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Korte omschrijving
Harmen de Mol van Otterloo (1949, Den Haag) studeerde vanaf 1968 tot 1974 rechten in
Leiden, en werd na zijn militaire diensttijd in 1975 advocaat te Amsterdam. In 1978 kwam hij
bij NautaDutilh, aanvankelijk in het kantoor te Amsterdam, in de bankpraktijk, en vanaf 1984 in
Rotterdam, naast de bankpraktijk ook de ondernemingspraktijk. Vanaf 1988 tot 1993 heeft
Harmen als advocaat de praktijk uitgeoefend in de kantoren van NautaDutilh in Jakarta en
Singapore (in hoofdzaak financieringstransacties en joint ventures). Hij keerde in 1993 terug
naar kantoor Amsterdam.
1993

Transactiepraktijk en commerciële en ondernemingsrechtelijke procespraktijk.

2000

In 2000 was Harmen een van de oprichters van de corporate litigation sectie van
NautaDutilh Amsterdam, en hij heeft zich vervolgens uitsluitend toegelegd op de
ondernemingsrechtelijke procespraktijk (corporate & commercial litigation). Vanaf
2003 tot 2010 was hij tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te
Amsterdam. Bovendien werd hij actief als arbiter in ondernemingsrechtelijke
geschillen zoals geschillen voortvloeiende uit bedrijfsovernames, voornamelijk via het
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam
staan over onder meer het enquêterecht en ondernemingsrechtelijke arbitrage. Vanaf
2010 wordt hij regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam benoemd in tijdelijke functies zoals, voornamelijk, onderzoeker en tijdelijk
beheerder van aandelen. Als advocaat werd hij door verschillende gezaghebbende
juridische gidsen - Chambers, Legal 500, Who is who (litigation), European Legal
Experts 500 - aanbevolen ("impeccable litigator, admired for his methodical, intelligent
approach").

2014

Per 1 januari 2014 is Harmen teruggetreden als partner van NautaDutilh. Hij is en
blijft actief als door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker en ook als
arbiter en bindend adviseur; voorts als onafhankelijk juridisch adviseur.

2015

Vanaf 1 oktober 2015 is hij voorzitter van het bestuur van SNS Reaal Holding (‘SRH
NV’). Dit is een parttime functie. In verband daarmee heeft hij vanaf die datum geen
banden meer met NautaDutilh.

Harmen is lid van verschillende besturen, zowel in de profit als in de non-profit sector.
Harmen woont in Bloemendaal, is getrouwd en heeft vier kinderen.

Oktober 2016

