyby wymaganiom zawartym w specyfikacji. Według
projektu bowiem wizerunek przechodzi z rdzenia na pierścień, co na etapie produkcji, w przypadku monet obiegowych, jest zabiegiem
skomplikowanym technicznie.
– „Kolejne, tak duże zagraniczne zlecenie, jest dla nas potwierdzeniem najlepszych standardów produkcji. Umowa z Narodowym Bankiem
Kolumbii jest efektem naszej strategii biznesowej, zakładającej realizację zamówień także za granicą.. Ze względu na zadowolenie emitenta
od września planujemy kontynuację projektu” – powiedział Krzysztof Mikołajczak, Zastępca dyrektora ds. handlu zagranicznego, Mennica
Polska S.A.
W ostatnich latach Mennica Polska zrealizowała zamówienia na monety obiegowe dla kilkunastu banków centralnych na całym świecie,
w tym dla: Republiki Armenii, Republiki Cypru, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipin czy Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
W 2014 roku w Mennicy Polskiej wyprodukowano ponad 380 mln monet obiegowych i ponad 560 tys. monet kolekcjonerskich.
***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
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Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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