
Redegørelse for virksomhedsledelse 
Alm. Brand tilstræber størst mulig gennem 
sigtighed og åbenhed og er således enig i  
grundprincipperne i anbefalingerne for god  
Corporate Governance. Dette afspejles i  
selskabets ledelsespraksis, der for langt den  
overvejende del følger anbefalingerne. 
 

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING 
Cirka 60 % af aktiekapitalen i Alm. Brand A/S ejes af Alm. Brand af 1792 fmba, som er en forening med ca. 400.000 
medlemmer, som alle er kunder i Alm. Brand Forsikring A/S. På den baggrund bliver fem ud af otte generalforsamlingsvalgte 
medlemmer indstillet af Alm. Brand af 1792 fmba. De øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige.  
 
De fem bestyrelsesmedlemmer indstillet af Alm. Brand af 1792 fmba’s bestyrelse er valgt blandt medlemmerne af Alm. Brand af 
1792 fmba’s repræsentantskab i henhold til foreningens vedtægter. 
 
Oplysninger om de indstillede medlemmers baggrund, kompetencer og udvælgelseskriterier offentliggøres på 
generalforsamlingen. Oplysninger om blandt andet bestyrelsesmedlemmernes øvrige direktions- og bestyrelsesposter samt 
særlige kompetencer fremgår af årsregnskabet. For nye kandidater oplyses øvrige direktions- og bestyrelsesposter mv. også i de 
fuldstændige forslag forud for ordinære generalforsamlinger.  
 
Da mindre end halvdelen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige, afviger Alm. Brand A/S fra 
anbefalingen for god selskabsledelse. Det er ledelsens opfattelse, at hovedaktionærens og de øvrige aktionærers interesser er 
sammenfaldende. 
 
BESTYRELSESUDVALG 
Bestyrelsen har nedsat to bestyrelsesudvalg - revisionsudvalget og aflønningsudvalget. Bestyrelsens formand og næstformand, 
der ikke kan betegnes som uafhængige, indgår i disse udvalg, hvorfor flertallet af udvalgenes medlemmer ikke er uafhængige. 
Dette afviger fra anbefalingerne for god selskabsledelse, men bestyrelsen har truffet dette valg for derved at sikre stort fokus på 
udvalgenes arbejde. 
 
På Alm. Brands hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af udvalgenes opgaver, medlemmerne af udvalgene, mødefrekvens 
mv. Information findes på almbrand.dk/revisionsudvalg og almbrand.dk/afloenningsudvalg. 
 

 

Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at nedsætte et nomineringsudvalg, da flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er 
indstillet af hovedaktionæren.  
 



Ved udvælgelse og indstilling af de uafhængige kandidater følges anbefalingen om at tage hensyn til behovet for fornyelse og til 
behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn, ligesom bestyrelsen inddrager ekstern 
assistance ved udvælgelsen af de uafhængige kandidater.  
 
LEDELSESORGANER  
I overensstemmelse med dansk lovgivning ledes Alm. Brand A/S og koncernens datterselskaber efter et tostrenget 
ledelsessystem med en bestyrelse og en direktion. Medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i Alm. Brand A/S er nærmere 
beskrevet i afsnittet Ledelseshverv og særlige kompetencer. Bestyrelsens og direktionens ansvar og opgaver er fastsat i 
bestyrelsens forretningsorden.  
 
Bestyrelsen består af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire medarbejdervalgte medlemmer. Af de 12 
bestyrelsesmedlemmer er otte mænd og fire kvinder. Bestyrelsesmedlemmernes alder, anciennitet, øvrige ledelseshverv, særlige 
kompetencer og mødedeltagelse fremgår af oversigten over ledelseshverv på siderne 56-62. Ebbe Castella, Karen Sofie Hansen-
Hoeck og Anette Eberhard anses for uafhængige, da de ikke er medlemmer af selskabets hovedaktionærs bestyrelse. 
 
