
Redegørelse for vederlagspolitik mv. for regnskabsåret 2020 
 
I medfør af den finansielle regulering skal de herunder nævnte selskaber i Alm. Brand koncernen redegøre for 
selskabernes vederlagspolitik samt oplyse om aflønning af bestyrelse, direktion og øvrige væsentlige risikotagere: 
 

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 

 
Oplysningsforpligtelsen følger for så vidt angår Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og 
Pension A/S af § 26 i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, 
forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser. 
Oplysningsforpligtelsen følger for så vidt angår Alm. Brand A/S, Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand af 1792 fmba af § 18 i 
bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 
fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger. 
Det skal indledningsvist bemærkes, at Alm. Brand A/S solgte sit ejerskab i Alm. Brand Bank A/S til Sydbank A/S ved 
udgangen af november 2020, hvorfor denne redegørelse alene omfatter aflønning i Alm. Brand Bank A/S frem til 
udgangen af november 2020. 
I forbindelse med introduktionen af Selskabslovens regler om vederlagsrapportering besluttede Alm. Brand koncernen at 
anvende termen ”vederlag” til at benævne, hvad der hidtil var blevet benævnt ”aflønningsudvalg” og ”lønpolitik”, således at 
disse fremadrettet benævnes ”vederlagsudvalg” og ”vederlagspolitik”. Termen ”vederlag” vil derfor blive anvendt i det 
følgende.  
En del af selskabernes nævnte oplysningsforpligtelse er opfyldt via selskabernes respektive offentliggørelse af årsrapport 
samt vederlagspolitik. Dette er en supplerende redegørelse, der tjener det formål at sikre efterlevelse af den fulde 
oplysningsforpligtelse. Nedenfor er henvist til såvel vederlagspolitik som til årsrapporter. 
Beslutningsprocessen mv. 
Vederlagspolitikken fastlægges af bestyrelserne i de omfattede selskaber og findes på Alm. Brand koncernens hjemmeside.   
 
Vederlagspolitikken for 2020 er gældende fra godkendelsen på de respektive selskabers generalforsamlinger og af 
repræsentantskabet i Alm. Brand af 1792 fmba.  
 
Antal bestyrelsesmøder fremgår af de respektive selskabers årsrapporter, som findes under: 
http://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/regnskaberogpraesentationer/index.htm 
 
Der er nedsat vederlagsudvalg i Alm. Brand A/S og i Alm. Brand Forsikring A/S.  
Vederlagsudvalgenes sammensætning og mandat fremgår af selskabernes vederlagspolitik og Alm. Brand koncernens 
hjemmeside, ligesom det fremgår af årsrapporten for Alm. Brand A/S i afsnittet om virksomhedsledelse. 
 
De væsentligste karakteristika ved koncernens aflønningsstruktur, herunder aflønningssystemets 
opbygning og sammenhængen mellem løn og resultater samt forholdet mellem fast og variabel løn 
Vederlagsstrukturen hviler på det grundsynspunkt, at det faste vederlag skal stå i rimeligt forhold til de stillede opgaver og 
det medfølgende ansvar, ligesom det faste vederlag skal ligge på et konkurrencedygtigt niveau i forhold til tilsvarende 
hverv i den finansielle sektor. 
 
Alm. Brand koncernens vederlagspolitik opererer ikke med variabel aflønning af bestyrelsen. 
 
Vederlagspolitikken frem til den 28. april 2016 gav adgang til, at en del af den faste løn til direktion og risikotagere, som 
var medlemmer af Alm. Brands koordineringsgruppe (i det følgende benævnt ”ABKO”), kunne anvises via aktieoptioner. 
De respektive direktionsmedlemmer samt medlemmer af ABKO optjente frem til ultimo marts måned 2016 på den 
baggrund aktieoptioner som en del af den faste månedsløn, jf. det i vederlagspolitikken anførte. Herefter ophørte 
ordningen, og der tildeltes ikke yderligere aktieoptioner. Tildelte aktieoptioner kunne udnyttes frem til og med år 2020. 
Vederlagspolitikken giver adgang til at bringe variabelt vederlag i anvendelse for væsentlige risikotagere, som ikke er 
medlemmer af Alm. Brands koncernledelse eller har direkte reference til Alm. Brands koncernledelse (herefter ”Udvidet 
Ledergruppe”). Adgangen til det variable vederlag har til formål at understøtte den afbalancerede, bæredygtige og 
langsigtede interesse i selskabernes og koncernens vedvarende resultater og positive udvikling.  



Direktører, og væsentlige risikotagere som er medlem af Udvidet Ledergruppe, vederlægges udelukkende med fast 
vederlag. 
En mindre del af det faste vederlag (maksimalt 10% af den samlede løn) kan i medfør af vederlagspolitikken erlægges i 
form af aktier. Denne mulighed er udnyttet i forhold til nogle medlemmer af Udvidet Ledergruppe, hvor en fast del af det 
faste vederlag således erlægges i form af aktier. Aktierne tildeles vederlagsfrit to gange årligt. Værdien opgøres som et 
simpelt gennemsnit af gennemsnitskurserne for én aktie i Alm. Brand på den første handelsdag i hver enkelt 
kalendermåned i de kalendermåneder, som danner grundlag for den enkelte aktietildeling. 
 
