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Indledning 

Selskabet skal have en politik omkring løn og oplysningsforpligtelser i forhold til aflønning 

i finansielle virksomheder. Dette er beskrevet i nærværende skriftlige lønpolitik. 

 

Aflønningsudvalg 

Selskabet har pga. sin størrelse ikke etableret et aflønningsudvalg, idet Aros Forsikring i 

de 2 seneste regnskabsår på balancetidspunktet ikke i gennemsnit har haft 1.000 eller flere 

fuldtidsansatte, og bestyrelsen har ikke fundet anledning til at nedsætte et sådant udvalg. 

 

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 en sund og effektiv risikostyring af 

selskabet. 

 

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, 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 harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte sine 

kunder. 

 

Såfremt selskabet anvender variable løndele, må den samlede variable løn, som selskabet 

forpligter sig til at udbetale, ikke udhule selskabets mulighed for at styrke sit 

kapitalgrundlag. 

 

Fast løn kontra variabel løn 

Selskabet skelner imellem, hvornår der benyttes fast løn, og hvornår der benyttes variabel 

løn.  

 

Der udbetales kun fast løn for den enkeltes relevante kompetencer, erhvervserfaring og 

organisatoriske ansvar. 

 

Variable løndele fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af opnåede resultater hos 

modtageren/afdelingen/virksomheden. Der skal være tale om vedvarende og 

risikojusterede resultater, samt resultater ud over, hvad der kan forventes i henhold til den 

ansattes relevante erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. 

 

Direktørens løn er som udgangspunkt fast, men kan dog suppleres med et engangs-

vederlag.  

 

De væsentlige risikotageres løn er som udgangspunkt fast, suppleret med variabel løn i form af 
bonus. Bonussen reguleres i forhold til bonusaftalens resultatmåling.  
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Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, 

gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, tilkommer der 
vedkommende en i forhold til dennes ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den 
ydelse, vedkommende ville have fået udbetalt, dersom vedkommende havde været ansat i 
virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt 
udbetales. 
 

Personkreds 

Følgende er omfattet af selskabets lønpolitik: 

 Bestyrelsen 

 Adm. Direktør / Chief Executive Officer / CEO 

 Chief Finance Officer / CFO 

 Chief Commercial Officer / CCO 

 Chief Operating Officer / COO  

 

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 markedskonformt, og som afspejler 

kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets 

kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsens honorar godkendes på den årlige generalforsamling. 

 

Direktørens aflønning 

Direktøren er ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Der sker en årlig vurdering af 

aflønningen. Bestemmende for direktørens aflønning er målet om at sikre at selskabets 

strategi eksekveres og afspejler direktørens selvstændige indsats og værdiskabelse for 

selskabet, samt mulighed for at tiltrække, fastholde og udvikle de bedst kvalificerede 

ledende medarbejdere. 

 

Elementerne i direktørens samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i 

markedspraksis og selskabets specifikke behov. 

 

I forbindelse med den årlige vurdering af direktørens aflønning foretages en vurdering af 

udviklingen i markedspraksis. Direktørens aflønning kan bestå af fast løn og pension.  

 

Direktørens variable løn kan maksimalt udgøre 100.000 kr. pr. år, og den variable løn må 

maksimalt udgøre 50% af den faste løn. Udbetaling sker i henhold til loven. 

 

Bestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at fravige kravene til udbetaling af den variable 

løn i 50% i instrumenter eller efterstillet gæld, udskydelse af udbetaling og tilbageholdelse 

af instrumenter i en passende periode.  

 

Herudover oppebærer direktøren fri bil svarende til sin stilling, fri telefon og internet-

opkobling. 
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Fratrædelsesgodtgørelse 

I forbindelse med en direktørs fratrædelse tildeles den ved besættelsen af stillingen eller 

ved fratrædelsen aftalte fratrædelsesgodtgørelse, som maksimalt udgør to års samlede 

vederlag inkl. pension. Fratrædelsesgodtgørelsen er ikke resultatafhængig. 

 

Nyansættelsesgodtgørelse 

Direktionen kan tildeles aftalt nyansættelsesgodtgørelse uden begrænsninger. Udbetaling 

heraf sker i overenstemmelse med reglerne i fiL vedr. aflønning. 

 

Kompensation eller frikøb fra andre kontrakter 

Direktionen kan i visse tilfælde tildeles kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i 

forbindelse med tidligere beskæftigelse ved ansættelse hos Aros Forsikring. Bestyrelsen 

træffer konkret afgørelse om eventuel kompensation eller frikøb i henhold til tidligere 

beskæftigelse. I vurderingen af tildelingen og størrelsen af kompensationen tager 

bestyrelsen højde for virksomhedens interesser på længere sigt og de øvrige bestemmelser 

om variabel løn i Aros Forsikrings lønpolitik. Kravene til udbetaling af variabel løn i Lov om 

finansiel virksomhed påses. 

 

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens 

løn.  

 

Øvrige væsentlige risikotageres aflønning 

 Chief Finance Officer / CFO 

 Chief Commercial Officer / CCO 

 Chief Operating Officer / COO  

 

Nævnte væsentlige risikotagere er funktionæransatte. Der sker en årlig vurdering af deres 

aflønningen af direktøren. Bestemmende for deres aflønning er målet om at sikre at 

selskabets strategi eksekveres og afspejler indsatser og værdiskabelse for selskabet samt 

mulighed for at tiltrække, fastholde og udvikle de bedst kvalificerede medarbejdere. 

