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Gorrissen Federspiel

Vederlagspolitik og -rapport│ Hvor findes kravene?

Introduktion

Selskabsloven §§ 139, 139 a og 139 b
(inkl. forarbejder)  

Erhvervsstyrelsens vejledning af 
27. november 2020 

(version 2.0)

Anbefalingerne for god Selskabsledelse samt 
standardskabelon for vederlagsrapport

(”CG-anbefalinger”)

SRD II
Aktionærrettighedsdirektivet

(implementeret i dansk ret ved Lov nr. 369 af 9. april 2019)

Draft Guidelines fra Kommissionen
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Vederlagspolitik og -rapport│ Formål

Ledelsesmedlemmer bidrager til et selskabs succes på lang sigt. […] Aflønning er et af de 
vigtigste midler, som selskaberne har til at afstemme deres og ledelsesmedlemmernes 
interesser efter hinanden, …”

Uddrag fra SRDIIs præambelbetragtninger



Gorrissen Federspiel

Fra anbefaling til lovkrav…

Introduktion

CG-anbefaling 
om egentlig 

vederlagsrapport

23. november 
2017

10. juni 
2019

Selskabslovens 
§§ 139-139 b 
træder i kraft

27. november 
2020

AGM 2020
vederlagspolitik

ERSTs vejledning 
v. 2.0 

1. januar 
2021

Nye CG-
anbefalinger 
træder i kraft

AGM 2021
vederlagsrapport

NU

Status
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Vederlagspolitik og -rapport│ Men hvad styrer reelt disclosure-niveau?

Introduktion

Behov for story telling

Investorers forventninger

▪ Guidelines fra proxy providers (ISS, Glass Lewis, PIRC, etc.)

▪ ”Pay for performance” evalueringer (fx. ISS)

▪ Dialog med aktionærer

▪ Udenlandsk praksis

▪ Sikre transparens og læsevenlighed

▪ Krav til deres rapportering for aktivt ejerskab

▪ Styr narrativen omkring jeres vederlagspraksis

▪ Øget fokus på aflønning blandt alle stakeholders

▪ Sammenhæng med ledelsesberetningen i årsrapporten

▪ Forventninger til aflønningspraksis i ESG rapportering
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Hvorfor er det vigtigt at have fokus på vederlagspolitik og -rapport?

Introduktion
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Børsen, 6. april 2021

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på vederlagspolitik og -rapport?
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❖ Forretningsstrategi, langsigtede interesser og 
bæredygtighed

❖ Vederlagskomponenter 

❖ Fastsættelse af vederlag

❖ Variabelt vederlag

❖ Resultatkriterier (KPI’er)

❖ Medarbejderes forhold

❖ Fratrædelse

❖ Clawback

❖ Fravigelser

Vederlagspolitik
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Vederlagspolitik │ Introduktion │ Oversigt

Udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling

Krav om generalforsamlingsgodkendelse (bindende) mindst hvert 4. år eller ved hver væsentlig ændring. 

Ændres vederlagspolitikken, skal alle væsentlige ændringer beskrives og forklares

Gælder for medlemmer af bestyrelsen og direktionen (mindst dem, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen) 

Offentliggøres på selskabets hjemmeside hurtigst muligt sammen med afstemningsresultatet

Sprog? 

Vederlagspolitikken skal være klar og forståelig, og bidrage til selskabets forretningsstrategi, langsigtede 
interesser og bæredygtighed

Vederlagspolitik

Indgår selskabet aftaler om variabel aflønning, skal vederlagspolitikken indeholde klare, brede og varierede 
kriterier for tildeling af den variable løn, og hvis aktiebaseret aflønning, tillige retningslinjer for 
modningsperioder og en eventuel bindingsperiode
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Vederlagspolitik │ Introduktion │ Indhold
Vederlagspolitikken kan udformes som en ramme, der er fleksibel, og som er tilpasset selskabets forhold –
rammerne må ikke være for snævre, men skal være tilstrækkeligt frie til, at selskabet løbende kan tilpasse 
aflønningen til selskabets forhold inden for politikkens grænser

Vederlagspolitikken skal indeholde følgende:

1. En forklaring på, hvordan vederlagspolitikken bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi, langsigtede 
interesser og bæredygtighed

2. En beskrivelse af de forskellige komponenter af fast og variabel aflønning, herunder alle bonusser og andre goder, 
som kan tildeles ledelsesmedlemmer, med indikation af komponenternes relative andel

3. En forklaring på, hvordan aktieselskabets medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er blevet taget i betragtning ved 
udarbejdelsen af vederlagspolitikken

4. Retningslinjer for varigheden af kontrakter eller ordninger med ledelsesmedlemmer, de vigtigste elementer i 
tillægspensionsordninger eller ordninger for tidlig pensionering og opsigelsesvilkår, opsigelsesperioder og betalinger i 
tilknytning til opsigelse

5. En forklaring på den beslutningsproces, der anvendes ved vederlagspolitikkens fastlæggelse, revision og 
gennemførelse, herunder foranstaltninger til at undgå eller håndtere interessekonflikter

Vederlagspolitik
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Vederlagspolitik │ Forretningsstrategi, langsigtede interesser og 
bæredygtighed

En forklaring på, hvordan vederlagspolitikken bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og 
bæredygtighed

Vederlagspolitik

❖ ”… selskabets bæredygtighed kan 
umiddelbart forstås som den eksterne 
bæredygtighed (selskabernes rolle som 
positive bidragsydere til samfundet som 
helhed) og/eller selskabernes interne 
bæredygtighed (herunder økonomisk, 
finansiel, innovation, R&D)…  det enkelte 
selskab har en del frihed til selv at vælge, 
hvilken form for bæredygtighed 
vederlagspolitikken skal bidrage til. Efter 
Erhvervsstyrelsens opfattelse vil det være 
naturligt, at virksomhederne i denne 
sammenhæng primært tænker på 
selskabets interne, langsigtede 
bæredygtighed.”

