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Upływ kadencji: 7 września 2021 r.  

Berk Uziyel – Członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. („Spółka”) Pan Berk Uziyel urodził się w 1979 

roku w Turcji. W 1997 roku ukończył The Koc Shool w Stambule, a w 2001 roku studia na Wydziale 

Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie.  

Przebieg kariery zawodowej:  

Pan Berk Uziyel rozpoczął karierę zawodową w 2001 roku w Merill Lynch w Bostonie. Rok później 

dołączył do zespołu firmy Eftas, gdzie był odpowiedzialny za dystrybucję marek Konica Minolta, Kodak, 

Olympus i Oblio. Pełnił tam kolejno funkcje:  

• Managera ds. Sprzedaży i Marketingu,  

• Dyrektora Sprzedaży,  

• Dyrektora Operacyjnego.  

Od 2010 roku obowiązki te łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V.I., 

Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., 

odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku. Od 2014 roku 

jest członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A. W latach 2016-2018 pełnił on funkcję Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. 

Działalność konkurencyjna Pana Berka Uziyel poza przedsiębiorstwem Spółki, związana jest z 

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

S.A. Jest on również członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało 

negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.  

Pan Berk Uziyel posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

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

Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 

Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Berk Uziyel nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.  

 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Berk Uziyel nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 


