
  

  Klassifikation Side 
 Intern 1/10 
   
 
  

    
 

 Type af regelsæt 
Politik  

 
 

Dato 
28. april 2017 
 
 

Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK 
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Er gældende for Norli Pension Livsforsikring A/S 
 
Politikejer   Direktionen 
 
Politik specialist  N/A 
Retsligt eller andet grundlag Lov om finansiel virksomhed (FIL) nr. 182 af 2015-02-18 

med senere ændringer samt bekg nr. 1583 af 13. 
december 2016. 

 
Er omfattet af krav om juridisk granskning Ja/vurderes af Juridisk afdeling hos outsourcing partner 
 
 
 
 
 
   
 



 Side 

 2/10 

 

1. Indledning  

I henhold til FIL §§ 71, stk. 1, nr. 9, samt 77-77e, skal finansielle virksomheder have en lønpolitik og –
praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Derudover stiller 
reglerne bl.a. en række begrænsninger for brug af variable løndele. 
 
Denne politik, der er fastsat af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen i Norli Pension Livsfor-
sikring A/S (selskabet), implementerer lovgivning og øvrige regler omkring aflønning samt beskriver, 
hvordan disse regler skal håndteres.  
 
Politikken finder anvendelse i forhold til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en 
væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såkaldte ”væsentlige risikotagere”, samt medarbejdere 
i kontrolfunktioner, jf. nedenfor.  
 
Denne politik finder anvendelse på beslutninger vedr. aflønning i forhold til de angivne personer, der træf-
fes efter 28. marts 2017, dvs. aftaler der indgås, forlænges eller fornyes efter 28. marts 2017 og som  
relaterer sig til optjeningsåret 2017 og fremefter. 
 

2. Lønfastsættelse  

Formålet med denne lønpolitik er at sikre, at principperne for tildeling af variabel løn er i overensstemmelse 
med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at sikre, at selskabet kan tiltrække, fastholde og 
motivere medarbejdere i overensstemmelse med Norli Pensions aflønningsstrategi.  
 
Denne aflønningspolitik skal samtidig medvirke til at sikre, at variabel aflønning ikke fører til overdreven 
risikoadfærd, men understøtter en langsigtet værdiskabelse for Norli Pension.  
 
Variabel løn bruges som et aktivt redskab i virksomhedens strategiske ledelse og honorerer medarbejde-
rens kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken understøtter virksomhedens forretningsstrategi, værdier og 
langsigtede mål. 
 
Lønpolitikken skelner mellem at fastsætte henholdsvis de faste løndele, der primært skal afspejle relevant 
erhvervserfaring og organisatorisk ansvar, og variable løndele, som skal afspejle vedvarende og risiko 
justerede resultater samt resultater udover, hvad der kan forventes i henhold til den ansattes relevant 
erhvervserfaring organisatorisk ansvar. 
 
Der stilles krav om en passende balance mellem fast og variabel løn. Den faste løndel skal udgøre en så 
høj andel af den samlede løn, så det er muligt at have en fleksibel lønpolitik for den variable del – herunder 
at det er muligt at undlade at udbetale variabel løn.  
 
Variabel løn fastsættes generelt på grundlag af en kombination af 1) modtagers egne resultater, herunder 
hensyn også til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt Norli 
Pensions retningslinjer og forretningsgange for forholdet til kunder og investorer, 2) resultater i modtagers 
afdeling samt 3) Norli Pensions resultater. 
 
Aftaler, der indgås med ansatte, skal være forenelige med denne politik, lovgivningens regler samt kollek-
tive overenskomster for de ansatte.  
 

3. Afgrænsning 

3.1. Personkreds 
Denne lønpolitik, der har til hensigt at regulere Norli Pensions variable løn til personer, der kan påvirke 
virksomhedens risikoprofil, omfatter bestyrelsen, direktion, ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse 
på Norli Pensions risikoprofil (i det følgende ”væsentlige risikotagere”) samt medarbejdere i kontrolfunk-
tioner.  
 
