Informacja prasowa

Warszawa, 15 czerwca 2016 r.

Mennica Polska fundatorem medali dla uczestników Pucharu Świata „Szabla
Kilińskiego”.
Realizując strategię wspierania wartościowych projektów o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym,
Mennica Polska po raz kolejny wesprze szermierczy turniej na wózkach „Szabla Kilińskiego”, fundując medale dla jego
uczestników.
Jednym z kluczowych filarów pozabiznesowej działalności Mennicy Polskiej jest wspieranie inicjatyw, których założenia
są spójne z wartościami bliskimi dla Spółki. Takim projektem jest bez wątpienia Puchar Świata „Szabla Kilińskiego” –
turniej szermierki na wózkach. Z tego też powodu Mennica postanowiła ufundować złote, srebrne i brązowe medale na
okoliczność XV edycji wydarzenia. Zostaną nimi nagrodzeni najlepsi zawodnicy, w tym m.in. ci, którzy dzięki swoim
umiejętnościom i determinacji wywalczą kwalifikacje do Igrzysk Paraolimpijskich, organizowanych w Rio de Janeiro.
- Na co dzień, konkurując na najbardziej wymagających rynkach, skupiamy się na dbałości o najwyższy kunszt, kreowaniu
innowacyjnych rozwiązań i stawianiu sobie coraz ambitniejszych celów biznesowych. Pełne zrozumienie dla potrzeby
rywalizacji w duchu fair play, to dopełnienie naszej strategii konsekwentnego wzmacniania przewagi rynkowej, ale i
powód, dla którego utożsamiamy się z zasadami, jakie przyświecają uczestnikom turnieju „Szabla Kilińskiego”. powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.
Organizatorem Pucharu Świata jest Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa, który od początku swojej działalności za
główny cel funkcjonowania przyjął promocję rywalizacji sportowej jako sposobu na wsparcie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Inicjatywa, która od 15 lat promuje najbardziej szlachetne idee związane ze sportem, w tym m.in.
walkę fair play, ciężką pracę i przekuwanie trudności w zwycięstwo, odbędzie się w Warszawie w dniach 14-17 lipca br.
***
Mennica Polska S.A., jest uznawana za jedną z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna
z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga
konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala na systematyczne zdobywanie nagród na
najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.
W pozostałych segmentach działalności jest jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie
wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działa w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa,
Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).
Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najważniejsze to: projekt
deweloperski „Mennica Residence” – u zbiegu ulic Żelaznej i Grzybowskiej (sprzedaż ruszyła w lutym br.), nowoczesny kompleks
biurowy – „Mennica Legacy Tower” – u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej. Do Spółki należy również 27 ha na Żeraniu (Warszawa) oraz
działka przy ul. Annopol w Warszawie, na której obecnie znajduje się zakład produkcyjny.
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