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Käesolevaga teavitan Teid kui Riigi Kinnisvara AS-i ainuaktsionärile Eesti Vabariigile 

kuuluvate aktsiate valitseja Rahandusministeeriumi esindajat võimaliku huvide konflikti 

ilmnemisest viidatud äriühingu nõukogus.  

Riigivara seaduse § 80 lg 2 p 3 sätestab, et osaluse valitseja peab oma aktsionäriõiguste 

teostamisel hoolitsema, et äriühingu põhikirjas on sätestatud, et äriühingu nõukogu liikmeks 

ei või olla isik, kellele kuuluva osaga või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või 

aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal. 

Riigivara seaduse § 80 lg 2 p 4 sätestab, et osaluse valitseja peab oma aktsionäriõiguste 

teostamisel hoolitsema, et äriühingu põhikirjas on sätestatud, et äriühingu nõukogu liikmeks 

ei või olla äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige. 

Riigi Kinnisvara AS-i põhikirja p 7.5.1.7 kohaselt ei või ühingu nõukogu ega ka juhatuse 

liikmeks olla isik, kellele kuuluvate osadega või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- 

või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal. 

Riigi Kinnisvara AS-i põhikirja p 7.5.1.8 kohaselt ei või ühingu nõukogu ega ka juhatuse 

liikmeks olla isik, kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige. 

11. märtsil 2016.a. määrasin Rahandusministeeriumi esindajana Riigi Kinnisvara AS-i 

nõukogu liikmeks Olle Koop’i, kelle volitused kehtivad ajavahemikul 11.03.2016 kuni 

11.03.2021. Olle Koop oli enne Riigi Kinnisvara AS-i nõukogusse nimetamist mitme sellise 

äriühingu ainuomanik ja juhataja, mis tegutsesid Riigi Kinnisvara AS-i põhitegevusalal, kuid 

Olle Koop’i suhted nimetatud äriühingutega lõppesid jaanuaris 2016.  

Hiljem on selgunud, et mõned kuud hiljem muudeti viidatud äriühingute Äriregistris märgitud 

tegevusalad ning seejärel sai äriühingute ainuomanikuks ja juhatajaks taas Olle Koop, olles 

siis juba Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu liige. Fakte tervikpilti pannes võib tegu olla 

võimaliku huvide konfliktiga ning Olle Koop’iga seotud äriühingute tegevusala muutmine 

võib olla olemuselt formaalne. Lisaks kontrollib Olle Koop äriühingut Casamia OÜ, millele 

kuulub Riigi Kinnisvara AS-i põhitegevusalal tegutsev OÜ Mäiste-Mähma 

Põllumajandussaadused. 

Kujunenud olukord võib olla vastuolus seaduse, äriühingu põhikirja ja ühingujuhtimise hea 

tavaga. Eeltoodust tulenevalt soovitan teha ettepanek Olle Koop’i tagasi kutsumiseks Riigi  
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Kinnisvara AS-i nõukogust ning esitada uus nõukogu liikme kandidaat. 

Viidatud äriühingutega seotud registritoimingute kronoloogia on lisatud käesolevale kirjale. 

Tegevusala määratlemisel on lähtutud Äriregistris märgitud tegevusaladest. 
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Arto Aas 

riigihalduseminister 

 

 

Lisa: 

1. Olle Koop’iga seotud ja Riigi Kinnisvara AS-i põhitegevusalal tegutsenud ja tegutsevate 

äriühingutega seotud registritoimingute osaline kronoloogia 
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