3.1.1. Særligt om aflønning af bestyrelse og direktion 
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I det omfang et medlem af bestyrelsen aflønnes, sker det med et fast honorar. Der anvendes ikke afløn-
ning med variable løndele til bestyrelsen.  
 
3.1.2. Særligt om væsentlige risikotagere  
Bestyrelsen har på baggrund af indstilling fra direktionen vurderet hvilke medarbejdere, der konkret er 
væsentlige risikotagere i Norli Pension.  
 
Bestyrelsens vurdering, begrundelse og oversigt over omfattede medarbejdere fremgår af bilag 1. 
 
3.1.3. Særligt om ansatte i kontrolfunktioner 
For ansatte i kontrolfunktioner, der ikke samtidig er defineret som væsentlige risikotagere, gælder, at i det 
omfang en sådan ansat er omfattet af en lønordning med variabel løndel, kan en variabel løndel ikke være 
afhængig af resultatet i den afdeling, den pågældende fører kontrol med.  
 
Disse ansatte er ikke underlagt de øvrige begrænsninger om udskydelse, tilbageholdelse mv. i denne 
lønpolitik.  
 
De omhandlede ansatte i kontrolfunktioner fremgår af bilag 1. 

 
3.4. Overenskomstansatte  
Som udgangspunkt er overenskomstansatte omfattet af overenskomsten mellem FA og DFL og ydes over-
enskomstmæssig løn. De er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af denne politik. For overenskomst-
ansatte er der udover den fastsatte løn i overenskomsten, mulighed for at opnå yderligere tillæg, det kan 
f.eks. være bonus i henhold til performance management.  
 
Hvis en overenskomstansat får et variabelt løntillæg, som ligger ud over, hvad der kan udbetales i henhold 
til overenskomsten, og i øvrigt anses som væsentlig risikotager, vil medarbejderen være omfattet af denne 
politik, for så vidt angår denne del af lønnen. 
 

4. Aflønning 

4.1 Løndele underlagt begrænsning  
Ved variable løndele forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, 
herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger, og karakteriseret ved, at 
variable løndele, særligt sammenkoblet til virksomhedens resultater, vil kunne give incitament til at handle 
uhensigtsmæssigt for at opnå bestemte resultater og dermed risiko for overdreven risikovillighed hos den 
pågældende. 
 
Pensionsydelser, der helt eller delvist kan sidestilles med variabel løn, samt fratrædelsesordninger, der 
ikke er omfattet af lov eller overenskomster, er også at betragte som variable løndele og underlagt samme 
begrænsninger som disse. 
 

4.2 Loft over variabel løn  

Der fastsættes i Norli Pension følgende loft for variable løndele; 

  For direktionen kan den variable løndel udgøre (op til) 50% af den faste grundløn inkl. pension. 

 For øvrige væsentlige risikotagere kan den variable løndel udgøre (op til) 100% af honoraret og 

den fastsatte grundløn inkl. pension.   

 
Fastsættelsen af størrelsen sker konkret og efter forhandling i forhold til den enkelte medarbejders 
aktiviteter. Indførelse af variabel løn skal godkendes af bestyrelsen. 
 

4.3 Sammensætning af variabel løn  

50% af den variable løn til direktionen og til øvrige væsentlige risikotagere skal bestå af efterstillet gæld 
eller lignende i forhold til gældende lovgivning. 
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I henhold til danske regler gælder, at aktieoptioner og lignende instrumenter højest kan udgøre 12,5% af 
det samlede honorar og den faste grundløn inkl. pension.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.4 Udskydelse af udbetaling 
For direktionen og øvrige væsentlige risikotagere udskydes som udgangspunkt 40% af den variable løndel. 
Er der tale om, større beløb, udskydes dog 60% af den variable løndel. Ved større beløb forstås som 
udgangspunkt lønninger, hvor den variable løn udgør mere end 40% af fast grundløn inklusive pension. 
Udskydelsen sker for øvrige væsentlige risikotagere over 3 år, for direktionen over 4 år. 
 
