Warszawa, 16 września 2015 r.

Sukces II edycji akcji „Cała reszta to szczęście”
Mennica Polska zakończyła już II edycję akcji charytatywnej „Cała reszta to szczęście”, organizowanej
wspólnie z Fundacją TVN „nie jesteś sam”. Od 21 stycznia do końca maja br., w kilkuset sklepach i
stacjach benzynowych na terenie całej Polski, klientom oferowano wydawaną resztę w tzw.
„Szczęśliwych Dukatach” o wartości 5 zł. Kwota jaką udało się zebrać to 811.931,41 zł. Pozyskane
fundusze zostaną przeznaczone na remont Kliniki Rehabilitacyjnej Instytutu Matki Polki w Łodzi.
Tegoroczna kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów Do portfeli konsumentów
trafiło wiele „Szczęśliwych Dukatów”, wybitych dzięki doświadczeniu najlepszych mincerzy Mennicy
Polskiej, którzy umieścili na krążkach wizerunki zaprojektowane przez gwiazdy telewizji TVN. Wielu spośród
zainteresowanych postanowiło zebrać całą kolekcję.
–„Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć akcję „Cała reszta to szczęście”.
Suma zebranych pieniędzy dowodzi temu, jak wielkie serce dla dobroczynności mają Polacy. Dzięki wspólnej
ofiarności uda nam się wyremontować Klinikę Rehabilitacyjną Instytutu Matki Polki w Łodzi, a tym samym
znacznie usprawnić jej działanie i wzmocnić pomoc, jaką oferuje na co dzień” – powiedział Grzegorz
Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.
Autorami wizerunków zdobiących centralne części rewersów „Szczęśliwych Dukatów” II edycji akcji
Mennicy Polskiej oraz Fundacji TVN „nie jesteś sam” byli: Martyna Wojciechowska, Jakub Wesołowski,
Małgorzata Rozenek, Agnieszka Szulim i Małgorzata Socha. Gala wieńcząca akcję charytatywną, odbyła się 7
września w Restauracji Villa Foksal. Na uroczystości pojawiła się Prezes Fundacji, Pani Bożena Walter oraz
niektóre gwiazdy.

***
Mennica Polska S.A., jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako
nieliczni wykonujemy monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta
przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów naszych monet, pozwala nam
systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.
W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz
liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach
w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).
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Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym
projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower”. Do Spółki należy również
27 ha na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Malina
agnieszka.malina@mc.com.pl
Tel. 515 277 687
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