
 

 

Constance Care Centrum Rehabilitacji 
ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek  
tel.: (+48) 22 111 00 57 
e-mail: info@constancecare.pl 

Constance Care S.A. 
ul. Artura Grottgera 11A lok. 5 
00-785 Warszawa 
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000788039 
NIP: 113-01-18-829, REGON: 011134806 
Kapitał zakładowy: 156 059,00 PLN 

Raport bieżący ESPI 2/2022 z dnia 04.02.2022 
 
Tytuł: Zawarcie przez partnera inżynieryjno - produkcyjnego STK Technology Sp. z o.o. istotnej 
umowy o dofinansowanie unijne projektu TUPTAK realizowanego we współpracy z Emitentem 
 
Treść raportu:  
Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent”), informuje, że w dniu 3 lutego 
2022 roku powziął informację o zawarciu przez partnera inżynieryjno-produkcyjnego - firmę STK 
Technology sp. z o.o. - umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu TUPTAK (dalej: "Umowa") na pod-
stawie złożonego wniosku o numerze POIR.01.01.01-00-0544/21, Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, realizowanego wspólnie z Emitentem.  
 
Emitent, współpracując ze spółką STK Technology, realizuje projekt wspólnej produkcji i dystrybucji 
urządzeń do rehabilitacji medycznej, o nazwie roboczej TUPTAK. Planowane rozpoczęcie prac projek-
towych już nastąpiło, natomiast prace badawczo – rozwojowe mają rozpocząć się po wykonaniu pro-
totypu.  
 
Na podstawie zawartej przez STK Technology z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu TUPTAK, 
Emitent wraz z partnerem inżynieryjno - produkcyjnym będą mogli przystąpić do prac badawczo-roz-
wojowych w zakresie wykonania prototypu unikalnego urządzenia o nazwie roboczej TUPTAK,  umoż-
liwiającego niezależną rehabilitację osób w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi, w tym 
m.in.: po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego, MPD, SM.  TUPTAK pozwala na jednoczesny tre-
ning zarówno kończyn górnych i dolnych, w zakresie realistycznego wzorca chodu w obszarze natural-
nego ruchu stopy, biodra oraz chwytu dłoni. Urządzenie TUPTAK docelowo będzie również można 
wynajmować i leasingować, gdyż planowane jest zarówno w wersji domowej jak i klinicznej.  
 
Wartość przychodów Emitenta wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych przy pro-
jekcie TUPTAK wyniesie - zgodnie z zawartymi umowami z STK Technology Sp. z o.o. oraz umową do-
tacji z NCBiR i STK Technology Sp. z o.o. - w latach 2022 i 2023 łącznie 2.380.000,00 zł. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
 
 
 


