
Redegørelse for lønpolitik – pr. den 10. april 2015 
Redegørelse jf. bekendtgørelse nr. 818 af 27.06.2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelse om aflønning i finansielle 
virksomheder m.fl. §§ 17, 18 og 19 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 

 
En del af selskabernes oplysningsforpligtelse jf. bekendtgørelse nr. 818 af 27.06.2014 §§ 17-19 er opfyldt via selskabernes 
offentliggørelse af årsrapport, lønpolitik gældende fra den 29. april 2014 samt en kommende lønpolitik med virkning fra 
den 27. april 2015. Nærværende har karakter af en supplerende redegørelse med det formål at efterleve den fulde 
oplysningsforpligtelse. Der henvises nedenfor til såvel lønpolitik som til årsregnskaber. 
 
Beslutningsprocessen mv. 
Lønpolitikken fastlægges af bestyrelserne i de omfattede selskaber mv. jf. den gældende lønpolitik, som findes under: 
http://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/Koncerninformation/Corporategovernance/index.htm 
 
Lønpolitikken, som var gældende fra den i 2014 er senest godkendt af de respektive selskabers generalforsamlinger og 
repræsentantskabet i Alm. Brand af 1792 fmba i foråret 2014.   
 
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. 
 
De respektive direktionsmedlemmer samt væsentlige risikotagere, som er medlem af ABKO, aflønnes med fast løn samt 
aktieoptioner, som tillige tildeles i form af en fast andel af den faste månedsløn jf. det i lønpolitikken anførte.  
Øvrige risikotagere aflønnes som udgangspunkt udelukkende med fast løn. 
 
Direktion i selskaberne omfattet af Alm. Brands lønpolitik (undtagen direktionen i Alm. Brand A/S) samt væsentlige 
risikotagere i koncernen kan ganske undtagelsesvist tildeles et engangsbeløb på maksimalt kr. 100.000 p.a. forudsat 
bestyrelse hhv. direktion vurderer, at direktøren henholdsvis risikotageren som følge af arbejdets karakter har været 
undergivet ekstraordinær arbejdsmæssig belastning, og bestyrelse hhv. direktion vurderer, at det vil være forsvarligt, at 
der undtages fra kravene i § 77a, stk. 1 nr. 4 og 5 og stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Tildeling af variabel løn i form af 
engangsbeløb er resultatuafhængigt. 
  
Indgåede aftaler om fratrædelsesgodtgørelse samt udbetalte fratrædelsesgodtgørelser i 2014 
Der er ikke indgået aftale om nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser til direktører eller til risikotagere.  
Der er endvidere ikke udbetalt nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser til direktører eller risikotagere.  
 
Ændringer i aflønningsstruktur pr. den 27. april 2015 
En ny revideret lønpolitik forventes godkendt på de respektive selskabers generalforsamling, hvorved den nye lønpolitik 
har virkning fra den 27. april 2015. I henhold til denne lønpolitik, vil det være muligt at indgå en aftale om variabel løn i 
overensstemmelse med det i lønpolitikken anførte.  
 
Lønpolitikken vil da rumme to modeller for variable lønformer, som har til formål at understøttet den afbalancerede, 
bæredygtige og langsigtede interesse i selskabernes og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling: 

1. En lønmodel, som rummer variabel løn, som til fulde tildeles i form at aktieoptioner for direktører og 
risikotagere, som er medlem af ABKO. Tildelingen sker over en periode på fire år og på grundlag af nærmere 
fastlagte kriterier. 

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


2. En lønmodel, som gør det muligt at fastlægge og aftale variabel løn for øvrige risikotagere, idet 50% af den 
variable løn vil blive anvist via aktieoptioner og 50% via kontant anvisning. Tildelingen sker over en periode på 
tre år og på grundlag af nærmere fastlagte kriterier. 

Rammen for og den overordnede indretning af de respektive variable lønordninger vil være anført i lønpolitikken. Før en 
aftale om variabel løn kan indgås, vil der i tillæg til lønpolitikken samt ud over den variable lønaftale i henhold til 
lønpolitikken, blive udarbejdet retningslinjer med en præcis angivelse af de fastlagte kriterier samt forvaltningen af disse 
samt øvrige dele i den variable lønordning. Efter vedtagelsen vil lønpolitikken kunne findes på Alm. Brands hjemmeside. 
 
Ekstern advokat er konsulteret med henblik på at sikre udformningen af lønpolitikken gældende fra 
27. april 2015, er i overensstemmelse med de pt. gældende regulering angående lønpolitik. 
 

 Aflønning optjent i regnskabsåret 2014 
 

Fordelt på forretningsområder 
         

 Selskab Forretn.område (antal pers.) Fast løn/honorar Variabel løn 
         
 Alm. Brand fmba Bestyrelse (9)                265.000         - 
   Direktion (1)                             -           - 
   

    Alm. Brand A/S Bestyrelse (13)            3.545.625  - 
   Direktion (1)            8.271.463  - 
   

    Alm. Brand Bank A/S Bestyrelse (8)            1.280.000  - 
   Direktion (1)            3.308.134  - 
   Invest (7)            5.999.258  - 
   Formue (9)            8.574.297  - 
   Andre forretn.områder (3)            3.481.875  - 
 

     Alm. Brand Forsikring A/S Bestyrelse (7)                170.000  - 
   Direktion (1)           3.871.939  - 
   Detail (1)      *    * 
   Stabsfunktioner (2)      4.660.844 * 
   Uafhængig kontrolfunktion(1)      *    * 
   Andre forretn.områder (4)           6.060.994  * 
   

    Alm. Brand Liv og Pension Bestyrelse (7)                170.000  - 
   Direktion (1)           3.283.876  - 

   Andre forretn.områder (1)      *    - 
 * Hvor risikotageres løn vil kunne aflæses, holdes disse ude.  

  
Antal modtagere af diverse løndele 

   Sum af ANTAL   Funktion 

Selskab Løn/honorar Bestyrelse Direktion Risikotager 

Alm. Brand af 1792 fmba Bestyrelseshonorar                                9 
  Alm. Brand A/S Fast løn   1   

  Best.honorar 13 
 

  

Alm. Brand Bank A/S Fast løn 
 

1 19 

  Best.honorar 8 
 

  

Alm. Brand Forsikring A/S Fast løn 
 

1 8 

  Variabel 
  

1 

  Best.honorar 7 
 

  

Alm. Brand Liv og Pension Fast løn 
 

1 1 

  Best.honorar 7     
 
Alm. Brand Koncernen, HR afdelingen, den 10. april 2015 


