Helena Fic, radca prawny
Kwalifikacje:
International and European Commercial Law, Université de Lausanne, 2016
aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i wpis na listę
radców prawnych, 2005
aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i w Poznaniu,
ukończona egzaminem końcowym, 2003
“The introduction to English and EU law”, The course by correspondence with
tutoring, University of Cambridge, 2000
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu, 2000
Doświadczenie zawodowe:
Fic i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, wspólnik 2012 – obecnie
Kancelaria Radcy Prawnego Helena Fic, prywatna praktyka, 2008 – obecnie
Skoczyński, Wachowiak, Strykowski Kancelaria Prawna spółka komandytowa
z siedzibą w Poznaniu, wspólnik, 2008 – 2012
Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, 2005 – 2012
Telewizja Kablowa Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (obecnie INEA S.A.), kierownik
Działu Prawnego, przedstawiciel w Stowarzyszeniu Dystrybutorów Programów
Telewizyjnych Sygnał, 2002 – 2005
PUT KOMA S.A. z siedzibą w Poznaniu (obecnie INEA S.A.), prawnik, 2000 – 2005
PBG S.A. z siedzibą w Poznaniu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 11.2016 – obecnie
w latach 2009 – 2012 członek rad nadzorczych Betpol S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu
RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 10.2018 obecnie
Pani Helena Fic zajmuje się kompleksową obsługą prawną projektów infrastrukturalnych
w branżach specjalistycznego budownictwa, energetycznej, z sektora ropy naftowej
i gazu, w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych. W tym zakresie
obsługiwała negocjacje istotnych kontraktów branżowych, zapewniając zarówno
optymalizację pozycji przedsiębiorcy w relacji z zamawiającymi, jak też pozycji klientów
w relacji z pozostałymi partnerami przedsięwzięć biznesowych. Jej doświadczenie
obejmuje współpracę na gruncie relacji krajowych i międzynarodowych. Posiada
praktyczne
doświadczenie
w
prowadzeniu
skomplikowanych
postępowań
restrukturyzacyjnych, przekształceń własnościowych i organizacyjnych, jak również
postępowań upadłościowych. Doświadczenie zawodowe Pani Heleny Fic obejmuje
również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie korporacyjnej i bieżącej działalności
przedsiębiorców, w tym spółek publicznych.
Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

