
 
Redegørelse for lønpolitik - 2013 

 

 
Denne redegørelse jf. ”Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelse om aflønning i finansielle 
virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder” §§ 17 og 18 for 
bestyrelse, direktion og øvrige væsentlige risikotagere i følgende selskaber 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 2013 er senest godkendt af de respektive selskabers generalforsamlinger 
og repræsentantskabet i Alm. Brand af 1792 fmba i foråret 2013.   
 
Antal bestyrelsesmøder fremgår af de respektive selskabers årsrapporter, som findes under: 
http://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/Regnskaber/index.htm 
 
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. 
 
 
De væsentligste karakteristika ved koncernens aflønningsstruktur. Herunder aflønningssystemets 
opbygning og sammenhængen mellem løn og resultater, samt forholdet mellem fast og variabel løn 

Lønstrukturen hviler på det grundsynspunkt, at den faste løn skal stå i rimeligt forhold til de stillede opgaver 
og det medfølgende ansvar, ligesom den faste løn skal ligge på et konkurrencedygtigt niveau. 
 
Alm. Brand Koncernens lønpolitik opererer ikke med variabel aflønning af bestyrelsen. 
Direktion og væsentlige risikotagere i Alm. Brand A/S aflønnes udelukkende med fast løn.  
 
Direktion og væsentlige risikotagere i øvrige selskaber i koncernen aflønnes som udgangspunkt 
udelukkende med fast løn, idet der ganske undtagelsesvist kan gives engangsbeløb i forbindelse med, at 
direktør eller risikotager som følge af arbejdets karakter har været undergivet ekstraordinær arbejdsmæssig 
belastning.  
 
Med undtagelse af direktion og risikotagere i Alm. Brand Bank A/S er det i 2013 således, at en del af den 
faste løn for direktion og en afgrænset del af risikotagere udgøres af aktieoptioner. Da tildelingen af 
aktieoptioner har karakter af en fast løndel, vil denne løndel ikke være performanceafhængig. 
 
 
Resultatkriterier for tildeling af variable løndele samt vigtigste parametre og begrundelser for 
ordninger med variabel løn og andre ikke-kontante fordele 

Tildeling af variabel løn i form af engangsbeløb kan alene ske rent undtagelsesvist ligesom en tildeling af 
variabel løn i form af engangsbeløb udelukkende vil kunne ske på baggrund af en ekstraordinær 
arbejdsbyrde.  
 
 
Indgåede aftaler om fratrædelsesgodtgørelse samt udbetalte fratrædelsesgodtgørelser i 2013 

Der er i 2013 ikke indgået aftale om nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser til direktører eller til 
risikotagere.  
Der er endvidere ikke udbetalt nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser til direktører eller risikotagere i 
2013.  

http://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/Regnskaber/index.htm


 

Aflønning optjent i regnskabsåret 2013: 
   

     Fordelt på forretningsområder 
 Sum af Beløb   Løn/honorar 

Selskab Forretn.område Fast løn Best.honorar Variabel 

Alm. Brand A/S Andre forretn.områder 7.938.276 2.687.500   

Alm. Brand Bank A/S Formue 5.455.436 
 

  

  Invest 10.053.998 
 

  

  Andre forretn.områder 7.100.125 1.112.083   

Alm. Brand fmba Andre forretn.områder 
 

264.167   

Alm. Brand Forsikring A/S Detail * 
 

  

  Andre forretn.områder 16.498.733 50.000 * 

Alm. Brand Liv og Pension Andre forretn.områder 4.546.433 50.000   

     

     Fordelt på bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 
  Sum af Beløb   Funktion 

Selskab Løn/honorar Bestyrelse Direktion Risikotager 

Alm. Brand A/S Fast løn   7.938.276   

  Best.honorar 2.687.500 
 

  

Alm. Brand Bank A/S Fast løn 
 

3.131.840 19.477.718 

  Best.honorar 1.112.083 
 

  

Alm. Brand fmba Best.honorar 264.167 
 

  

Alm. Brand Forsikring A/S Fast løn 50.000 3.578.146 * 

  Variabel 
  

* 

Alm. Brand Liv og Pension Fast løn 
 

3.162.781 * 

  Best.honorar 50.000     

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

     Antal modtagere af diverse løndele 
   Sum af ANTAL   Funktion 

Selskab Løn/honorar Bestyrelse Direktion Risikotager 

Alm. Brand A/S Fast løn   1   

  Best.honorar 13 
 

  

Alm. Brand Bank A/S Fast løn 
 

1 18 

  Best.honorar 9 
 

  

Alm. Brand fmba Best.honorar 9 1   

Alm. Brand Forsikring A/S Fast løn 4 1 9 

  Variabel 
  

  

Alm. Brand Liv og Pension Fast løn 
 

1 1 

  Best.honorar 4     
 

    
 
Alm. Brand Koncernen 
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