Engangsvederlag 
Direktionen i selskaberne omfattet af Alm. Brands vederlagspolitik (med undtagelse af direktionen i Alm. Brand A/S) samt 
væsentlige risikotagere i koncernen kan ganske undtagelsesvist tildeles et engangsbeløb på op til kr. 100.000 p.a. i 
overensstemmelse med det i vederlagspolitikken under punkt 7 anførte.  
 
Der er i 2020 i ét tilfælde sket udbetaling af engangsvederlag i overensstemmelse med ovenstående. 
 
Derudover er der i 2020 i to tilfælde udbetalt et variabelt vederlag til to væsentlige risikotagere, der oversteg det fastsatte 
maksimumbeløb på kr. 100.000. I begge tilfælde er det imidlertid en udbetaling af et variabelt vederlag, der er aftalt og 
optjent i 2019, hvor de væsentlige risikotagere ikke var udpeget som væsentlige risikotagere.  
 
 
Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i 2020 
Der er i 2020 i ét tilfælde udbetalt en nyansættelsesgodtgørelse til en væsentlig risikotager, hvilket skete i 
overensstemmelse med vederlagspolitikkens pkt. 9. 
 
Der blev i 2020 i tre tilfælde udbetalt fratrædelsesgodtgørelser til øvrige væsentlige risikotagere i Alm. Brand Forsikring 
A/S til et samlet beløb på kr. 5.352.559 og i fire tilfælde til øvrige væsentlige risikotagere i Alm. Brand Bank A/S til et 
samlet beløb på kr. 905.428. Udbetalingerne skete i overensstemmelse med vederlagspolitikkens pkt. 11. 
 
Der blev i 2020 udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse til et direktionsmedlem i Alm. Brand A/S på kr. 17.984.500, hvilket 
skete i overensstemmelse med vederlagspolitikkens pkt. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oversigt over aflønning optjent i regnskabsåret 2020 
Bestyrelse, direktion og andre risikotageres aflønning fordelt på forretningsområder 

Selskab Forretningsområde  
(antal personer) 

Fast 
løn/honorar 
i t.kr.  

Variabel løn 
 

         
Alm. Brand fmba Bestyrelse (9) 323                       -     
  Direktion (1)                       -                                     -     
       
Alm. Brand A/S Bestyrelse (14) 4.249                 -     
  Direktion (2*) 17.232             17.985  
  Risikotager (1)  **  -     
       
Alm. Brand Bank A/S Bestyrelse (10***) 1.325                 -     
  Direktion (1) 4.534                 -     
  Investering (4) 5.290                 300    
  Detail (12) 11.855 727  
  Formue (6) 8.991                 -     
  Stabsfunktion (3) 2.757                 -  
  Andre forretningsområder 

(7) 8.572                  179   
        

Alm. Brand Forsikring A/S Bestyrelse (8***) 208                 -    
 

  Direktion (1) 4.983                 -     
  Detail (5) 12.674                 -     
  Stabsfunktioner (8) 15.340              3.423       
  Uafhængig 

kontrolfunktion (9) 9.324                  212 
 

  Andre forretningsområder 
(8) 12.324             2.165       

                     -     
Alm. Brand Liv og Pension Bestyrelse (8***) 208                 -     
  Direktion (1) 2.636                 -     
  Andre forretningsområder 

(1)  **                   -   
 

* Det afgåede direktionsmedlem i Alm. Brand A/S modtog 
vederlag som sædvanligt i sin opsigelsesperiode.  
** Hvor risikotageres løn vil kunne aflæses, udelades denne.  
*** Bestyrelseshonorar er indeholdt i lønnen for 
koncernledelsen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Antal modtagere af diverse løndele    
   Funktion 
Selskab Løn/honorar  Bestyrelse  Direktion Risikotager 
Alm. Brand A/S Fast løn/ Best. Honorar 14 2*  1 

 
 
Variabel 
 

 
1** 

 

Alm. Brand Bank A/S *** Fast løn/ Best. Honorar 10**** 
 

1 
  

32 
  Variabel   5 
 
Alm. Brand fmba*** 

 
Fast løn/Best. Honorar 

 
9 

 
- 

  
- 

 
 
Alm. Brand Forsikring A/S*** 

 
 
Fast løn /Best. Honorar 8**** 

 
 

1 
 
 

30 
 
 
Alm. Brand Liv og Pension *** 

 
Variabel 
 
Fast løn /Best. Honorar 8**** 

 
 

1 

 
6 

 
1 

     
* Det afgåede direktionsmedlem i Alm. Brand A/S modtog vederlag som sædvanligt i sin opsigelsesperiode. 
**Det afgåede direktionsmedlem i Alm. Brand A/S modtog en fratrædelsesgodtgørelse i 2020, jf. ovenfor. 
*** I Alm. Brand Bank A/S, i Alm. Brand fmba, Alm. Brand Forsikring A/S og i Alm. Brand Liv og Pension A/S er et 
bestyrelsesmedlem stoppet og afløst af et nyt. Begge er medtaget i opgørelsen af antallet. 
**** Bestyrelseshonorar er indeholdt i lønnen for koncernledelsen.  

 
 
Det afgåede og det nuværende direktionsmedlem i Alm. Brand A/S blev i regnskabsåret 2020 aflønnet med et 
samlet vederlag over 1 mio. euro. For en specifikation af det samlede vederlagsbeløb henvises der til 
vederlagsrapporten for 2020 for Alm. Brand A/S afgivet i medfør af Selskabslovens § 139b i forbindelse med 
årsrapporten for 2020, som er tilgængelig på Alm. Brand koncernens hjemmeside. 