I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer lægger bestyrelsen vægt på, at følgende kompetencer er 
repræsenteret i bestyrelsen som helhed: generel ledelsesmæssig erfaring, erfaring fra Alm. Brand-koncernens kundesegmenter, 
erfaring med revisions- og regnskabsforhold særligt med henblik på deltagelse i revisionsudvalget, indsigt i finansielle forhold, 
indsigt i juridiske forhold, indsigt i økonomiske forhold, erfaring med risikostyring og solvens, investeringer og overordnet 
indsigt i it-mæssige forhold.  
 
BESTYRELSESEVALUERING  
Bestyrelsen evaluerer sine samlede kompetencer og sin arbejdsform én gang årligt. Bestyrelsen inddrager minimum hvert tredje 
år ekstern bistand ved evalueringen. Som led i evalueringen drøftes antal, niveau og kompleksitet af bestyrelsesmedlemmernes 
andre ledelseshverv med henblik på at sikre et rimeligt niveau af andre ledelseshverv. Evalueringen ledes af 
bestyrelsesformanden. Evalueringsproceduren sker med udgangspunkt i selskabets forretningsmodel og strategi og indebærer 
en vurdering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers individuelle kompetencer såvel som bestyrelsens kollektive kompetencer i 
overensstemmelse med Finanstilsynets anbefalinger om bestyrelsesevaluering. Evalueringen omfatter derudover bl.a. 
samarbejdet med selskabets direktion, formandens ledelse af bestyrelsen, arbejdet i udvalgene samt bestyrelsesmaterialet og 
den overordnede tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsens evaluering i 2018 omfattede bl.a. evaluering af nye bestyrelsesmedlemmers kompetencer i samspil med den 
resterende bestyrelse samt en ajourføring af oversigten over bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer. Evalueringen 
gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Resultatet af evalueringen indgår fremadrettet i bestyrelsesarbejdet. 
 
Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2018. Om bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse henvises til siderne 56-62 i 
årsrapporten. 
 
En yderligere beskrivelse af koncernens ledelsesmæssige og organisatoriske struktur findes på almbrand.dk/ledelsesstruktur. 
 
 
VEDERLAGSPOLITIK 
Alm. Brands vederlagspolitik findes på hjemmesiden. I vederlagspolitikken er der bl.a. oplysninger om koncernens 
aktiebaserede aflønning. Herudover findes der yderligere oplysninger om bestyrelsens og direktionens vederlag i årsregnskabets 
note 9 samt i selskabets vederlagsrapport 2018. Læs mere på:  
almbrand.dk/corporategovernance.  
 
Selskabet efterlevede i 2017 den i årsregnskabet 2017 beskrevne lønpolitik og har i 2018 efterlevet den i 2018 vedtagne 
lønpolitik.  
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen aflønnes med faste årlige vederlag, der tilstræbes afpasset efter bestyrelsesarbejdets omfang og det ansvar, der er 
forbundet med bestyrelseshvervet. 
 
I overensstemmelse med vederlagspolitikken aflønnes bestyrelsesmedlemmerne ikke med incitamentsprogrammer.  
 



Ifølge anbefalingerne for god selskabsledelse skal bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår godkendes af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen finder, at det er tilstrækkeligt, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det 
forgangne år som led i godkendelsen af årsregnskabet, og at formanden på generalforsamlingen redegør for bestyrelsens 
forventede vederlag for indeværende regnskabsår. 
 

   Særskilt vederlag for  
 

Honorar Revisions-
udvalg 

Alm. Brand 
Forsikring 

A/S 

Alm. Brand 
Liv og 

Pension A/S 
Alm. Brand 

Bank A/S Samlet 

Jørgen Hesselbjerg 
Mikkelsen* 

775.000 40.000 40.000 40.000 175.000 1.070.000 

 
Jan Skytte Pedersen* 

500.000 40.000 40.000 40.000 175.000 795.000 

Anette Eberhard 275.000 80.000 40.000 40.000 175.000 610.000 
Ebbe Castella 275.000    175.000 450.000 
 