Perioden for udskydelsen påbegyndes et år efter beregningstidspunktet og udbetalingen af den udskudte 
del af den variable løn sker med ligelig fordeling over henholdsvis 3 eller 4 år.  
 
Kravet om, at 50% af den variable løndel skal være efterstillet gæld, gælder ligeledes for udskudte løndele.  
For udskudte løndele gælder, at disse udbetales ved beregningstidspunktet ved, at Norli Pension udsteder 
gældsbrev til den berettigede på den del af den variable løndel, der forfalder ved beregningstidspunktet. 
 

4.5 Tilbageholdelse 
Efterstillet gæld, der er en del af den variable løn, for hvilken der udstedes gældsbrev, må ikke afhændes i 
i en periode på 1 år, hvor modtageren ikke må foretage risikoafdækning af den risiko, der knytter sig til in-
strumenterne. Det betyder, at efterstillet gæld, der udbetales umiddelbart i forbindelse med beregningstids-
punktet ved udstedelse af gældsbrev, først er til fri disposition 1 år efter erhvervelsen. Tilsvarende gælder, 
at efterstillet gæld først vil være til fri disposition året efter udskydelsesperioden, dvs. henholdsvis efter 1 – 
5 år efter beregningstidspunktet.  
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5.  Udbetaling af variabel løn  

5.1. Generelt 
Ved udbetaling af variabel løn skal de kriterier, der oprindelig dannede grundlag for beregningen af den 
variable løn, være opfyldt på udbetalingstidspunktet, og betinget af at den pågældende ikke har deltaget i 
eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efter-
levet passende krav til egnethed og hæderlighed. Det gælder både ved udbetaling af den variable løndel, 
der ikke udskydes, og den del, der udskydes. Det betyder, at der ved hver udbetaling skal foretages en 
vurdering af, hvorvidt de oprindelige kriterier fortsat er opfyldt, samt om vedkommende har deltaget i eller 
været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet 
passende krav til egnethed og hæderlighed, jf. denne bestemmelses første punktum samt FIL § 77, stk. 4. 
 
Udbetaling af den ikke udskudte del kan ske umiddelbart efter beregningstidspunktet, dog er den del, der 
udgør efterstillet gæld, tilbageholdt i 1 år. Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor Norli Pension opgør 
den variable løn. 
 
Udbetaling af den udskudte del af den variable løn begynder som udgangspunkt et år efter beregningstids-
punktet. Den udskudte del af den variable løn udbetales i intervaller med et års mellemrum. For efterstillet 
gæld dog således, at de først er til fri disposition og først kan udbetales efter 1 år. Det betyder, at efterstil-
let gæld først er til modtagerens frie rådighed efter 1 års udskydelse og 1 års tilbageholdelse, dvs. efter 2 
år.  
 
Modtageren af variable løndele må i henhold til lovgivningen om variabel aflønning ikke afdække den ri-
siko, der knytter sig til den efterstillede gæld iht. gældende lovgivning. 
 
5.2.1 Særlige udbetalingsbegrænsninger 
Den udskudte og/eller båndlagte del af den variable løn udbetales/overdrages dog alene, hvis det på udbe-
talingstidspunktet er holdbart set i forhold til Norli Pensions økonomiske situation.  
 
Norli Pension kan undlade udbetaling af enhver form for variabel løn, hvis Norli Pension på udbetalings-
tidspunktet ikke overholder kapitalkrav, solvenskrav eller Finanstilsynet vurderer nærliggende risiko her-
for. Undladelsen, der kræver påbud fra Finanstilsynet, kan være hel eller delvis, ligesom udbetaling kan 
udskydes til et senere tidspunkt.  
 

5.2.2. Særligt vedrørende solvenskrav og udbetaling til direktionen 
Norli Pension må ikke udbetale variabel løn til direktionen i den periode, som aftalen vedrører og indtil 
beregningstidspunktet, såfremt Finanstilsynet fastsætter frist til overholdelse af solvenskrav (og for 
forsikringsselskaber krav om genoprettelsesplan). I den situation bortfalder den variable løn, såvel aktuel 
som udskudt og/eller båndlagt, fuldstændig, og udbetaling vil ikke kunne ske senere. 
 