 

Nævnte er udpeget som væsentlige risikotagere, da de er identificeret som nøglepersoner 

i selskabet og bl.a. forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning. Kontrollen 

af overholdelse af grænser for risikotagning er ligeledes en del af bestyrelsens kompetence, 

som udøves på hvert bestyrelsesmøde.   

 

Deres løn er kontraktuelt suppleret med variabel løn i form af bonus. Denne reguleres i 
forhold til bonusaftalens resultatmåling. Bonusaftalen for nævnte er identisk hvad angår 
såvel kriterier for at opnå bonus, som selve bonussens størrelse.  
 

Det passende loft for den variable løndel fastsættes til kr. 100.000 som afspejler en 

passende balance mellem den faste og variable løn.  

 

Udbetaling sker i henhold til loven. Bestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at fravige 

kravene om udbetaling af den variable løn i 50% i instrumenter eller efterstillet gæld, 

udskydelse af udbetaling og  tilbageholdelse af instrumenter i en passende periode  
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Herudover oppebærer nævnte personer fri bil svarende til deres stilling, fri telefon og 

internetopkobling. 
 

I forbindelse med ansættelse og fratræden tildeles ikke nogen ekstraordinære 

nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser ud over, hvad de pågældende i henhold til 

ansættelsesaftalen er berettiget til af løn i henhold til gældende opsigelsesvarsel  i deres 

kontrakt.  

 

Risikotagerne kan dog tildeles godtgørelse ved ansættelse, såfremt aftalen om 

godtgørelsen er: 

 

- indgået i forbindelse med besættelse af stillingen og 

- begrænset til det første ansættelsesår. 

 

Direktionen vurderer, at selskabet på tidspunktet for tildelingen har et sundt og solidt 

kapitalgrundlag. 

 

Risikotagerne kan derudover ikke modtage nyansættelsesgodtgørelse. 

 

Direktøren fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af de væsentlige 

risikotagers løn.  

 

Offentliggørelse  

Indholdet af nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside hvortil 

der henvises i årsrapporten. I årsrapporten offentliggøres det samlede optjente vederlag 

for hvert enkelte medlem af bestyrelsen og direktøren, samt ansatte, hvis aktiviteter har 

væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Oplysninger vedr. ansatte, hvis 

aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, udelades i tilfælde, hvor 

dette indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn. 

 

Derudover oplyses der om følgende: 

 

1) Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken samt antallet 

af møder, som afholdes af bestyrelsen, der fører tilsyn med aflønningen i løbet af 

regnskabsåret, herunder oplysninger om sammensætningen af og mandatet for et 

eventuelt aflønningsudvalg og om den eksterne ekspert, som er blevet konsulteret 

med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, og de relevante berørte parters rolle.  

2) Sammenhængen mellem løn og resultater. 

3) De vigtigste karakteristika ved aflønningssystemets opbygning, herunder 

oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og 

risikojusteringer, udskydelsespolitik og optjeningskriterier. 

4) Forholdet mellem fast og variabel løn fastsat i henhold til §16, stk. 1, nr. 1-3 i 

Bekendtgørelse nr. 1583 af 13/12/2016. 

5) Hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af rettigheder til aktier, 

optioner eller variable lønkomponenter. 
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6) De vigtigste parametre og begrundelser for en eventuel ordning for variable 

komponenter og andre ikkepekuniære fordele. 

7) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter forretningsområde. 

8) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter ledelsen og de 

medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprof il, 

med angivelse af følgende: 

a. Lønsummen i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn og antal 

modtagere. 

b. Den variable løns størrelse og form fordelt på kontant udbetaling, aktier og 

aktielignende instrumenter eller andet. 

c. Størrelsen af den udestående udskudte aflønning fordelt på optjente og 

ikkeoptjente andele. 

d. Størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, 

udbetalt og reduceret gennem resultatjusteringer. 

e. Nye nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i løbet af 

regnskabsåret, og antallet af modtagere af sådanne udbetalinger. 

f. Størrelsen af de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af 

regnskabsåret, antallet af modtagere af sådanne tildelinger og det højeste 

beløb, der er tildelt til en enkelt person.  

 

Formandens beretning på selskabets generalforsamling vil indeholde en omtale af 

nærværende lønpolitik samt en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktøren, 

samt eventuelle ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens 

risikoprofil, hvis dette kan oplyses, uden at oplyse om disses individuelle løn. Redegørelsen 

vil indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående år og om den forventede 

aflønning i indeværende og kommende regnskabsår. 

 

Lønpolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. 

 

På selskabets hjemmeside offentliggøres oplysninger om, hvordan selskabet opfylder de til 

Aros Forsikrings lønpolitik relevante krav. 

 

Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken 

Bestyrelsen påser, at der mindst en gang årligt foretages kontrol med overholdelse af 

denne lønpolitik for den omfattede personkreds. Kontrollen foretages af selskabets 

generalforsamlingsvalgte revisor, og bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for kontrollen. 

Resultatet af kontrollen rapporteres til bestyrelsen.  

 

Denne lønpolitik er vedtaget af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for at 

foretage eventuelle nødvendige tilpasninger og foretage fornyet forelæggelse for 

generalforsamlingen.  
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Dog skal lønpolitikken revideres 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 på 

generalforsamlingen.  

 

 

 

Den 23. januar 2019 

 

 

____________________ 

Morten Dissing 

 

 

 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. januar 2019 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Lars Dahl-Nielsen 

Bestyrelsesformand 

 

Michael Busck 

Næstformand 

Henri Klaaborg 

 

____________________ ____________________ ____________________  

Peter Rosenkrands  Jens Øllegaard 

Medarbejdervalgt 

  Thomas Steen Vilhelmsen 

  Medarbejdervalgt 

 

 


