
Redegørelse for lønpolitik - 2011 
 
Denne redegørelse i medfør af lønpolitikbekendtgørelsens § 15, stk. 5, omfatter lønpolitik og lønpraksis for 
bestyrelse, direktion og øvrige væsentlige risikotagere i følgende selskaber mv. i Alm. Brand Koncernen: 

1. Alm. Brand af 1792 fmba 
2. Alm. Brand A/S 
3. Alm. Brand Forsikring A/S 
4. Alm. Brand Bank A/S 
5. Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 

 
Beslutningsprocessen mv. 
Lønpolitikken fastlægges af bestyrelserne i de omfattede selskaber mv.  
Lønpolitikken, som var gældende i 2011 er senest godkendt af de respektive selskabers generalforsamlinger 
og repræsentantskabet i Alm. Brand af 1792 fmba i foråret 2011.   
 
Der er nedsat aflønningsudvalg i Alm. Brand A/S samt i Alm. Brand Forsikring A/S.  
Aflønningsudvalgenes sammensætning og kommissorium fremgår af selskabernes lønpolitik ligesom det 
fremgår af årsrapporten for Alm. Brand A/S i ledelsesberetningens afsnit om virksomhedsledelse. 
 
Sammenhængen mellem løn og resultater 
Alm. Brand Koncernens lønpolitik opererer ikke med variabel aflønning af bestyrelsen. 
Direktion og væsentlige risikotagere i Alm. Brand Bank A/S aflønnes udelukkende med fast løn. 
 
Efter den i foråret 2012 vedtagne lønpolitik vil det indenfor en i lønpolitikken afgrænset periode være 
således, at direktion og risikotagere i øvrige selskaber på lige fod med Alm. Brand Bank A/S alene aflønnes 
med fast løn.  
 
For direktionen og en begrænset kreds af væsentlige risikotagere, som fortsat er omfattet af en variabel 
lønordning, hvilken variable lønordning er under udfasning, har den variable løn en karakter, hvorefter der er 
nær sammenhæng mellem koncernens regnskabsmæssige resultat og den enkeltes variable aflønning.  
 
Der er hverken optjent eller udbetalt variabel løn til koncernens direktioner eller øvrige væsentlige 
risikotagere i 2011.  
 
De væsentligste karakteristika ved koncernens afløn ningsstruktur 
Lønstrukturen hviler på det grundsynspunkt, at den faste løn skal ligge på et konkurrencedygtigt niveau. 
 
Den ophørende variable løn kan da udgøre et tillæg hertil, der tilskynder til at udvise langsigtet adfærd. 
 
Resultatkriterier for tildeling af variable løndele  
For de ovenfor anførte aftaler om variabel løn, hvilke aftaler ikke omfattes af lønpolitikken, og hvilke aftaler er 
under udfasning, lægges vægt på egenkapitalforrentningen i Alm. Brand A/S som et kriterium for tildeling af 
variabel løn.  
 
Modtageren kan i år med tildeling af variabel løn få udbetalt en mindre del af den optjente variable løn, 
hvorefter resten indgår på en bonuskonto, hvorfra der udbetales rater hvert af de følgende år, hvis kravene til 
egenkapitalforrentningen fortsat er opfyldt. 
 
Vigtigste parametre og begrundelser for ordninger m ed variabel løn og andre ikke-kontante fordele 
Begrundelsen for den ophørende ordning med variabel løn er, at lade egenkapitalforrentningen i Alm. Brand 
A/S og dermed koncernens positive udvikling være et langsigtet parameter for tildeling af variabel løn.  
 
Indgåede aftaler om fratrædelsesgodtgørelse samt ud betalte fratrædelsesgodtgørelser i 2011 
Alm. Brand Bank A/S har indgået en aftale om fratrædelsesgodtgørelse. Ved fratræden foranlediget af 
banken skal betales en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. 
Alm. Brand Bank A/S har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til risikotager på samlet kr. 2.560 t. kr.  
 
 



I 2011 har Alm. Brand Forsikring A/S indgået en aftale om fratrædelsesgodtgørelse. Ved fratræden 
foranlediget af selskabet, skal betales en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. 
Alm. Brand Forsikring A/S har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til risikotager på samlet kr. 3.057. t. kr.  
 
 

Sum af Beløb angivet i 1.000 kr. Løn/honorar

Selskab Forretn.område Fast løn Best.honorar

Alm. Brand A/S Andre forretn.områder 6.346 3.240

Alm. Brand Bank A/S Detail *

Formue 5.329

Invest 8.011

Andre forretn.områder 8.043** 300

Alm. Brand fmba Andre forretn.områder 260

Alm. Brand Forsikring A/S Detail *

Andre forretn.områder 15.425

Alm. Brand Liv og Pension Andre forretn.områder 2.605*

Sum af Beløb angivet i 1.000 kr. Funktion

Selskab Fast / Variabel Bestyrelse Direktion Risikotager

Alm. Brand A/S Fast løn 6.346

Best.honorar 3.240

Alm. Brand Bank A/S Fast løn 3.249** 18.135*

Best.honorar 300

Alm. Brand fmba Best.honorar 260

Alm. Brand Forsikring A/S Fast løn 2.589 12.835*

Alm. Brand Liv og Pension Fast løn 2.605 *

* Hvor en enkelt væsentlig risikotagers løn vil kunne aflæses, når den medtages i oversigten, er denne løn holdt ude.

**Direktøren for Alm. Brand A/S varetog i en kortere periode funktionen som direktør for Alm. Brand Bank A/S. 

Som følge af dette har man i årsregnskabet anført, at en del af den løn, som direktøren modtager i Alm. Brand tillige 

dækker funktionen som direktør for Alm. Brand Bank A/S. I denne oversigt er al løn til direktøren for Alm. Brand A/S 

anført som løn under Alm. Brand A/S. 

Antal modtagere af diverse løndele

Antal af ANTAL Funktion

Selskab Fast / Variabel Bestyrelse Direktion Risikotager

Alm. Brand A/S Best.honorar 11

Fast løn 1

Alm. Brand Bank A/S Best.honorar 2

Fast løn 4 20

Alm. Brand fmba Best.honorar 8

Alm. Brand Forsikring A/S Fast løn 1 11

Alm. Brand Liv og Pension Fast løn 1 1

Aflønning optjent i regnskabsåret 2011 fordelt på forretningsområder

Aflønning optjent i regnskabsåret 2011 fordelt på bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

 
 
 
Alm. Brand Koncernen 
HR-afdelingen 
24. april 2012 


