Warszawa, 29 marca 2022 r.

Szanowni Akcjonariusze,
Kolejny rok z rzędu bardzo dobrymi wynikami potwierdzamy, że nasze dążenie do maksymalizacji
korzyści po stronie Akcjonariuszy materializuje się w postaci konkretnych osiągnięć. W czasach wielu
zawirowań i niepewności niejednokrotnie udowodniliśmy, że zdywersyfikowany biznes jest gwarantem
stabilności finansowej Grupy.
W 2021 roku, w podstawowym obszarze działalności istotnie umocniliśmy naszą pozycję na rynku
sprzedaży złota inwestycyjnego. Atrakcyjna oferta, dywersyfikacja kanałów sprzedaży i zapewnienie
ciągłości dostaw to kluczowe przewagi konkurencyjne Mennicy Polskiej, których wykorzystanie
znalazło odzwierciedlenie w wyniku całego segmentu menniczego.
W okresie sprawozdawczym, w ramach owocnej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim,
zrealizowaliśmy zlecenia z grupy monet obiegowych i kolekcjonerskich na łączną kwotę ponad 93
milionów złotych. W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy natomiast kolejne roczne zbiorcze zamówienie
na 2022 rok na produkcję i dostawę monet powszechnego obiegu o wartości blisko 77 milionów zł.
W obrocie zagranicznym produkowane przez nas monety obiegowe trafiły do kilku banków
centralnych, głównie z Ameryki Południowej, w tym z: Kostaryki, Paragwaju, Dominikany i Kolumbii.
Poszukując nowych rynków do rozwoju naszej działalności złożyliśmy 20 ofert. Podpisaliśmy umowę
z Bankiem Rastra z Nepalu na produkcję 300 milionów sztuk monet obiegowych. Zamówienie będzie
realizowane przez kolejne trzy lata. Wygraliśmy również przetarg na Dominikanie, zgodnie
z warunkami którego w 2022 roku dostarczymy 20 milionów monet. Jednocześnie, już po dniu
bilansowym, otrzymaliśmy kolejne potwierdzenie, że dla tamtejszego banku centralnego jesteśmy
bardzo cenionym partnerem. W efekcie uznania naszej następnej oferty za najkorzystniejszą, jeszcze
w 2022 roku dostarczymy na Dominikanę kolejne 25 milionów sztuk monet, w 2023 roku aż 85
milionów. W grupie monet kolekcjonerskich w analizowanym okresie przystąpiliśmy do 15 przetargów,
które zaowocowały kilkoma znaczącymi zamówieniami, m.in. z Banku Omanu oraz Centralnego Banku
Nikaragui.
W segmencie płatności elektronicznych bardzo aktywnie i z sukcesami pracowaliśmy nad realizacją
dotychczasowych projektów, jak również nad pozyskaniem nowych zleceń. W grudniu 2021 roku
wygraliśmy konkurs na operatora płatności bezgotówkowych w środkach transportu publicznego
w Poznaniu. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat, liczonych od dnia uruchomienia naszego
innowacyjnego Open Payment System – nagradzanego przez branżowych ekspertów i docenianego
przez pasażerów. Na korzyść Mennicy Polskiej został rozstrzygnięty w okresie sprawozdawczym także
przetarg na dzierżawę oraz kompleksową obsługę serwisową kilkuset mobilnych bezgotówkowych
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automatów biletowych w Łodzi. We Wrocławiu przedłużyliśmy natomiast umowę o współpracy
o kolejne dwa lata, co oznacza, że będzie ona obowiązywać do września 2028 roku.
Ubiegły rok to również kontynuacja prac nad implementacją innowacyjnych projektów. W Bydgoszczy
wdrożyliśmy rozwiązanie, dzięki któremu, po raz pierwszy w Polsce, podróżni mogą potwierdzać
uprawnienie do przejazdu na podstawie biletu okresowego na dwa sposoby – w aplikacji mobilnej Mint
Mobile Bydgoszcz oraz jednym z dodatkowych identyfikatorów, jak na przykład: karta miejska,
elektroniczna legitymacja studencka czy karta płatnicza. Co więcej, w 2021 roku jeden z pionierskich
projektów Mennicy Polskiej, związany z nowoczesnymi płatnościami w transporcie publicznym, został
nagrodzony podczas Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.
W obszarze działalności deweloperskiej z sukcesami realizowaliśmy nasze kluczowe inwestycje.
Sprzedaż ostateczna mieszkań w ramach "Mennica Residence II" zamknęła się na koniec 2021 roku
liczbą 340 podpisanych umów z całkowitej liczby 341 apartamentów. W przypadku inwestycji „Bulwary
Praskie" w budynku S1 wszystkie lokale mieszkalne znalazły swoich nabywców, a do końca 2021 roku
podpisano końcowe umowy sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych dla 138 mieszkań. Aktualnie
w realizacji mamy już cały pierwszy etap składający się z dwóch kwartałów. W perspektywie kilku
miesięcy spodziewamy się natomiast uzyskania pozwolenia na budowę 10 budynków kolejnego etapu
inwestycji z ponad 750 mieszkaniami.
W zakresie działalności deweloperskiej, z satysfakcją przyjęliśmy w ubiegłym roku informację
o umieszczeniu Mennicy Polskiej na liście najbardziej godnych rekomendacji podmiotów w branży
budowlanej. Ponadto, ultranowoczesny kompleks biurowy „Mennica Legacy Tower” został uznany za
najlepszą komercyjną inwestycję w Europie w ramach prestiżowego konkursu „European Property
Awards”. Inwestycja otrzymała także prestiżową nagrodę TopBuilder 2021. To potwierdza, że nasze
realizacje mają nie tylko wymiar biznesowy, ale również tworzą rynkowy benchmark.
Dziękując za zaufanie, jakimi nas Państwo obdarzacie, zapraszam do zapoznania się z całością raportu
finansowego za 2021 rok. Znajdziecie w nim Państwo potwierdzenie na to, że trafnie identyfikujemy
rynkowe szanse i angażujemy się w projekty, które budują wartość dla naszych Akcjonariuszy.
W kolejnym roku życzę sobie i Państwu utrzymania kursu i jak najwięcej sukcesów.
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