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Mennica Polska wybiła 30 mln monet obiegowych dla Narodowego Banku Gruzji
Mennica Polska S.A., w ramach umowy z Narodowym Bankiem Gruzji, wybiła 15 milionów sztuk monet
o nominale 1 lari oraz 15 milionów sztuk monet o nominale 20 tetri. Obie monety trafiły do systemu obiegowego
emitenta.
Monety o nominale 1 lari zostały wykonane z miedzioniklu (Cu75Ni25), każda z nich waży 7,8 grama, a ich średnica wynosi 26,2 mm. Monety
o nominale 20 tetri wybito w stali nierdzewnej (Z8C17). Średnica pojedynczego egzemplarza, który waży 5 gram, wynosi 25 mm. Oba znaki
pieniężne zostały wykonane według projektu graficznego emitenta. Moneta 1 lari posiada ząbkowany rant z inskrypcją w języku gruzińskim
i angielskim, natomiast moneta 20 tetri charakteryzuje się gładkim obrzeżem.
– „Głównym klientem Mennicy Polskiej jest Narodowy Bank Polski, niemniej bardzo często wykonujemy monety na zamówienie banków centralnych
innych państw. Zlecenie Narodowego Banku Gruzji jest kolejnym potwierdzeniem uznania dla wysokiej jakości naszych produktów menniczych.
Jesteśmy jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, co potwierdzają liczne nagrody, zdobywane
na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursach. W 2014 r. otrzymaliśmy m.in. dwie główne nagrody podczas prestiżowej Konferencji
Dyrektorów Mennic w Meksyku” – powiedział Krzysztof Mikołajczak, Zastępca dyrektora ds. Handlu Zagranicznego, Mennica Polska S.A.
Mennica Polska jest głównym producentem monet obiegowych w Polsce. Strategia biznesowa Spółki nie ogranicza się jednak jedynie do rynku
macierzystego. 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.
Spółka wybija również monety zagranicznych emitentów w ramach programu „Royalty”, który obejmuje segment kolekcjonerski
oraz okazjonalno-prezentowy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuję „Pro Memoria”, najcięższa srebrna moneta z wizerunkiem Jana Pawła
II na świecie, wykonana na zlecenie Niue (terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii) w marcu 2015 r.
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.
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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