Warszawa, 7 marca 2019 roku

Szanowni Akcjonariusze,
za nami kolejny rok dynamicznego rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej.
Śmiałe wizje, przekładane na codzienną praktykę biznesową, przynoszą pożądane efekty.
Pozwala nam to konsekwentnie wzmacniać wizerunek Grupy, postrzeganej jako innowacyjna,
rozwojowa, a przede wszystkim niezawodna.
W minionym roku największymi wzrostami mogliśmy poszczycić się w segmencie
deweloperskim. Z sukcesem doprowadziliśmy do zamknięcia pierwszego etapu flagowej
inwestycji „Mennica Residence”. Zawarliśmy też kolejne umowy dotyczące sprzedaży ponad
90% lokali w drugim etapie. W przypadku inwestycji „Bulwary Praskie” zainicjowaliśmy
budowę pierwszego obiektu. Co więcej, jeszcze w bieżącym roku planujemy rozpoczęcie
procesu zagospodarowywania kolejnych kwartałów, celem pełnego wykorzystania potencjału
naszej działki o całkowitej powierzchni 27 ha. Wspólnie z firmą Golub GetHouse finalizujemy
też komercjalizację budynków „Mennica Legacy Tower”, co w praktyce oznacza, że wszystkie
powierzchnie znalazły już przyszłych najemców.
W tradycyjnym segmencie działalności, jakim jest produkcja mennicza, z satysfakcją
podsumowujemy nasze dokonania, ale też nie osiadamy na laurach. Nieustająco rozwijamy
nowe, zaawansowane techniki, dzięki którym jesteśmy w stanie konkurować ofertą w wielu
odległych destynacjach – w Ameryce Południowej czy w Azji. W minionym roku zanotowaliśmy
istotny wzrost przychodów w tym segmencie, co było wypadkową zakończenia dostaw
w ramach największego w historii zamówienia na medale. Pełne zadowolenie klienta ze
współpracy i zaufanie do nas potwierdziło nowe zlecenie na dostawę wersji platynowych dla
tego samego partnera, którym jest Ministerstwo Finansów – Departament Skarbu w Tajlandii.
Ponadto, aktywnie prowadzimy ekspansję na nowe rynki i intensyfikujemy działania
w zakresie uczestnictwa w coraz większej liczbie przetargów ogłaszanych przez Banki
Centralne. W bieżącym roku Mennica Polska przystąpi do ponad 40 takich postępowań,
z czego kilkanaście będzie dotyczyć monet powszechnego obiegu.
Na rynku krajowym, w segmencie menniczym, pozostajemy wyłącznym partnerem dla
Narodowego Banku Polskiego. W perspektywie kolejnych dwóch lat będziemy realizować
dostawy na produkcję monet powszechnego obiegu na poziomie ponad 1 mld sztuk
w każdym roku kalendarzowym. Nasza współpraca jest najlepszym potwierdzeniem, że jakość
zawsze się obroni.
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Optymistycznie patrzymy w przyszłość również w obszarze płatności elektronicznych.
Długofalowe relacje z naszymi partnerami pozwalają nam oferować najwyższą jakość, opartą
przede wszystkim o najnowsze technologie i konsekwentny rozwój produktów oraz usług,
która gwarantuje wysoką wartość dodaną dla użytkowników. Nasze działania w tym
segmencie koncentrują się na zwiększaniu komfortu pasażerów komunikacji miejskiej w taki
sposób, aby było szybko, wygodnie i bezpiecznie. Nasz innowacyjny system płatności
w transporcie miejskim – Open Payment System (OPS) – wdrożony we Wrocławiu, został
w minionym roku laureatem nagrody Smart City w kategorii miast powyżej 500 tys.
mieszkańców. W ramach OPS podpisaliśmy też umowę przedłużającą sprzedaż biletów
w Bydgoszczy na kolejne pięć lat. W bieżącym roku natomiast, oprócz rozwijania istniejących
projektów, zrealizujemy również nowy kontrakt we współpracy z Tramwajami Warszawskimi,
dotyczący dostawy mobilnych automatów biletowych. Jednocześnie, jak dotychczas, skupimy
się na poszukiwaniu nowych możliwości na perspektywiczną alokację naszych kompetencji
eksperckich i dostarczaniu najwyższej jakości.
Apetyt na wychodzenie poza schematy, szerokie doświadczenie i know-how, to fundamenty
działalności biznesowej Mennicy Polskiej. Bazując na tym budujemy wartość dodaną dla
naszych Akcjonariuszy. Doceniamy również zaufanie partnerów biznesowych, bo dzięki
owocnej współpracy z nimi bardzo pozytywnie oceniamy kierunki rozwoju Grupy w dłuższym
horyzoncie czasowym.
Życzę zarówno Państwu, jak i sobie, aby nasza wspólna droga przynosiła nieustająco okazje do
celebrowania sukcesów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem finansowym za
2018 rok.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu Mennicy Polskiej
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