
Nummer:  

2.5 

Dokumenttype: 

Politik  

Emne: 

Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige 

risikotagere og kontrolfunktioner 

Udarbejdet af: 

MNL/mfs 

Version: 

 2.0 

Dato: 

05-04-2017 

Side: 

Side 1 af 4 

 

1. Indledning 
Ifølge Bekendtgørelse nummer 1583 af 13. december 2016 om lønpolitik   og aflønning i 

forsikringsselskaber  og forsikringsholdingvirksomheder udstedt i henhold til Lov om Finansiel 

virksomhed § 77i skal en finansiel virksomhed have en lønpolitik og lønpraksis, der er i 

overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. 

2. Afgrænsning  
Der er ved udarbejdelsen af nærværende lønpolitik taget hensyn til det generelle 

proportionalitetsprincip, således at virksomhedens størrelse og organisation, samt omfanget og 

kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter er taget i betragtning.  

3. Aflønnings- og ansættelsesudvalg 
Selskabet behøver på grund af sin størrelse ikke at etablere et aflønningsudvalg. Bestyrelsen har grundet 

selskabets forretningsmodel, størrelse, kompleksitet, samt indholdet af nærværende lønpolitik  ikke 

fundet anledning til at nedsætte et sådant udvalg.  

 

Bestyrelsen har også besluttet ikke at etablere et ansættelsesudvalg. Det nedsættes i givet fald ad hoc 

med et passende antal repræsentanter fra bestyrelsen.  

4.  Selskabets overordnede lønpolitik 
Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har 

væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken 

skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund 

og effektiv risikostyring af selskabet. 

 

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets mission, vision, værdier og langsigtede mål, 

herunder en holdbar forretningsmodel. 

 

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for 

interessekonflikter, eller som ikke harmonere med selskabets ønsker om at beskytte kunder. 

 

Den samlede løn må ikke udhule selskabets kapitalgrundlag.  

5.  Hvem er omfattet  
Følgende er omfattet af selskabets lønpolitik:  

- Selskabets bestyrelse  

- Selskabets direktion  

- Selskabets skade-, police- og reassurancechef Carsten Sønnichsen  

- Selskabets økonomichef Anders Skov Lidsmoes  

- Selskabets complianceansvarlig Mia Franke Saugsted  
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6.  Bestyrelsens honorar  
Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- 

eller performanceafhængig aflønning.  

 

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, som er markedstilpasset sammenlignet med andre 

gensidige forsikringsselskaber, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og 

indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.  

 

De af bestyrelsens medlemmer, der tillige er medlem af selskabets Revisionsudvalg, modtager et 

særskilt fast basis honorar for dette.  

 

Revisionsudvalgets honorar er også fastsat til et niveau, som er markedstilpasset sammenlignet med 

andre gensidige forsikringsselskaber.  

 

De faste honorarer revurderes hver 4. år med 2017 som udgangspunkt, eller hvis der indtræder 

afgørende ændrede krav til bestyrelsens arbejde og ansvar.  

7.  Direktionens aflønning  
Bestyrelsen fastsætter indenfor nedestående rammer alle aspekter af direktionens løn.  

 

Bestemmende for direktionens aflønning er ønsket om at sikre selskabets fortsatte mulighed for vækst. 

Den afspejler direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet samt mulighed for at 

tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledende medarbejdere.  

 

Elementerne i direktionens samlede aflønning sammensættes og fastsættes på et niveau og med et 

indhold, der er markedstilpasset sammenlignet med andre gensidige forsikringsselskaber.  

 

Direktionen er ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Direktionens aflønning består af en fast månedlig 

løn, samt et pensionsbidrag.  

 

Herudover oppebærer direktionen fri bil svarende til dennes stilling, fri telefon, internetopkobling, og op 

til tre trykte medier.  

 

Direktionen er ikke  omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.  

 

I forbindelse med en direktørs fratrædelse tildeles ikke nogen ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser 

ud over, hvad direktøren ifølge  sin kontrakt er berettiget til af løn i henhold til gældende 

opsigelsesvarsel. 

 

 

 

 

 

Der sker årligt en evaluering af direktionen. I forbindelse med den årlige evaluering foretages også en 

eventuel regulering af direktionens aflønning.  
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8.  Aflønning af væsentlig risikotagere  
De i punkt 5 nævnte personer, der af bestyrelsen er udpeget som væsentlig risikotagere, er ansat på 

almindelige ansættelsesvilkår. Aflønningen består af fast månedlig løn og pensionsbidrag.  

 

Der sker en årlig regulering af aflønningen. Lønnen reguleres efter samme regler, som gælder inden for 

forsikringsområdet i overenskomsten mellem FA og DFL samt gennem individuelle forhandlinger.  

Ingen af de omtalte personer modtager nogen former for incitaments- eller performanceafhængig 

aflønning.  

 

De pågældende  oppebærer hver især fri bil svarende til deres stilling, såfremt den pågældendes stilling 

indeholder dette, samt fri telefon, internetopkobling og trykte medier efter behov.  

 

I forbindelse med en eventuel fratrædelse tildeles ikke nogen ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser 

ud over, hvad den enkelte er berettiget til i henhold til sin kontrakt.   

9.  Offentliggørelse af lønoplysninger  
Indholdet af nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort i selskabets årsrapport.  

 

I årsrapporten offentliggøres det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og for 

direktionen.  

 

For de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, sker der ikke 

offentliggørelse, da dette indebærer, at der vil skulle gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle 

løn.  

 

Formandens beretning på selskabets generalforsamling vil indeholde en omtale af nærværende 

lønpolitik, samt en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion. 

 

Redegørelsen vil indeholde oplysninger om aflønningen optjent i regnskabsåret fordelt på henholdsvis 

bestyrelsen og direktionen. Men ikke ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på 

virksomhedens risikoprofil, da dette indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners 

individuelle løn. 

 

Lønpolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. 

10.  Bestyrelsens ansvar for, samt kontrol og revurdering af lønpolitikken  
Bestyrelsen påser, at der mindst en gang årligt foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes. 

Kontrollen foretages af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor og bestyrelsen fastlægger 

retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen gennemgår lønpolitikken mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til 

selskabets udvikling. Dette skal ske inden selskabets ordinære generalforsamling, så en eventuel 

ændring kan fremlægges til godkendelse. 
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Vedtaget af bestyrelsen den 5. april 2017, via e-mail  

 

 

I bestyrelsen: 

 

 

 

 

 

Peter Søndergaard Christiansen (orlov)  Niels Østergaard  

   

Hans Christian Nielsen  Lone Hjort Nielsen 

   

 Søren Bjerg Jensen   Jane Søholt 

   

 Henrik Lautrup     

 

 

Direktionen:  

 

_______________________________________ 

Michael Nørgaard Larsen  

 


