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Pani Katarzyna Woźnicka studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł Magistra Finansów 

i Księgowości. Od 2009 r. jest członkiem ACCA, a od 2014 r. FCCA.  

 

W latach 2001 – 2003 była Kierownikiem Działu administrowania zakupami w Prószyński S.A./Agora 

S.A. Następnie w Agora S.A. (w latach 2003 – 2006) pracowała na stanowisku Analityka, a później (2006 

– 2007) jako Controller finansowy. W latach 2007 – 2014 związana z LexisNexis Polska Sp. z o.o. na 

początku jako Manager ds. finansów, a następnie jako Dyrektor finansowy / Członek Zarządu. W latach 

2014 – 2015 Katarzyna Woźnicka pracowała w Kino Polska TV S.A. na stanowisku Dyrektora 

finansowego. Od 2014 r. zatrudniona w Stopklatka S.A. jako Dyrektor finansowy. Od 2016 r. sprawuje 

funkcję CFO w SPI International Group. 

 

Od 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Kino polska TV S.A. jako Członek Rady Nadzorczej.  

 

Działalność konkurencyjna Pani Katarzyna Woźnicka poza przedsiębiorstwem Spółki związana jest z 

zaangażowaniem m.in. na rzecz Grupy SPI oraz Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało 

negatywnych skutków dla jej działalności. 

 

 

Pani Katarzyna Woźnicka 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 została 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 Pani Katarzyna Woźnicka nie 

otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Woźnicka nie pełniła funkcji członka organu 

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

komisarycznego lub likwidacji. 


