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31. ledna 2021, Praha - Evropská špička v oblasti investic a spoření do cenných kovů, společnost IBIS InGold, 

přidává do své produktové nabídky mincovní slitek Svatá Helena emitovaný tímto stejnojmenným legendárním 

ostrovem. 

Společnost IBIS InGold rozšiřuje svoji produktovou nabídku o čtvrtkilogramový mincovní slitek vyrobený  

z ryzího stříbra. „Tento mincovní slitek je unikátní právě v tom, že má tvar investičního slitku a zároveň je opatřen 
nominálem 10 liber, takže je oficiálním platidlem,“ vysvětluje Libor Křapka, výkonný ředitel IBIS InGold a dodává:  

„IBIS InGold získal exkluzivitu na prodej těchto slitků na českém a slovenském trhu.“

Tento investiční mincovní slitek odráží příběh ostrova a jeho zásadní roli v obchodně-námořní historii Britského 

impéria a Východoindické společnosti. Ostrov Svatá Helena totiž v polovině 17. století představoval strategické 

místo, kde kotvily lodě této společnosti a vzájemně si předávaly luxusní komodity, kterými byly například káva, čaj, 

hedvábí, ale také opium. Později zde posádky vybudovaly skvěle vybavený bezpečný přístav, ve kterém nechávaly 

kotvit své lodě. 

Slitek je vyroben ze stříbra o ryzosti 999 a váží 250 g. Přední strana mincovního slitku obsahuje slova  

„St. Helena”. Těsně pod tímto nápisem je nominální hodnota 10 liber a rok emise. Ve středu slitku je portrét královny 

Alžběty II. s korunou na hlavě. Pod portrétem je uvedena hmotnost mincovního slitku - 250 gramů a ryzost stříbra 

999. Ve spodní části je nápis „HM Queen Elizabeth II“. Na druhé straně mincovního slitku je v horní části oficiální 

logo Východoindické společnosti a nápis „The East India Company London“. Ve spodní části je vyobrazena  

vlajková loď společnosti. 

Mincovní slitky St. Helena se staly populární volbou mezi investory do stříbra. Mincovní slitek je zataven  

v bezpečnostní fólii. Je vynikající investicí do stříbra i dárkem pro ty, kteří se zajímají o historii, ekonomii nebo umění.
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Společnost IBIS InGold je předním obchodníkem s investičním zlatem a stříbrem. Na trhu působí přes 20 let.  

V rámci Evropy se stal leaderem v poskytování spoření do zlata a stříbra. Jednoduché a flexibilní spoření pod 

značkou iiplan® s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

Společnost je přímo napojena na švýcarskou rafinérii PAMP. Díky tomu může IBIS InGold poskytnout zákazníkům 
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ten nejlepší servis jak při nákupu, tak při zpětném prodeji zakoupených investičních kovů. Další výhodou je unikátní 

možnost ověřování původu a pravosti investičního zlata technologií VERISCAN™.

Zákazníkům garantuje, že jsou prvními držiteli zakoupených investičních slitků a mincí a zaručuje jim, že investiční 

mince i slitky, které prodává, také vykoupí. Peněžní prostředky jsou poukazovány na účet klienta do 48 hodin  

od potvrzení závazné výkupní ceny. K výkupní ceně kovu navíc poskytuje výkupní prémie.

U spoření mohou klienti využít i bezplatné uložení svých slitků a mincí. IBIS InGold je prověřen již více jak  

40 000 zákazníky.

https://www.facebook.com/IBISInGoldCZ/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

