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Mennica Polska jedną z najdynamiczniejszych spółek giełdowych
Mennica Polska S.A. została wyróżniona w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych
w kategorii przemysł i budownictwo. Nagrody przyznało VII Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”.
Spółka odebrała nagrodę podczas spotkania kluczowych postaci rynku kapitałowego. Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych było
okazją do wymiany poglądów i debaty w gronie reprezentantów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także zarządów spółek
giełdowych oraz ekspertów. Patronat honorowy nad Forum w 2013 r. objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Komisja Nadzoru Finansowego.
– „Dziękujemy za to wyróżnienie – szczególnie, że otrzymujemy je od tak prestiżowego stowarzyszenia. Uznajemy je za docenienie naszego wysiłku
w ciągły, dynamiczny rozwój spółki na wszystkich polach jej aktywności – od tradycyjnej produkcji menniczej począwszy po nowoczesne segmenty
działalności takie jak płatności elektroniczne.” – podsumował Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej.

***
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 liderem w branży płatności elektronicznych w transporcie miejskim. Zajmuje się również działalnością deweloperską, ochroniarską, produkcją
sztabek oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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