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Lønpolitik 

 
 

 
 

1. Indledning 
I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71, §§ 77 a-d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt 
oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik. 
 
Politikken fastsætter Bankens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer 
for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse.  
 
Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen for generalforsamlingen. 
 
2. Lønpolitik 
Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, 
direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt 
ansatte i kontrolfunktioner i Banken. 
 
Formål 
Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en 
sund og effektiv risikostyring i Banken. 
 
Kriterier 
Løn bruges som et aktivt redskab i Bankens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og 
funktioner og fleksibilitet. Lønpolitikken understøtter Bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.  
 
Løn 
Når en individuel løn skal fastsættes sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer Banken 
bl.a. følgende faktorer: 
 

 Jobprofil  

 Resultater  

 Indsats  

 Kompetencer 
 
Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn.  
 
Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen imidlertid ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, 
en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i 
overensstemmelse med §§ 77a og §§ 77b i lov om finansiel virksomhed.  
 
Væsentlige risikotagere 
Banken har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere: 
 

1. ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle 
instrumenter, 

2. ledelsen af den del af organisationen, som investerer Bankens egne midler, 
3. ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en 

væsentlig risiko på Bankens vegne for bankens midler, 
4. ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for riskotagning, og 
5. ansatte, som kan påføre Banken væsentlige kreditrisici. 
6. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 
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Kontrolfunktioner 
Lønsystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at 
medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag som er afhængig af den funktion, de fører 
kontrol med.  
 
Overenskomstansatte  
Overenskomstansatte ydes overenskomstmæssig løn.  
  
Pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelser 
Fratrædelsesgodtgørelser og pensionsordninger til overenskomstansatte medarbejdere følger overenskomsten. 
 
Direktionens pensionsordning og fratrædelsesgodtgørelse aftales individuelt og tilstræbes at afspejle niveauet for 
den finansielle sektor. 
 
Bestyrelsen har ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger med Banken. 
 
3. Aflønningsudvalg 
Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. 
 
4. Årlig gennemgang af lønpolitikken 
Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til Bankens 
udvikling. 
 
Lønpolitikken er senest revideret på bestyrelsesmøde den 14. december 2015 og godkendt på Bankens ordinære 
generalforsamling den 23. marts 2011.  
 
Lønpolitikken er i overensstemmelse med Finanssektorens kodeks om lønpolitik af 9. december 2010.  

 