5.3 Claw Back 
Norli Pension kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt variabel løn, hvis udbetalingen 
hviler på dokumenteret fejlagtige resultater, og modtageren er i ond tro.  
 

6. Aflønningsudvalg 
Norli Pension har ikke nedsat eget aflønningsudvalg.  
 

7. Pensionspolitik - særlige udbetalingsbegrænsninger  
I det omfang Norli Pensions bestyrelse, direktion eller øvrige væsentlige risikotagere tildeles en pensions-
ydelse, som helt eller delvist kan sidestilles med variable løndele, tilbageholder Norli Pension den del af 
pensionsydelsen, som i henhold til lovgivningen skal tilbageholdes, og behandler i det hele 
pensionsydelsen i overensstemmelse med lovgivningen herom. 
 
Dette indebærer bl.a. for pensionsydelser, som kan sidestilles med variabel løn, hvor modtageren forlader 
Norli Pension før pensionstidspunktet, at Norli Pension skal tilbageholde denne del af pensionsydelsen i 5 
år i form af efterstillet gæld. Kriterierne, der har dannet grundlag for beregning af denne pensionsydelse, 
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skal være opfyldt på udbetalingstidspunktet, og Norli Pensions økonomiske situation må ikke da være 
væsentligt forringet i forhold til beregningstidspunktet.  
 
Ved pensionsydelser, hvor modtageren forlader Norli Pension ved pensionsalderen, udbetaler Norli Pen-
sion den variable del af pensionsydelsen i form af efterstillet gæld uden mulighed for afhændelse eller 
udnyttelse i en periode på 5 år. Også i denne periode gælder, at modtageren er underlagt reglerne om 
claw back, se disse nedenfor.   
 

8. Fratrædelse og sign on 
Reglerne om variable løndele gælder som udgangspunkt også i fratrædelsessituationen og berører den del 
af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke er omfattet af lov eller overenskomst. 
 
Reglerne kan imidlertid være fraveget ved aftale som følge af funktionærlovens eller aktieoptionslovens 
regler.  
 
Ved forhandling om fratrædelsesgodtgørelse skal størrelsen af godtgørelsen være afhængig af de resulta-
ter, der er opnået over en periode på min. 2 år forud for udbetaling af godtgørelsen og kan maksimalt ud-
gøre 2 års vederlag. 
 
Ved tildeling af nyansættelsesgodtgørelse (sign-on) tilstræbes, at denne fastsættes så den ikke anses som 
variabel løn. Ligeledes søges lønpakker, der er knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i 
forbindelse med tidligere beskæftigelse, tilpasset virksomhedens interesser på lang sigt i overensstem-
melse med Bekendtgørelsen. 

 
9. Løbende forpligtelse 
Bestyrelsen gennemgår og revurderer lønpolitikken én gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken 
til Norli Pensions udvikling. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle og nødvendige tilpasninger 
af lønpolitikken og for at forelægge den reviderede lønpolitik for generalforsamlingen. 
 
Compliance fører kontrol med overholdelsen af denne politik og afrapporterer en gang årligt til bestyrelsen 
om overholdelse af lønpolitikken efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.  
 
Retningslinjerne, der er fastsat i bilag 2 til denne aftale, indebærer bl.a. at der foretages stikprøvekontrol af 
et antal konkrete aftaler, herunder lønaftaler indeholdende aftaler med variable løndele. Der foretages gen-
nemgang af opfyldelsen af øvrige formelle krav til lønpolitikken. 
 
Resultatet af denne kontrol rapporteres af Compliance til bestyrelsen en gang årligt. 
 

10.   Vedtagelse 
Denne politik er godkendt af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen, der også godkender 
retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.  
 
De generelle bestemmelser om aflønning får virkning for aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes fra 
datoen for vedtagelse af politikken og frem.  

