
Historia w srebrze inwestycyjnym. Moneta sztabka St. Helena  
w ofercie IBIS InGold

31 stycznia 2021, Praga - Europejski lider inwestycji i oszczędności w metalach szlachetnych, spółka  

IBIS InGold, poszerza swoją ofertę o monetę sztabkę Św. Helena emitowaną przez tę legendarną wyspę o tej 

samej nazwie.  

Spółka IBIS InGold poszerza swoją ofertę produktową o ćwierć kilogramową monetę sztabkę wykonaną z czystego 

srebra. „Ta moneta sztabka jest wyjątkowa, ponieważ ma kształt sztabki inwestycyjnej, a jednocześnie jest opatrzona 
nominałem 10 funtów, więc jest to oficjalny środek płatniczy” – wyjaśnia Libor Křapka, dyrektor wykonawczy  

IBIS InGold.

Ta inwestycyjna sztabka moneta odzwierciedla historię wyspy i jej kluczową rolę w handlowej i morskiej historii 

Imperium Brytyjskiego i Kompanii Wschodnioindyjskiej. W połowie XVII wieku wyspa Święta Helena była 

strategicznym miejscem, gdzie cumowały statki tej kompanii i dokonywały wymiany towarów luksusowych, takich 

jak kawa, herbata, jedwab, ale także opium. Później załogi zbudowały tu dobrze wyposażony bezpieczny port,  

w którym cumowały swoje statki.

Sztabka jest wykonana ze srebra próby 999 i waży 250 g. Na awersie monety znajdują się słowa „Św. Helena”. 

Tuż pod tym napisem znajduje się wartość nominalna 10 funtów i rok emisji. W środku sztabki znajduje się portret 

królowej Elżbiety II z koroną na głowie. Pod portretem podano wagę sztabki monety – 250 gramów i czystość 

srebra 999. U dołu znajduje się napis „HM Queen Elizabeth II”. Po drugiej stronie sztabki monety u góry znajduje się 

oficjalne logo Kompanii Wschodnioindyjskiej oraz napis „The East India Company London”. Na dole przedstawiony 

jest okręt flagowy kompanii. 

Monety sztabki St. Heleny stały się popularnym wyborem wśród inwestujących w srebro. Sztabka moneta jest 

zapakowana w folię zabezpieczającą. To doskonała inwestycja w srebro i prezent dla osób zainteresowanych 

historią, ekonomią czy sztuką.
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IBIS InGold jest czołową spółką na inwestycyjnym rynku złota i srebra. Na rynku jest ona obecna od ponad 20 lat. 

W Europie jest liderem w formie oszczędzania w złocie i srebrze Udostępnia ona szerokiemu ogółowi proste i 

elastyczne oszczędzanie pod marką iiplan® z wysokością rat od 15 PLN miesięcznie.



Firma jest bezpośrednio powiązana ze szwajcarską rafinerią PAMP. Dzięki temu IBIS InGold może oferować klientom 

najlepszy serwis zarówno przy zakupie, jak i przy sprzedaży zwrotnej zakupionych metali inwestycyjnych. Dalszą 

zaletą jest unikalna możliwość sprawdzenia pochodzenia i legalności złota inwestycyjnego za pomocą technologii 

VERISCAN™.

Spółka gwarantuje klientom, że są pierwszymi właścicielami zakupionych sztabek inwestycyjnych i monet. Ponadto 

zapewnia im to, że odkupi te monety inwestycyjne i sztabki, które sprzedaje. Środki pieniężne są przekazywane na 

rachunek klienta w czasie do 48 godzin od wiążącego potwierdzenia ceny kupna. Do ceny wykupu metalu swoim 

klientom dolicza premię z tytułu wykupu.

W celu oszczędzania klienci mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego przechowania swoich sztabek i monet. 

IBIS InGold został już przetestowany przez ponad 40 000 klientów.
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