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Zakończenie akcji „Cała reszta to szczęście"
19 maja miało miejsce uroczyste zakończenie I edycji akcji Mennicy Polskiej oraz Fundacji TVN „nie jesteś sam”
pod wdzięczną nazwą „Cała reszta to szczęście”.
To pierwsza wspólna akcja, podczas której zbieraliśmy fundusze na leczenie i rehabilitację dzieci będących pod opieką Fundacji TVN „nie jesteś
sam”. Reszta w Szczęśliwych Dukatach wydawana była w kilkuset sklepach w całej Polsce przez okres dwóch miesięcy (od 18 stycznia
do 18 marca). 1.219.434,25 zł to kwota jaką przekazała Mennica Polska dla Fundacji TVN „nie jesteś sam”.
Jesteśmy dumni z tych wszystkich którzy pomogli nam w tym wielkim przedsięwzięciu a partnerom handlowym którzy wsparli akcję serdecznie
dziękujemy.
Przypominamy, że autorami wizerunków Szczęśliwych Dukatów są Prezes Fundacji TVN nie jesteś sam - Pani Bożena Walter oraz dziennikarze
TVN: Magda Mołek, Anna Maruszeczko, Kinga Rusin, Dorota Wellman i Marcin Prokop, którzy to uświetnili swoją obecnością galę zakończenia
I edycji akcji „Cała reszta to szczęście”.

***
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.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Malina
agnieszka.malina@mc.com.pl
Tel.: +48 22 244 57 13 / +48 515 277 687

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mennica Polska S.A ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, tel.: (22) 656 40 00, faks: (22) 620 52 22
NIP: 527-00-23-255, REGON: 010635937, Kapitał Zakładowy: 51 337 426 zł (pokryty w całości)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000019196
www.mennica.com.pl, mennica@mennica.com.pl

