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TIMO KULLERKUPP 

vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  timo.kullerkupp@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Lennundus ja laevandus – valdkonna juht 

Tervishoid – valdkonna juht 

Tehnoloogia – valdkonna kaasjuht 

Finantseerimine ja pangandus – valdkonna kaasjuht 

 

Ärinõustamine ja M&A 

Ehitus ja kinnisvara 

Infrastruktuur ja energeetika 

 

Tutvustus 

Timo on laia kogemustepagasiga äri- ja lepinguõiguse valdkonna ekspert, kes on spetsialiseerunud 

rahvusvaheliste tehingute läbiviimisele ning välisinvesteeringutega seonduvate õigusküsimuste lahendamisele. 

 

Timo on praktiseerinud ligi 10 aastat vandeadvokaadina, nõustades igapäevaselt erineva profiiliga kliente 

suuremates ühinemis- ja omandamistehingutes, keeruliste ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel ning 

äriühingute restruktureerimisel. Timol on seejuures märkimisväärne kogemus nii tehnoloogia, lennundus, 

pangandus kui ka tervishoiu valdkonna nõustamisel. 

 

Timo tunneb hästi Skandinaavia turgu ning on aidanud paljusid Eestisse asunud välisinvestoreid õigusalaste kui 

ka üldisemate äritegevuse ümberasumisega seonduvate küsimuste lahendamisel. Timo on ametlikuks 

koostööpartneriks ka EASi Välisinvesteeringute keskusele, aidates õigusalastes küsimustes Eestisse investeerimist 

planeerivaid välisinvestoreid ning panustades Eesti tutvustamisele välisturgudel. 

 

Varasemalt on Timo osalenud õigusloomes – peamiselt tervishoiuvaldkonda reguleerivate õigusaktide ning e-

tervise infosüsteemide väljatöötamisel Sotsiaalministeeriumis. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 23.09.2008 

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise 
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Töökogemus: 

2016 - …  vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2007 – 2015  vandeadvokaat, Advokaadibüroo NJORD 

2006 – 2007  jurist, bnt legal & tax advokaadibüroo 

2004 – 2006  õigusnõunik, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium  

 

Haridus: 

2005  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

 

Näiteid tehtud töödest: 
 

• Kliendi esindamine Eesti suurima erameditsiinikeskuse, Veerenni Confido Tervisemaja 

omandamistehingus. » 

• Rahvusvahelise digitaalse reklaamitarkvara platvormi NEXD nõustamine. » 

• Eesti suurima elektroonikaseadmete taaskasutusettevõtte Replace osanike nõustamine tervikosaluse 

müümisel üleeuroopalisele Xllnc Groupile. » 

• RASK nõustab Baltikumi juhtivat lennundusettevõtet airBaltic. » 

• Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol nõustamine. » 

• Uue Eesti kapitalil põhineva investeerimisfondi asutamine. » 

• Stockholmi börsil noteeritud TF Bank Eesti filiaali nõustamine. » 

• KredEx’i nõustamine ELMO kiirlaadimistaristu müügi ettevalmistamisel. » 

• Piirkonna juhtiva lennuhooldusteenuse Magnetic MRO nõustamine. » 

• Starmani aktsiate võõrandamine Elisa kontsernile. » 

• Leedu juhtiva kaabellevivõrgu operaatori Cgates omandamistehingu nõustamine. » 

• Euro Oil aktsiate võõrandamistehingu nõustamine Alexela Oil kontsernile. » 

• Robootiliste pakiautomaatide innovatsiooniliidri Cleveron nõustamine. » 

• Veerenni Tervisekeskuse omandamistehingus rahvusvahelise investori esindamine. » 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• RASKi tehnoloogia valdkonna juhid viivad 27.oktoobril läbi Tartu õigustudengitele suunatud töötoa » 

• RASKi advokaadid tutvustavad Eesti ärikeskkonda Euroopa kõrgtehnoloogiaga alustavatele 

ettevõtetele » 

• Rahvusvaheline reitinguagentuur Legal 500 tunnustas RASKi kõrgeid kompetentse kaheksas 

õigusvaldkonnas » 

• Tehnopol: Pilootporgramm Põhjanael avab teadusele ukse ärimaailma » 

• Digigeenius: Vandeadvokaat Timo Kullerkupp: startupi tegevused peavad olema korraldatud nagu 

korras majapidamine » 

