
Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. („Spółka”) 

 

Pani Berrin Avcilar urodziła się w roku 1963. Uzyskała tytuł licencjata oraz ukończyła studia 

menadżerskie MBA w zakresie finansów. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w różnych 

branżach. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

Pani Berrin Avcilar rozpoczęła karierę zawodową w roku 1985 w Ernst & Young, z którą to firmą 

współpracowała przez następne 10 lat.   

 

Po odejściu z Ernst & Young, w lutym 1995 r., dołączyła do Yapi Kredi Bank w Stambule  

(w ówczesnym okresie, największego komercyjnego prywatnego banku w Turcji). Do czasu odejścia  

z Banku na początku 2005 r., pełniła tam następujące funkcje kierownicze: 

• Kontroler Finansowy Banku, 

• Dyrektor Finansowy Banku, 

• Wiceprezes Wykonawczy ds. Inwestycji Finansowych,  

• Członek Zarządu w ponad 20 spółkach zależnych, finansowych i niefinansowych Banku 

(działających na polu telekomunikacji, platform cyfrowych, rolnictwa, banków, ubezpieczeń, 

leasingu, lotnictwa, turystyki, budownictwa itp.), 

• Dyrektor Generalny Yapi Kredi Leasing Company, wiodącej firmy leasingowej w latach 2000-

2003. 

 

W 2005 r. dołączyła do Kale Holding jako Dyrektor Finansowy grupy (największa grupa zrzeszająca 11 

firm z branży: systemów zamykających, drzwi stalowych, systemów okiennych oraz spółek z branży 

deweloperskiej. Tworzyła i zarządzała: działem finansowym, departamentem planowania 

strategicznego, działami: IT oraz HR, bezpieczeństwa oraz pozostałymi działami administracji,  

jak również wdrażała procedury zarządzania zmianą w grupie.  

 

W roku 2006 dołączyła do Pegasus Airlines, gdzie sprawowała funkcję Dyrektora Finansowego do 

lutego 2007 r., kiedy to przeniosła się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. W Pegasus Airlines, 

zreorganizowała dział kontroli finansowej oraz dział HR; z firmy odeszła po uprzednim zatrudnieniu  

i przeszkoleniu swojego następcy. 

 



W latach 2007-2009, Pani Avcilar zajmowała się doradztwem dla firm międzynarodowych,  

a we wrześniu 2009 roku została mianowana Dyrektorem Finansowym Grupy SPI International. 

Zajmowała się restrukturyzacją przedsiębiorstw, sfinalizowała kilka projektów M&A  

w Europie, tworzyła departamenty nadzoru finansowego zarówno w spółkach z USA jak i z Europy. 

Aktualnie nadal sprawuje funkcję Dyrektora Finansowego tej grupy, jak również funkcję członka Rady 

Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu w spółce Kino Polska TV S.A. 

 

Pani Berrin Avcilar nie posiada udziałów w jakichkolwiek konkurencyjnych spółkach. Działalność 

konkurencyjna Pani Berrin Avcilar poza przedsiębiorstwem Stopklatka S.A. związana jest  

z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI International, w skład, której wchodzi także 

Kino Polska TV S.A. (Pani Berrin Avcilar sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu 

Audytu spółki Kino Polska TV S.A., która posiada 41,04% akcji Stopklatka S.A.) W ocenie Spółki  

nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność 

sprawowania nadzoru. 

 

Pani Berrin Avcilar nie była w ciągu trzech ostatnich lat udziałowcem w jakichkolwiek spółkach.  

Pani Berrin Avcilar nie była w ciągu trzech ostatnich lat członkiem organu zarządzającego lub 

nadzorczego w jakichkolwiek innych spółkach poza wskazanymi w niniejszym dokumencie.  

 

Pani Berrin Avcilar nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym  

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pani Berrin Avcilar nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez nią sądowego zakazu 

działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 