 
11. Offentliggørelse og indberetning 
Norli Pension offentliggør en gang årligt oplysninger vedrørende lønpolitik på Norli Pensions hjemmeside.  
 
I årsrapporten offentliggøres det samlede vederlag, som består af både fast og variabel løn/honorar inkl. 
pension, der betales til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og til direktionen, som led i hvervet som besty-
relsesmedlem eller direktør på individniveau. For så vidt angår eventuel variabel aflønning angives tillige 
optjente beløb. 
 
I forbindelse med aflæggelsen af årsrapport og senest 1. maj hvert år, indberetter Norli Pension antallet af 
personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem, har modtaget en samlet løn 
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inkl. pension, der overstiger 1 mio. euro, samt den enkelte unavngivne persons samlede løn inkl. pension 
til Finanstilsynet. Det er løn-afdelingen hos outsourcingpartner, der i samarbejde med direktionen udar-
bejder og indsender denne oversigt.  
 
Formanden for bestyrelsen redegør i sin beretning for generalforsamlingen, for aflønning af bestyrelsen og 
direktionen i det foregående regnskabsår, forventninger i indeværende regnskabsår og forventninger til det 
kommende regnskabsår.  
 
Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at afgøre, på hvilken måde der skal ske offentliggørelse af de til løn-
politikken relaterede oplysninger. Offentliggørelsen skal opfylde de til enhver tid værende krav i lovgivnin-
gen herom, herunder særligt bekendtgørelsens § 23. 
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BILAG 1 

Beslutningsgrundlag for identificering af ansatte som kan påvirke Norli Pensions  
risikoprofil for regnskabsåret 2017, såkaldte Væsentlige risikotagere 

 
Baggrund 
I henhold til Finanstilsynets regler om aflønning i den finansielle sektor skal bestyrelsen fastsætte en løn-
politik, der vedrører bestyrelsen og direktionen, øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil (såkaldte væsentlige risikotagere), samt medarbejdere i kontrolfunktioner. I den 
forbindelse skal de personer, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, udpeges. Disse 
personer kaldes i det følgende for væsentlige risikotagere. Med væsentlige risikotagere menes som ud-
gangspunkt ifølge reglerne: 

1. ledelsen af den organisation, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumen-
ter 

2. ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens 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 virksomhedens vegne for virksomhedens midler 

4. ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens 
vegne for virksomhedens midler 

5. ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotag-
ning og 

6. ansatte som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici 

 
Det er bestyrelsen, der vurderer, hvilke medarbejdere, der er omfattet af risikotagerdefintionen. Det afgø-
rende for, om medarbejdere bliver omfattet af reglerne er, at medarbejderne har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil.  
 

Gennemført analyse 
I tilknytning til den aflønningspolitik henholdsvis de vederlags/aflønningsinstrukser, som bestyrelsen for 
Norli Pension har godkendt, er der gennemført en analyse for at identificere væsentlige risikotagere i Norli 
Pension vedrørende regnskabsåret 2017 og frem, senest opdateret pr. 1. april 2017. 
 
Norli Pension har pt. én lønnet ansat i direktionen, og som samtidig er væsentlig risikotager. Norli Pension 
har derudover ansat tre ledende medarbejdere, der også er væsentlige risikotagere. Endelig har Norli 
Pension 2 ansatte nøglepersoner, der ikke er ledende medarbejdere, og heller ikke vurderes at være 
væsentlige risikotagere. 
 
Herunder redegøres der for de faktorer, som analysen er baseret på, samt de forskellige arbejdsgange, 
som indgår i analysen.  
 
Endvidere anføres de personer, som indgår i Norli Pensions definition af væsentlige risikotagere. 
 
Endelig anføres de personer, som er blevet identificeret og har indgået i den nærmere analyse, men som 
ikke vurderes som værende væsentlige risikotagere, samt begrundelsen herfor. 
 