Boris Nørgaard Kjeldsen* 

275.000    175.000  
450.000 

Flemming Fuglede 
Jørgensen* 

275.000  40.000 40.000  355.000 

Per Viggo Hasling Frandsen* 275.000  40.000 40.000  355.000 
Karen Sofie Hansen-Hoeck 275.000     275.000 
Brian Egested* 275.000     275.000 
Helle Låsby Frederiksen* 275.000     275.000 
Claus Nexø Jensen* 275.000     275.000 
Susanne Larsen 275.000     275.000 

I overensstemmelse med vederlagspolitikken aflønnes bestyrelsesmedlemmerne ikke med incitamentsprogrammer.  
*Medlem af bestyrelsen i Alm. Brand af 1792 fmba. Alm. Brand af 1792 fmba dækker 10 % af honoraret.  
 
Direktionen 
Vederlaget til direktionen består af en løn, der tilstræbes fastsat, så den er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende hverv i den 
finansielle sektor. I tillæg til lønnen indbetaler selskabet pensionsbidrag, ligesom firmabil, fri telefon og andre sædvanlige 
lønsubstitutter indgår i vederlaget. Direktionens øvrige ledelseshverv i selskaber, som indgår i Alm. Brand koncernen, udløser 
ikke vederlag. Der henvises i øvrigt til vederlagsrapporten 2018 www.almbrand.dk/corporategovernance. 

 
Som en fast del af den faste løn blev der i 2012 etableret en aktieoptionsordning for direktionen. Ordningen ophørte den 31. 
marts 2016. Der blev etableret en aktielønsordning pr. 1. juli 2016. Tildelingen af aktier som aktieløn sker i henholdsvis juni og 
december. Den 6.  juni 2018 blev der tildelt 5.638 aktier til en kursværdi på 385.075 kr. for første halvår 2018, og den 5. 
december 2018 blev der tildelt 6.947 aktier til en kursværdi på 403.000 kr. for andet halvår 2018.  
 
I 2018 modtog direktionen samlet 9,7 mio.kr. i vederlag inklusive værdien af aktieløn. Direktionens vederlag reguleres hvert 
andet år.  
 
REGNSKABSAFLÆGGELSESPROCES  
Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Alm. Brand A/S’ risikostyring og kontrolorganisationen i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til 
regnskabsaflæggelsen. 
 
Kontrolmiljø 
Bestyrelsen har vedtaget en arbejdsplan, der sikrer, at bestyrelsen mindst én gang årligt vurderer koncernens: 
 
• Organisation 
• Planer og budgetter  
• Risiko for besvigelser 
• Interne regler og retningslinjer 
 



Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i dette arbejde. Direktionen overvåger 
løbende overholdelse af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og 
rapporterer løbende herom til bestyrelsen. 
 
Koncernens interne revision refererer og rapporterer direkte til bestyrelsen i overensstemmelse med den af intern revision 
forelagte og af bestyrelsen vedtagne revisionsplan. Der revideres stikprøvevis på alle forretningsgange og interne kontroller på 
væsentlige og risikofyldte områder, herunder årsregnskabet og regnskabsaflæggelsen. 
 
Risikovurdering 
Bestyrelsens arbejdsplan sikrer, at bestyrelsen og direktionen mindst én gang årligt foretager en overordnet vurdering af risici i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. I den forbindelse vurderer bestyrelsen konkret koncernens organisation for så 
vidt angår: 
 
• Risikomåling og risikostyring  
• Regnskabs- og budgetorganisation 
• Intern kontrol 
• Prokuraregler  
• Funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger  
• It-organisation og it-sikkerhed 
 
Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser. Bestyrelsen gennemfører i denne 
forbindelse: 
 
• Drøftelse af ledelsens eventuelle incitament til eller motiv for regnskabsmanipulation eller anden besvigelse 
• Drøftelse af ledelsesrapporteringen med henblik på at forebygge/identificere og reagere på regnskabsmanipulation 
 
Det nedsatte revisionsudvalg understøtter bestyrelsen i disse vurderinger. 
 
