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Agenda

CRDIV- material risktakere

FAIF

MiFID

Boligkredit
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CRDIV - material risktakers

•CRDIV- direktivet af 26. juni 2013
•FIL §§ 71 og 77a-d
•Bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014
•Vejledning nr. 9173 af 31. marts 2014
•Forordning nr. 1332 af 4. marts 2014
•EBA Bindende Tekniske Standarder af 16. 
december 2013
•CEBS Retningslinjer af 10. december 2010
•EBA Opinion af 15. oktober 2014
•Forordning nr. 527 af 12. marts 2014
•Andre lande – specialregler
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Material risktakers

Lønpolitik
Gælder alle medarbejdere
Formålet er risikostyring: at 
understøtte en langsigtet 
strategi og at sikre 
langsigtede resultater

Personkreds - §77a-d
Bestyrelse
Direktion
Material risktakere

(ikke hvis overenskomst)

Indhold

Loft på variabel aflønning
Kriterier for udbetaling af variabel aflønning
Sammensætning og udbetaling af variabel aflønning
Oplysningsforpligtelse
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Personkreds

-Material risktakere- væsentlig 
indflydelse på virksomhedens 
risikoprofil

a) kvantitative kriterier
>500.000EUR/0,3% højstlønnede/fik
det samme som laveste risktaker
(undtagelse:orientering FT)
>750.000 EUR/1.000.000EUR 
(undtagelse: tilladelse FT/orientere 
EBA)
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Personkreds

b) kvalitative kriterier
-Stillingsindhold og beføjelser:
-Bestyrelse og direktion
-Ledere af risikostyring, 
compliance, intern revision, 
ansvarlig for risikostyring i 
væsentlig forretningsenhed, 
medarbejdere de referer til 
ovennævnte, ledere af juridiske og 
finansielle afd., HR Chef, 
beskæftiger sig med 
aflønningspolitik
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Personkreds

b) kvalitative kriterier
-Kreditrisikoeksponeringer, fx 
udarbejdelse af låneforslag på 
mindst 5 mio. EUR/0,5% af 
virksomhedens kernekapital
-Handelsbeholdningsengagemente
r
-Udvalgsmedlemmer der 
godkender nye produkter
-Etc.

-Koncern-, moder og 
datterselskabsniveau
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Variabel aflønning

Særregler:
•Sign-on (max1 års løn)
•Fratrædelsesgodtgørelse
•Pension
•100.000 kr.

Definition:
• ”Incitament til at handle risikobetonet”
•”Ikke en del af den på forhånd kendte 
aflønning”,
•Bonusordninger, ad-hoc-bonus, 
projektbonus, stay-on, overtidsbetaling, 
kommission, gratialer, tillæg
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Variabel aflønning

Krav:
•Tilbagebetaling af indskud til investorer 
inkl. fastsat forrentning – inden betaling af 
carried interest til medarbejder/eller stor 
sikkerhed for tilbagebetaling 
•Clawback-bestemmelser til likvidation af 
fond
•Både CRD IV og FAIF??

FAIF – særlig undtagelse:
• Carried interest (præferenceafkast)
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Variabel aflønning

Kontrolfunktioner:
•Compliance, Risk, Intern Revision, HR 
Legal, Reward, Finance, Legal
•Ikke Kpi´er relateret til resultater i de 
funktioner, medarbejderen kontrollerer

Kriterier:
•Virksomhedens resultat
•Afdelingens resultat
•Individuelle resultater, fx overholdelse af 
forretningsgange, interne regler, 
retningslinjer etc.
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Udbetalingsprofil

Max 20%/50%/100%/200%
50/50 i kontanter/aktieinstrumenter (NB! nettolønsmetode)

-Udskydelse 40-60%
-Udskydelse i 3/4 år
-Backtesting, clawback, tilbageholdelse
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MiFID og Boligkredit

Boligkredit – 21. marts 2016?
-Boligkreditgivere og –formidlere må ikke 
aflønnes af salg/salgsmængde til 
forbrugere
-Lån med sikkerhed i fast ejendom

MiFID – 1. april 2014:  
-Salg af investeringsprodukter til detailkunder
-Direkte kundekontakt

-Må ikke aflønnes på baggrund af eget eller 
afdelingens salg, salgsmængde, salgsvolume
etc.
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Konsekvenser og trends

-Skriftlige aftaler om variabel aflønning

-Fald i antallet af bonusordninger/mere på fast løn og tillæg?

-Governance og compliance!!

-Inspektion fra Finanstilsynet (og egen intern revision)

-Mere regulering? Forbud mod variabel aflønning, 
regulering af max på fast løn, salg til erhvervskunder?

-Rådgivers rolle?


