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Over Patrick Haas
Patrick Haas is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in
geschillenbeslechting en richt zich daarbij op complexe geschillen over onder
andere internationale massaschadezaken.
Patrick staat diverse claimstichtingen bij, onder andere in het
Dieselgateschandaal en in het Truck Kartel. Recent was hij betrokken bij de
minnelijke afwikkeling van schadeclaims van beleggers in een omvangrijk
Oostenrijks bankschandaal. Mede vanwege zijn bedrijfskundige achtergrond
werken professionele procesfinanciers graag met hem samen.
Daarnaast behandelt Patrick geschillen binnen grotere ondernemingen, zoals
aandeelhoudersruzies en bestuurdersaansprakelijkheidszaken. Zo
vertegenwoordigt hij in de Cancun-zaak een grote Spaanse bank en een van haar
werknemers in een schadeclaim van honderd miljoen US dollar.
Naast zijn dagelijkse praktijk geeft Patrick regelmatig colleges en workshops aan
verschillende universiteiten en beroepsopleidingen. Ook verzorgt hij inhouse
trainingen voor cliënten. Hij is een vaste annotator van jurisprudentie in
Nederland van Sdu. De zaken waarmee Patrick zich bezighoudt, zijn vaak
complexe onderwerpen in nationaal en internationaal ondernemingsrecht.
Daarbij lopen de belangen van de betrokken partijen meestal ver uiteen.
Patrick beschouwt het als zijn taak om langetermijnoplossingen te vinden en
conflicten niet onnodig te laten escaleren. Dit doet hij bij voorkeur buiten de
rechtszaal. Dankzij gedegen juridische en financiële vaardigheden is Patrick in
staat met creatieve strategieën optimale resultaten te behalen voor zijn cliënten.
In Chambers & Partners Global Editions 2019 beschrijven cliënten Patrick als
‘grondig en responsive’. Andere cliënten roemen zijn evenwichtigheid en
vermogen zijn hoofd koel te houden. Een cliënt zei recent over hem: ‘Patrick is a
litigation expert to whom the old adage of ‘walk quietly and carry a big stick’
most applies. This is a man you are lucky to count as your friend.’
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Patrick Haas is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in
geschillenbeslechting en rich
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Lidmaatschap
Nederlandse Vereniging van Procesadvocaten
Rotterdam British Business Club
Union Internationale des Avocats
Vereeniging Handelsrecht
Vereniging Corporate Litigation

Opleidingen
Erasmus Universiteit Rotterdam: Nederlands
recht,
Universiteit van Stockholm: Rechten en
Economie
Rotterdam School of Management: MBA,
Business Administration
Van der Hoeven & Nelissen - Mediation

