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RAMON RASK 

partner, vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  ramon.rask@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Ärinõustamine ja M&A – valdkonna juht 

Välisvärbamine ja töösuhted – valdkonna juht 

Infrastruktuur ja energeetika – valdkonna kaasjuht 

Kriminaalmenetlus – valdkonna kaasjuht 

Ehitus ja kinnisvara – valdkonna kaasjuht 

 

Vaidlused 

Tehnoloogia 

Lennundus ja laevandus 

Finantseerimine ja pangandus 

 

Tutvustus 

Ramon on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning kõrgelt hinnatud ekspert kohalike ja rahvusvaheliste 

ettevõtete igapäevase majandustegevuse nõustamisel, ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) läbiviimisel ning 

majandustegevuse finantseerimisega seotud küsimustes. 

 

Ramonil on pikaajaline ja ulatuslik kogemus välisinvestorite teenindamisel, olles seejuures oluliseks partneriks 

kogu investeeringutsükli ulatuses. Ramoni klientide hulka kuuluvad teiste hulgas mitmed rahvusvaheliselt tuntud 

investeerimisnõustajad, kelle portfellis on nii regionaalsed suurettevõtted kui ka olulises mastaabis Eestisse 

panustanud suurinvestoreid. 

 

Ramon esindab oma kliente kohtuvaidlustes ning on olnud nõustajaks mitmetes pretsedenti loovates ja 

mahukates kohtuasjades. Samuti on Ramon esindanud kliente Euroopa Inimõiguste Kohtus. 

 

Ramon kuulub Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni, osaledes valdkonnaga seonduvate õigusküsimuste 

lahendamisel seadusloome tasandil. Ramon on ka Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee Eesti Antidoping  

apellatsioonikollegiumi esimees. Advokaaditöö kõrvalt on Ramon koolitanud paljusid ettevõtjaid, tudengeid ning 

pidanud loenguid ka advokaatidele ja Eesti Vabariigi kohtunikele. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 20.02.2007 

Advokatuuri Äriõiguse komisjoni liige  
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Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, vene, soome 

 

Töökogemus: 

2012 - …  partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2006 – 2012  jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo VARUL 

 

Haridus: 

2006  Tartu Ülikooli õigusteaduskond (cum laude), MA 

2005 – 2006  Peterburi Riikliku Ülikooli õigusteaduskond 

2003 – 2004 Helsingi Ülikooli õigusteaduskond 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

• Kosmosevaldkonna iduettevõtte Spaceit nõustamine raha kaasamisel. » 

• Reet Aus brändi nõustamine ettevõtte laienemisega seonduvates õigusküsimustes. » 

• Kliendi kaitsmine Tallinna Sadama kriminaalmenetluse raames. » 

• Fintech iduettevõtte Fiizy nõustamine uue investori kaasamisel. »  

• Starmani aktsiate võõrandamine Elisa kontsernile. » 

• Euro Oil aktsiate võõrandamistehingu nõustamine Alexela Oil kontsernile. » 

• Leedu juhtiva kaabellevivõrgu operaatori Cgates omandamistehingu nõustamine. » 

• Starmani aktsiate võõrandamine Elisa kontsernile. » 

• Nordic Hypo Capitali esimese võlakirjaemissiooni programmi koostamine. » 

• Elle Capitali nõustamine mahukas investeerimistehingus. » 

• Piirkonna juhtiva lennuhooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO nõustamine. » 

• Bauhofi ja MyFitnessi omandamistehingu nõustamine Rootsi erakapitalifondilt. » 

• Tuuleenergia esindamine üheksas samaaegses kohtuvaidluses seoses rajatava tuulepargi ehituslubade 

vaidlustamisega. » 

 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• Rahvusvaheline reitinguagentuur Legal 500 tunnustas RASKi kõrgeid kompetentse kaheksas 

õigusvaldkonnas » 

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

valdkonnas » 

• RASKi õiguseksperdid valiti esindusliikmeteks 2021. aasta Eesti Advokatuuri erialakomisjonidesse » 

