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ESPI Raport bieżący 3/2021 z dnia 31.12.2021 
 
 
Tytuł: 
Zawarcie istotnego Listu Intencyjnego w zakresie podjęcia współpracy partnerskiej przy realizacji 
budowy szpitala neurologicznego i dalszej współpracy  
 
Treść raportu: 
Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej "Emitent”,  informuje, że w dniu 30 grudnia 
2021 roku powziął informację o zawarciu przez Emitenta Listu Intencyjnego (dalej: List) z Grupą 
Lekarską Ortopedicus sp. z o.o., w zakresie podjęcia współpracy przy realizacji budowy planowanego 
przez Emitenta szpitala neurologicznego w Kierszku Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, a także 
dalszej współpracy w zakresie prowadzonej działalności medycznej i rehabilitacyjnej Stron. W ślad 
za Listem zostanie opracowana i podpisana w I kwartale 2022 roku szczegółowa umowa o współpracy, 
regulująca prawa i obowiązki Stron, w związku z planowanym na drugą połowę roku 2023 
uruchomieniem przez Emitenta szpitala neurochirurgii wraz z rozbudowanym centrum rehabilitacji.  
  
Na podstawie zawartego Listu Emitent będzie świadczyć usługi w rozszerzonym zakresie: 
neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, neurologii, fizjologii, dietetyki czy podologii we współpracy 
oraz zatrudniając wysokiej klasy lekarzy i specjalistów, będących członkami zespołu Grupy Lekarskiej 
Ortopedicus. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług i podjęcie współpracy z 
Grupą Lekarską Ortopedicus znacząco wpłynie na osiągane wyniki, Emitent zakłada tym samym 
przynajmniej podwojenie planowanych przychodów w 2023 roku w stosunku do lat 2021 i 2022 oraz 
zwielokrotnienie wyniku EBITDA. 
  
W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowy List należy uznać za szczególnie istotny, gdyż szacunkowa 
jego wartość spełnia kryteria istotności oraz ze względu na fakt, że jego zawarcie jest kolejnym 
istotnym krokiem w budowaniu pozycji rynkowej i wartości Emitenta w kolejnych latach. 
  
  
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 


