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Påbud og påtale fra Finanstilsynet vedrørende lønpakker, lønpolitik og ledel-
sesvederlag i årsrapporten (kommentaren gælder for alle koncernens sel-
skaber) 
 
Variabel vs. fast lønpakke 
Alm. Brand har udformet en afbalanceret aflønningsform for den øverste ledelse til gavn 
for både aktionærerne og koncernen. 
 
Siden 2012 er en del af den øverste ledelses faste løn - svarende til 13 % - tildelt som opti-
oner i Alm. Brand aktier. 
 
Aflønningsformen blev etableret som en fastlønsordning efter forudgående drøftelser med 
Finanstilsynet og opfylder naturligvis alle kendte, gældende regler. 
 
Alm. Brand har noteret sig, at Finanstilsynet nu har skiftet holdning og mener, at lønpak-
ken ikke længere kan betragtes som fastløn, men skal betragtes som variabel løn.  
 
Det står koncernen uforstående overfor. 
 
De nuværende ordninger fortsætter dog uændrede frem til, at de alligevel skal genfor-
handles i 2016. 
 
Alm. Brand har endnu ikke taget stilling til, om påbuddet skal ankes. 
 
Detaljerede lønoplysninger i årsrapporterne 
Finanstilsynet påbyder, at koncernen fremadrettet offentliggør hvert enkelt ledelsesmed-
lems vederlag i årsrapporterne for de enkelte selskaber. 
 
Alm. Brand tager påbuddet til efterretning. 
 
Engangsvederlag 
Finanstilsynet påtaler, at Alm. Brand i 2013 ikke havde et maksimum beløb for engangs-
vederlag nedskrevet i lønpolitikken.  
 
Alm. Brand administrerede dog allerede i 2013 efter et maksimumloft for engangsveder-
lag på 100.000 kr., ligesom loftet var forelagt for Generalforsamlingen ved lønpolitikkens 
vedtagelse og indarbejdet i koncernens forretningsgange. 
 

Påtalen tages til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer, da maksimumbelø-
bet allerede blev indskrevet i lønpolitikken for 2014. 
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