• Ramon Rask osales Õigusteadlaste Päevadel paneeldiskussioonis » 

• Ramon Rask viib üleriigilise Ettevõtlusnädala raames läbi koolituse Raplamaa ettevõtjatele » 

• Ramon Rask pidas ettekande Vilniuses, regiooni suurimal kinnisvara investeeringute konverentsil » 

https://rask.ee/kogemus/kosmosevaldkonna-iduettevotte-spaceit-noustamine-raha-kaasamisel
https://rask.ee/kogemus/reet-aus-brandi-noustamine-ettevotte-laiendamisega-seonduvates-oiguskusimustes
https://rask.ee/kogemus/kliendi-kaitsmine-tallinna-sadama-kriminaalmenetluse-raames
https://www.rask.ee/kogemus/fiizy-noustamine-investori-kaasamisel
https://www.rask.ee/kogemus/starman-aktsiate-voorandamine
https://www.rask.ee/kogemus/euro-oil-aktsiate-muuk
https://rask.voog.com/kogemus/cgates-aktsiate-omandamine
https://rask.voog.com/kogemus/starman-aktsiate-voorandamine
https://rask.voog.com/kogemus/nordic-hypo-capitali-volakirjaemissioon
https://www.rask.ee/kogemus/elle-capitali-mahukas-muugitehing
https://www.rask.ee/kogemus/magnetic-mro-korporatiivnoustamine
https://rask.voog.com/kogemus/bauhofi-ja-myfitnessi-omandamise-tehing
https://www.rask.ee/kogemus/parnumaa-tuulepargi-kohtuvaidlused
https://rask.ee/uudised/legal-500-tunnustas-raski-kompetentse
https://rask.ee/uudised/chambers-and-partners-tostis-esile-raski-kompetentse-ehitus-ja-kinnisvarasektoris-ning-arinoustamise-valdkonnas
https://rask.ee/uudised/raski-oiguseksperdid-valiti-liikmeteks-eesti-advokatuuri-erialakomisjonides
https://rask.ee/uudised/ramon-rask-osales-oigusteadlaste-paevadel-paneeldiskussioonis
https://www.rask.ee/uudised/ramon-rask-koolitus-raplamaa-ettevotjatele
https://www.rask.ee/uudised/ramon-rask-pidas-ettekande-vilniuses-regiooni-suurimal-kinnisvara-investeeringute-konverentsil
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• EBS: RASKi juhtivad ühingu- ja lepinguõiguse eksperdid viivad EBSis läbi praktilise ühinguõiguse ja M&A 

kursuse » 

• Ramon Rask Päevalehes: Eesti valdav kohtupraktika teeb kriminaalmenetlusest karistuse » 

• Partner Ramon Rask koolitas advokaate Riigikohtusse pöördumise teemadel » 

• Ramon Rask ja Villy Lopman jagasid Tartu Ülikooli tudengitele kogemusi » 

• Partner Ramon Rask koolitas ettevõtjaid äri- ja lepinguõiguse teemadel » 

 

 

Äramärkimised: 

Euroopa oluliseimad õigusturuülevaated The Legal 500 ja Chambers Europe tunnustavad Ramoni kompetentsi, 

nimetades teda Eesti üheks juhtivaks ühinemiste, ülevõtmiste ja äriõiguse spetsialistiks. 

 

https://ebs.ee/en/events/practical-approach-corporate-law-and-ma-transactions-starting
https://digileht.epl.delfi.ee/arvamus/karikatuur-tanapaevane-menetlustoiming-on-tihti-keskaegselt-piinarikas?id=82235921
https://www.rask.ee/uudised/partner-ramon-rask-koolitas-advokaate-riigikohtusse-poordumise-teemadel
https://www.rask.ee/uudised/ramon-rask-ja-villy-lopman-jagasid-tartu-ulikooli-tudengitele-kogemusi
https://www.rask.ee/uudised/partner-ramon-rask-koolitas-ettevotjaid-ari-ja-lepinguoiguse-teemadel

