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Õigusvaldkonnad:
Finantseerimine ja pangandus – valdkonna kaasjuht
Tehnoloogia – valdkonna kaasjuht
Ärinõustamine ja M&A
Lennundus ja laevandus
Ehitus ja kinnisvara
Infrastruktuur ja energeetika
Vaidlused
Maksejõuetus ja saneerimine

Tutvustus
Karl Erik on spetsialiseerunud äri- ja finantsõiguse valdkonnale, keskendudes ühinemis- ja ülevõtmistehingutele
(M&A) ning finantseerimisstruktuuride väljatöötamisele.
Karl Erik nõustab kliente nende igapäevategevuses kui ka keerukamate tehingute läbiviimisel ning vaidluste
lahendamisel. Tehnoloogiahuvilisena omab Karl Erik põhjalikke teadmisi eri IT-platvormidel, näiteks blockchain
tehnoloogiatel põhinevatest ärimudelitest, samuti valdkonnaspetsiifilisest õigusruumist, mistõttu on ta hinnatud
partner fin-tech, startup ja ka küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.
Karl Erik hoiab end aktiivselt kursis euroopaüleses äritegevuses määravat rolli omavate EL direktiivide ja
regulatsioonide muudatus- ja täiendusettepanekutel, sh rahapesu tõkestamise ning andmekaitse- ja
intellektuaalse omandi debattidel. Antud valdkondades viib Karl Erik läbi ka ettevõtjatele suunatud koolitusi.

Liikmelisus:
Advokatuuri liige alates 03.10.2017

Töökeeled:
Töökeeled: eesti, inglise

Töökogemus:
2014 - …
2014

jurist, advokaat, vandeadvokaat Advokaadibüroo RASK
praktikant, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets
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2014
2013
2013

praktikant, Advokaadibüroo Glimstedt
praktikant, Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja
praktikant, Politsei- ja Piirivalveameti lõuna prefektuuri kriminaaltalitus

Haridus:
2017
2014

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

Näiteid tehtud töödest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosmosevaldkonna iduettevõtte Spaceit nõustamine raha kaasamisel. »
Targa hoone süsteemide arendaja Bisly nõustamine 1,7 miljoni euro kaasamisel. »
Päikeseparkide arendaja Sunmill nõustamine edukal raha kaasamisel ühisrahastusplatvormi Fundwise
kaudu. »
Joogivabriku Punch Drinks nõustamine finantseeringute kaasamisel Funderbeam platvormil. »
Rally Estonia korraldusmeeskonna nõustamine esimese Eestis toimuva FIA WRC ralli etapi läbiviimisel.
»
Punch Drinks nõustamine raha kaasamisel desinfitseerimisvahendite tootmise laiendamiseks. »
Rahvusvahelise digitaalse reklaamitarkvara platvormi Nexd nõustamine. »
Eesti suurima elektroonikaseadmete taaskasutusettevõtte Replace osanike nõustamine tervikosaluse
müümisel üleeuroopalisele Xllnc Groupile. »
Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol nõustamine. »
Rahvusvahelise e-piletisüsteemide pakkuja Ridango nõustamine. »
Rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Modera Software nõustamine. »
Lumi Capital OÜ poolt asutatud kaubanduskinnisvara fondi nõustamine. »
Robootiliste pakiautomaatide innovatsiooniliidri Cleveron nõustamine. »
Piirkonna juhtiva lennuhooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO nõustamine. »
Tunnustatud valguslahenduste tootja Digital Sputnik nõustamine. »
Nordic Hypo Capitali esimese võlakirjaemissiooni programmi koostamine. »
Elle Capitali nõustamine mahukas investeerimistegingus. »

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised:
•

RASKi klient Membo valiti tehnoloogiakiirendisse Y Combinator >>

•

Karl Erik Esko annab koostöös Kaubandus-Töökojaga e-kaubandusalase webinari >>

•

RASK koostöös Eesti ühe lennukaima startupiga Comodule korraldab 28.veebruaril töötoa
õigustudengitele >>
Eesti Proviisorite Koja õiguskoolitus: apteegi asutamine ja pidamine »
EBS: RASKi juhtivad ühingu- ja lepinguõiguse eksperdid viivad EBSis läbi praktilise ühinguõiguse ja M&A
kursuse »
Äripäev: Krüptorallit sõidab e-Eesti teise käiguga »
Advokaat Karl Erik Esko koolitas andmekaitse teemalisel konverentsil »
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•
•
•
•

•
•
•
•

RASKi advokaadid koolitasid Tartu ettevōtjaid andmekaitse ja rahapesu tõkestamise teemadel »
RUP: Interneti uue ajastu koidikul… »
Äripäev: Rahapesijad otsivad uusi ohvreid »
RASKi lepinguõiguse eksperdid alustasid koostööd Äripäeva Teabevara platvormiga

Äramärkimised:
Tudengina on Karl Erik edukalt osalenud mainekal Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ning
esmakordselt ajaloos jõudnud Eesti esindusvõistkonnaga võistluse finaali.
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