
Overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning i Alm. Brand A/S, jf. 
selskabslovens § 139. 

Under den allerede indgåede lønaftale, som er indgået før den 17. december 2014, vil 
aktieoptioner fortsat blive behandlet som en fast løndel og i overensstemmelse med de forhold, 
som generalforsamlingen tidligere har godkendt. Dette indebærer, at direktionen kan tildeles 
aktieoptioner som en fast del af den faste løn, hvilken del jf. lønpolitikken maksimalt kan 
andrage 13 %. Der er ikke knyttet betingelser til tildelingen. Optionerne er værdiansat efter 
Black Scholes formlen og udgjorde ved tildelingen den 04.09.2014 kr. 3,82 pr. option. 
Udnyttelse af optionerne kan ske i de åbne vinduers perioder, dog tidligst 35 måneder og senest 
50 måneder efter tildelingen. Aktieoptionsordningen har karakter af en aktiebaseret ordning.  

Når der fremover indgås aftaler om et aktieoptionsprogram, vil aftalen blive behandlet i over- 
ensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed om variabel løn. Direktionen kan 
tildeles aktieoptioner, hvilket jf. lønpolitikken maksimalt kan andrage 12,5 % af den samlede 
årsløn.  

Der vil blive knyttet betingelser til tildelingen, idet ordningen vil antage karakter af en variabel 
lønmodel i overensstemmelse med reglerne om variabel løn til direktører i lov om finansiel 
virksomhed. I overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik fastsættes kriterierne af 
bestyrelsen på baggrund af selskabernes forhold og økonomiske situation samt under behørig 
inddragelse af regler og begrænsninger i lov om finansiel virksomhed. 

Tildelingen af aktieoptioner sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler 
angående tildeling af variabel løn. Den individuelle aftale med det enkelte direktionsmedlem 
indeholder således udbetalingsbegrænsninger, claw back-bestemmelser mv. 

Optionerne vil fortsat være værdiansat efter Black Scholes formlen. 

Udnyttelse af optionerne kan ske i de åbne vinduers perioder, dog tidligst 48 eller 54 måneder 
efter tildelingen. Udnyttelse skal ske indenfor 15 måneder efter den først mulige 
udnyttelsesdato. 

Aktieoptionsordningen har karakter af en aktiebaseret ordning.  

Regnskabsmæssigt behandles begge ordninger som en egenkapitalordning. Heraf følger, at 
regnskabsmæssigt værdiansættes egenkapitalordningen på tildelingstidspunktet, og værdien 
udgiftsføres over optjeningsperioden. 

 

 Godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2015 
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