Risikostyring og regnskabsproces 
Den daglige risikostyring varetages på segmentniveau ud fra risikorammer udstukket af direktionen og godkendt af bestyrelsen. 
 
Risikostyringen koordineres af en tværgående risikokomité bestående af direktionen, selskabernes risikoansvarlige samt de 
ansvarlige for aktuariaterne, salgsorganisationen, it-afdelingen, økonomiafdelingen samt de forretningsansvarlige for 
Forsikring, Pension og Bank. 
 
Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af års- og delårsregnskaber. De væsentligste bidragydere til 
regnskabsaflæggelsen er skade- og livsforsikringsaktuariaterne, som er ansvarlige for opgørelse af de forsikringsmæssige 
hensættelser, og Risk Management, som er ansvarlig for opgørelse af koncernens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. 
Herudover er kreditsekretariatet en væsentlig bidragyder vedrørende den regnskabsmæssige behandling af bankens udlån. 
 
Beretningen udarbejdes af Investor Relations på baggrund af informationer fra en række afdelinger så som økonomiafdelingen 
og forretningsområderne.  
 
Der henvises i øvrigt til note 47, Kapital- og risikostyring samt note 48, Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og 
usikkerheder for en nærmere gennemgang af koncernens risici.  
 
WHISTLEBLOWER-ORDNING 
I 2014 etablerede koncernen en whistleblower-ordning som led i implementeringen af ny lovgivning. Her har medarbejdere 
mulighed for anonymt at indberette overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af den finansielle lovgivning udført af ansatte 
eller bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brands selskaber. Whistleblower-ordningen er forankret i Compliance, der ikke har modtaget 
indberetninger af finansiel karakter i 2018.  
 
FRAVIGELSE AF CORPORATE GOVERNANCE-ANBEFALINGERNE 
Alm. Brand er omfattet af Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger, som kan findes på corporategovernance.dk. Alm. 
Brand A/S’ bestyrelse tager årligt stilling til samtlige anbefalinger efter ”følg eller forklar”-princippet. Den fulde redegørelse kan 
findes på almbrand.dk/cgrapport. 



 
Koncernen afviger fra anbefalingerne for god selskabsledelse på følgende punkter:  
 
• Mindst halvdelen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er ikke uafhængige, se Bestyrelsens sammensætning 

og organisering 
• Flertallet af medlemmerne af bestyrelsesudvalgene kan ikke betegnes som uafhængige, se Bestyrelsesudvalg 
• Bestyrelsen har ikke nedsat et nomineringsudvalg, se Bestyrelsesudvalg 
• Udvælgelse og indstilling af bestyrelseskandidater sker kun delvis efter de anbefalede kriterier 
• Der redegøres ikke i anbefalet omfang for bestyrelseskandidaters kompetencer forud for valg på generalforsamlingen 
• Bestyrelsens vederlag godkendes for det forgangne år og ikke for indeværende regnskabsår, se lønpolitik for bestyrelsen 
 
Herudover har Alm. Brand A/S valgt ikke at etablere en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, idet det vurderes, at 
overtagelsesforsøg ikke er realistiske med den nuværende ejerstruktur.  
Det er bestyrelsens vurdering, at Alm. Brand A/S samlet lever op til kriterierne for god selskabsledelse, og at ovenstående få 
undtagelser ikke er til ulempe eller strider imod aktionærernes eller øvrige interessenters interesser. 
 
Bestyrelsen har vurderet de nye ”Anbefalinger om aktivt ejerskab” og har vurderet, at selskabet og de finansielle virksomheder i 
Alm. Brand-koncernen både samlet og hver for sig besidder så få og uvæsentlige ejerandele i danske børsnoterede selskaber, at 
opstilling af en formel politik for aktivt ejerskab, løbende dialog med udstedere og rapportering ikke vil tilgodese de hensyn, som 
anbefalingerne har til formål at understøtte. Alm. Brand-koncernens selskaber benytter sig af screeningsbureauer og proxy-
rådgivere ved administrationen af sine globale aktiebesiddelser. 
  
 