Faktorer som ligger til grund for analysen 
Udgangspunktet for analysen har været de definitioner som er anført i Finanstilsynets regler om aflønning. 
Analysen baserer sig endvidere på de godkendte vederlags/aflønningspolitikker. Herudover er der gen-
nemført en analyse af de respektive risikotageres ansvarsområder for at sikre, at de identificerede risiko-
tagere er personer, der kan påvirke Norli Pensions risikoprofil samt for at sikre, at der ikke findes nogen 
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stillinger/funktioner, ud over de identificerede risikotagere, som på en ikke uvæsentlig måde kan påvirke 
Norli Pensions risikoprofil. 

 
Arbejdsgange 
Arbejdet med at definere og identificere væsentlige risikotagere i Norli Pension er gennemført ud fra 
følgende arbejdsgange: 
 

 Fortolkning af Finanstilsynets regler i forhold til Norli Pensions virksomhed og forudsætninger 

 Gennemgang af relevante risici/risikoområder ud fra ovenstående tolkning 

 Oprettelse af fortegnelser over potentielle risikotagere 

 Endelig beslutning om indstilling af fortegnelse over væsentlige risikotagere efter drøftelse med 
direktionen i de respektive selskaber, senest pr. primo marts med Direktionen. 

 

Definition af væsentlige risikotagere 
For at identificere de personalekategorier, som udgør risikotagere i Norli Pension, har følgende 
personalekategorier været udgangspunktet: 

 Ansatte i ledende positioner 

 Ansatte i kontrolfunktioner 

 Ledende strategiske stillinger / funktioner (f.eks. forretningsområdechef) 

 Dealere/mægler i kapitalmarked. 

 
For at identificere de personalekategorier, som udgør risikotagere i Norli Pension, er ovennævnte 
eksemplificering benyttet som udgangspunkt. På den baggrund har Norli Pension identificeret de ansatte 
på individniveau i respektive personalekategori, som er vurderet som værende potentielt væsentlige 
risikotagere i det respektive selskab. Disse ansatte fremgår af nedenstående fortegnelse ved oplysning om 
stilling/funktion. 
 
Fortegnelse over identificerede væsentlige risikotagere i direktionen samt øvrige væsentlige risikotagere i 
Norli Pension 
 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de stillinger / funktioner som er vurderet som værende væsent-
lige risikotagere. 
 

Selskab Væsentlige risikotagere - 
direktion 

Øvrige væsentlige risikotagere 
(antal i parentes hvis mere end 1) 

Ansatte i kontrolfunktioner 
(antal i parentes hvis mere end 1) 

Norli Pension 
Livsforsikring A/S 

CEO CRO  
Ansvarshavende aktuar  
Investeringsansvarlig 

Nøgleperson for Compliancefunktion 
og nøgleperson for intern audit 
funktion 
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Bilag 2 

Bestyrelsens instruks for kontrol med overholdelse af Norli Pensions aflønningspolitik 
 
I henhold til Norli Pension aflønningspolitik pkt. 9. skal Compliance føre kontrol med overholdelse af 
aflønningspolitikken. Dette skal ske således:  
 
1.  Kontrolperioden følger et kalenderår. Første år vil være 2016 
2.  Compliance skal hvert år udvælge et antal aftaler, herunder minimum 2 lønaftaler med variable løn-

dele, til kontrol, således at alle medarbejdere omfattet af denne aflønningspolitik, inden for en 5-årig 
periode bliver kontrolleret.  

3. Compliance gennemgår de udvalgte aftaler og påser, at disse overholder alle formelle krav fastsat i 
aflønningspolitikken. 

4. Hvis gennemgangen af aftalerne giver anledning til behov for yderligere belysning eller dokumen-
tation, kan Compliance bede om yderligere relevante oplysninger. 
Direktionen bistår Compliance med fremskaffelse af aftaler og yderligere relevante oplysninger efter 
behov. 
 

5. Ved kontrollens afslutning udarbejder Compliance en erklæring, der indeholder resultatet af den 
foretagne kontrol, som forelægges bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde. 


