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MARINA LAPIDUS 

vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  marina.lapidus@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Ehitus ja kinnisvara – valdkonna kaasjuht 

Infrastruktuur ja energeetika – valdkonna kaasjuht 

 

Finantseerimine ja pangandus 

Ärinõustamine ja M&A 

 

Tutvustus 

Marina on laialdaste kogemustega äriühingu-, kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert, kes spetsialiseerunud 

keerulisemate korporatiivtehingute läbiviimisele. Samuti nõustamisele energeetika ja taastuvenergia 

valdkonnas. 

 

Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui 

rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja 

arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus kaubanduskeskuste 

üüriportfellide haldamisel, üürilepingute ning ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel. 

 

Infrastruktuuri ja energeetika valdkonnas on Marina keskendunud taastuvenergia valdkonnale ning on aastate 

jooksul olnud nõustajaks paljude tuule- ja päikeseparkide arendusprojektide juures kui ka rahvusvahelistes ostu-

müügitehingutes. 

 

Marina nõustab kliente ka ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja 

osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes. 

 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 25.02.2010   

 

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, vene 
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Töökogemus: 

2015 - …  vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2011 – 2015  vandeadvokaat, Advokaadibüroo Borenius 

2008 – 2010 advokaat, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets 

2005 – 2008 notari asendaja, Tallinna notarite Triin Lekk, Egle Uri ja Ülle Anmann notaribüroo 

2003 – 2005 notari asendaja, Tartu notar Edgar Grünberg notaribüroo 

 

Haridus: 

2009  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

• Fiizy osaluse müük Taani investeerimisfondile Nordic Secondary Fund (NSF). » 

• Kolme energiaettevõtte nõustamine osaluse võõrandamisel Elektrum Eestile. » 

• Päikeseparkide arendaja Sunmill nõustamine edukal raha kaasamisel ühisrahastusplatvormi Fundwise 

kaudu. » 

• Ärikinnisvara haldusettevõte DT Grupp müügi nõustamine. » 

• Jäätisetootja La Muu nõustamine ühingu ümberkujundamisel ja raha kaasamisel 

ühisrahastusplatvormil Funderbeam. » 

• Fintech iduettevõtte Fiizy nõustamine investori kaasamisel. » 

• Lumi Capital OÜ poolt kaubanduskinnisvara fondi nõustamine. » 

• Piirkonna juhtiva lennuhooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO nõustamine. » 

• BaltCapi nõustamine tuulepargi müümisel Leedu riiklikule energiaettevõttele. » 

• Saaremaa suurima kaubanduskeskuse omandamistehingu nõustamine. >> 

• BaltCapi nõustamine enamusosaluse omandamisel juhtivas hambaravikliinikute ketis. >> 

• Maagaasi müüja ja võrguteenuse arendaja Energate võõrandamistehingu nõustamine. >> 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• Chambers and Partners tõstis esile RASKi kompetentse ehitus- ja kinnisvarasektoris ning ärinõustamise 

valdkonnas » 

• Eesti Proviisorite Koja õiguskoolitus: apteegi asutamine ja pidamine » 

• RASKi lepinguõiguse eksperdid alustasid koostööd Äripäeva teabevaraga » 

• Äripäev: Kogu tõde äriruumide üürilepingutest » 

https://rask.ee/kogemus/fiizys-osaluse-muuk-nordic-secondary-fund-nsf
https://rask.ee/kogemus/energiaettevotete-noustamine-osaluse-voorandamisel-elektrum-eestile
https://rask.ee/kogemus/paikeseparkide-arendaja-sunmill-noustamine-raha-kaasamisel-fundwise-uhisrahastusplatvormilt
https://www.rask.ee/kogemus/arikinnisvara-haldusettevote-dt-grupp-muugi-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/la-muu-noustamine-raha-kaasamisel-uhisrahastusplatvormil-funderbeam
https://rask.voog.com/kogemus/fiizy-noustamine-investori-kaasamisel
https://rask.voog.com/kogemus/kaubanduskinnisvara-fondi-noustamine
https://rask.voog.com/kogemus/magnetic-mro-korporatiivnoustamine
https://rask.voog.com/kogemus/tuulepargi-muugitehing
https://rask.ee/kogemus/auriga-kaubanduskeskuse-omandamise-tehing
https://rask.ee/kogemus/hambaravikliinikute-keti-omandamise-tehing
https://rask.ee/kogemus/baltcap-i-noustamine-energate-muugitehingus
https://rask.ee/uudised/chambers-and-partners-tostis-esile-raski-kompetentse-ehitus-ja-kinnisvarasektoris-ning-arinoustamise-valdkonnas
https://proviisorid.ee/oiguskoolitus-apteegi-asutamine-ja-pidamine/
https://www.rask.ee/uudised/raski-lepinguoiguse-eksperdid-alustasid-koostood-aripaeva-teabevara-platvormiga
https://www.aripaev.ee/saated/2020/02/20/kogu-tode-ariruumide-uurilepingutest