• RASK aitab õigusalaselt The Global Hack korraldusmeeskonda ülemaailmse häkatoni läbiviimisel » 

• Äripäeva raadio: Raha kaasamise võimalused ettevõtluses » 

• Edasi.org: Lepingutest pandeemiate ja eriolukordade ajastul » 

• Äripäev: Advokaadibüroo võttis üle 5 aasta uued partnerid » 

• RASK koostöös Eesti ühe lennukaima startupiga Comodule korraldab 28.veebruraril töötoa 

õigustudengitele » 

https://rask.ee/kogemus/veerenni-confido-tervisemaja-omandamistehing
https://rask.ee/kogemus/digitaalse-reklaamitarkvara-nexd-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/replace-muugitehingu-noustamine-xllnc-groupile
https://www.rask.ee/kogemus/rask-airbaltic
https://www.rask.ee/kogemus/baltimaade-suurima-teadus-ja-arilinnaku-tehnopol-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/uue-investeerimisfondi-asutamine
https://rask.voog.com/kogemus/stockholmi-borsil-noteeritud-tf-bank-eesti-filiaali-noustamine
https://rask.voog.com/kogemus/kredex-i-noustamine-elmo-muugis
https://rask.voog.com/kogemus/magnetic-mro-korporatiivnoustamine
https://www.rask.ee/kogemus/starman-aktsiate-voorandamine
https://www.rask.ee/kogemus/cgates-aktsiate-omandamine
https://rask.voog.com/kogemus/euro-oil-aktsiate-muuk
https://rask.voog.com/kogemus/robootiliste-pakiautomaatide-innovatsiooniliidri-cleveron-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/veerenni-tervisekeskuse-omandamistehingus-rahvusvahelise-investori-esindamine
https://rask.ee/uudised/oigustudengitele-suunatud-tootuba
https://rask.ee/uudised/raski-advokaadid-tutvustavad-eesti-arikeskkonda
https://rask.ee/uudised/legal-500-tunnustas-raski-kompetentse
https://rask.ee/uudised/timo-kullerkupp-osaleb-mentorina-uues-ulikoolidevahelises-deep-tech-pilootprogrammis-pohjanael
https://digi.geenius.ee/blogi/tehnopoli-blogi/vandeadvokaat-timo-kullerkupp-startupi-tegevused-peavad-olema-korraldatud-nagu-korras-majapidamine/
https://rask.ee/uudised/rask-aitab-oigusalaselt-the-global-hack-korraldusmeeskonda
https://www.aripaev.ee/raadio/episood/raha-kaasamise-voimalused-ettevotluses
https://edasi.org/56834/timo-kullerkupp-lepingutest-pandeemiate-ja-eriolukordade-ajastul/
https://www.aripaev.ee/uudised/2020/02/19/advokaadiburoo-vottis-ule-viie-aasta-uued-partnerid
https://rask.ee/uudised/rask-comodule-tootuba-oigustudengitele
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• Timo Kullerkupp esineb ettekandega Norras, Oslo Innovation Weekil » 

• Vandeadvokaat Timo Kullerkupp pidas Berliinis ettekande kohalikule VC võrgustikule » 

• EBS: RASKi juhtivad ühingu- ja lepinguõiguse eksperdid viivad EBSis läbi praktilise ühinguõiguse ja M&A 

kursuse » 

• RASK asub nõustama Tehnopol Startup Inkubaatori ettevõtteid » 

• RASKi lepinguõiguse eksperdid alustasid koostööd Äripäeva teabevaraga » 

• RASK aitas Maailmapanka rahvusvahelise PPP raporti koostamisel » 

 

Äramärkimised: 

Timo kompetentsi on tunnustatud mainekas rahvusvahelises õigusturuülevaates The Legal 500. 

 

https://www.rask.ee/uudised/timo-kullerkupp-oslo-innovation-weeki
https://www.rask.ee/uudised/vandeadvokaat-timo-kullerkupp-pidas-berliinis-ettekande-kohalikule-vc-vorgustikule
https://ebs.ee/en/events/practical-approach-corporate-law-and-ma-transactions-starting
https://www.rask.ee/uudised/rask-asub-noustama-tehnopol-startup-inkubaatori-ettevotteid
https://www.rask.ee/uudised/raski-lepinguoiguse-eksperdid-alustasid-koostood-aripaeva-teabevara-platvormiga
https://www.rask.ee/uudised/rask-aitas-maailmapanka-rahvusvahelise-ppp-raporti-koostamisel

