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Kim jesteśmy 

Laureat wielu prestiżowych 
nagród i wyróżnień:  
m.in. Gazele Biznesu 2016-2018,  
e-Gazele Biznesu 2014-2019, 
Diamenty Forbes 

Największy dealer złota 
inwestycyjnego oraz innych 
metali szlachetnych na polskim 
rynku 

Partner najlepszych światowych 
mennic zrzeszonych w LBMA 
(London Bullion Market 
Association) 

Spółka notowana na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych 



Dlaczego z nami 

WYGODNE ZAKUPY – trzynaście oddziałów w 
całej Polsce oraz sklepy internetowe 
z certyfikatem Trusted Shops 
 
DOSTAWA 24H – największy wybór produktów 
w dostawie natychmiastowej 
 
BEZPIECZEŃSTWO – działalność Spółki 
regulowana przez Narodowy Bank Polski oraz 
Komisję Nadzoru Finansowego 



OFERTA 
PRODUKTOWA 



Sztabki złota 

• Sztabki złota z prestiżowych mennic, takich jak: Valcambi, Perth Mint, 
Heraeus, C.Hafner, Argor-Heraeus 

• Złoto na każdą kieszeń – sztabki od 1 g do 1 kg 



Złote monety bulionowe 

• Oficjalny dystrybutor słynnej Perth Mint 

• Członek programu Bullion DNA Kanadyjskiej Mennicy Królewskiej 

• W ofercie szeroki wybór monet bulionowych z całego świata 



Srebrne monety bulionowe 

Bogata oferta cenionych na całym świecie monet bulionowych, takich jak: 
• Wiedeńscy Filharmonicy  
• Kanadyjski Liść Klonowy  
• Krugerrand 
• Amerykański Orzeł 
• Australijski Kangur 



Monety i sztabki prezentowe 

• Oficjalny dystrybutor monet kolekcjonerskich Royal Canadian Mint i Perth Mint 
• Szeroki wybór limitowanych emisji o ciekawych projektach i niskich nakładach 
• Połączenie dwóch walorów inwestycyjnych – wartości metalu szlachetnego oraz 

wartości kolekcjonerskiej 



Diamenty inwestycyjne 

• Wartość doceniana na całym świecie 

• Duży potencjał sprzedażowy w Polsce  

• Łatwe w przechowywaniu i transporcie 

• Doskonała ochrona siły nabywczej kapitału 

• Rozbudowana oferta diamentów inwestycyjnych o różnych 
parametrach 

• Certyfikacja cenionych na całym świecie instytutów 
gemmologicznych: GIA, HRD i IGI 



Cena złota na przestrzeni dekady w złotych 



Cena złota na przestrzeni dekady w dolarach 



 Wzrost sprzedaży złota  
"niesortowanego" = podwójna marża detaliczna 



Struktura popytu na złoto 



Najpopularniejsze złote monety – sprzedaż  
w uncjach 



Udział srebra w przychodach Spółki 



Najpopularniejsze produkty w latach 2019-2020 



Udział towaru „od ręki” 
w całkowitej sprzedaży (2020) 



Potencjał wzrostu polskiego rynku złota  
w zestawieniu z Niemcami 



Sprzedaż online vs. stacjonarna  
I półrocze 2020 



Kurs akcji Spółki od stycznia 2019  
do października 2020 



Przychody za I półrocze  
w latach 2018-2020 



Przychody Spółki w Q1 i Q2 2019/2020  



Zysk netto Spółki Q1 i Q2 2019/2020 



EBITDA Spółki Q1 i Q2 2019/2020 



Plany rozwojowe Spółki 

• Poszerzenie sieci sprzedaży stacjonarnej 
 

• Rozważenie przejścia na główny parkiet GPW 
 

• Uruchomienie nowego kanału sprzedażowego – platforma transakcyjna online 
 

• Rebranding Sklepu Mennicy 
 

• Wprowadzenie usługi skrytki depozytowej 
 

• Modernizacja strony korporacyjnej 