❖”… forretningsstrategi er den 
mere konkrete udspecificering af 
selskabets strategi for at sikre 
vækst og værdiskabelse.”

❖”… langsigtede interesser må 
overordnet forstås som et 
spørgsmål om, at selskabet skaber 
maksimal værdi for selskabets 
ejere på lang sigt.”

Citater fra Erhvervsstyrelsens vejledning
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Eksempler

Uddrag fra ISS remuneration policy

Uddrag fra DSV remuneration policy

Uddrag fra Carlsberg remuneration policy
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Vederlagspolitik │ Forretningsstrategi, langsigtede interesser og 
bæredygtighed

”… bestyrelsen, som led i at understøtte selskabets vedtægtsmæssige 
formål og langsigtede værdiskabelse, forholder sig til selskabets 
purpose samt sikrer og fremmer en god kultur og gode værdier i 
selskabet.” (CG-anbefaling 2.1.1.)

”Et selskabs purpose er selskabets overordnede sigte for langsigtet 
værdiskabelse, som selskabet leverer til sine aktionærer, øvrige 
interessenter og samfundet.” 

Hvorfor?

- Understøtter selskabets vedtægtsmæssige formål

- Værdiskabende for aktionærerne

- Væsentlig drivende kraft i selskabets strategi og beslutningsprocesser

- Ikke-økonomisk?

Vederlagspolitik

Uddrag fra artikel i Børsen, 3. december 2020 
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Vederlagspolitik │ Vederlagskomponenter for bestyrelsen

Vederlagspolitik

➢ Fast årligt kontant honorar

➢ Honorar til formand/næstformand

➢ Tillægshonorar for udvalg

➢ Sociale afgifter eller tilsvarende skatter?

➢ Møde- og rejsegodtgørelser?

➢ Betaling af udlæg?

➢ Øvrige goder?

➢ Aktiebaseret vederlag? 

Uddrag fra Pandora Remuneration Policy

Uddrag fra Novo Nordisk Remuneration Policy
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Vederlagspolitik │ Vederlagskomponenter for direktionen

Vederlagspolitik

Fast vederlag:

➢ Fast grundløn

➢ Pensionsbidrag

➢ Sædvanlige personalegoder

➢ Andre goder

➢ Evt. bruttolønsordninger

Variabelt vederlag:

➢ Kortsigtet incitamentsaflønning (STIP)

➢ Langsigtet incitamentsaflønning (LTIP)

➢ Særlige bonusordninger og godtgørelser 
(tiltrædelse, fastholdelse, fratrædelse)

Uddrag fra Novo Nordisk Remuneration Policy

Uddrag fra Genmab Remuneration Policy
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Vederlagspolitik │ Fastsættelse af vederlag

❖Størrelse af vederlaget 

❖ Skal det fremgå – og for hvad? 

❖ Krav om fastsættelse af egentlig cap?

❖ >< behovet for fleksibilitet

❖Cap for aktiebaseret aflønning

❖ Hvornår? 

❖ Hvordan fastsættes værdien?

❖Gruppering af vederlagskomponenterne 

Vederlagspolitik

Uddrag fra Novo Nordisk Remuneration Policy
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Vederlagspolitik │ Fastsættelse af vederlag

Vederlagspolitik

The maximum value of the total short-term incentive granted 
as cash payment or in the form of RSUs may not exceed 120% of 
the annual base salary including pension for the chief executive 
officer, and 95% of the annual base salary including pension for 
the other members of the Executive Board, in the year of the 
award.

The expected value of the right to potentially receive matching 
shares may not at the time of award exceed 80% of the chief 
executive officer’s annual base salary including pension, and 60% 
of the annual base salary including pension for the other 
members of the Executive Board, in the year of award.

Uddrag fra Chr. Hansens vederlagspolitik 

Optjening eller udnyttelse af STI eller LTI reduceres således eller 
bortfalder helt, hvis KPI’erne kun opnås delvist eller er under den 
opstillede tærskel (”Threshold”). 

Ved Maximum-målopfyldelse optjener den administrerende 
direktør og den øvrige direktion (eller for LTI udnyttes) op til to 
gange niveauet ved On-Target-målopfyldelse. 

[CAP:] Udbetalingen (dvs. værdien af PSU’erne på 
udnyttelsestidspunktet) for en enkelt PSU-tildeling kan inden for 
det samme regnskabsår maksimalt udgøre en værdi svarende til 
fire gange den årlige grundløn på tildelingstidspunktet.

Uddrag fra Ambus vederlagspolitik 
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Vederlagspolitik │ Hvilke goder omfattes?

❖Alle goder skal som udgangspunkt beskrives i vederlagspolitikken 

❖ Sædvanlige personalegoder?

❖ Fri bil? 

❖Cap? 

Vederlagspolitik

Andre goder

➢ Hel eller delvis fri bolig

➢ Betaling af kontingenter til ikke-fagligt 
begrundede aktiviteter

➢ Benyttelse af feriebolig uden betaling eller 
til reduceret pris

Sædvanlige personalegoder såsom:

➢ Fri telefon

➢ Internet

➢ Sundhedsforsikring

Andet?

➢ Fri bil? 

➢ D&O-forsikring?

➢ Top-up indemnification
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Vederlagspolitik │ Variabelt vederlag

Krav om klare, brede og varierede kriterier for tildeling af variabel løn. 

1. oplysninger om de finansielle og ikkefinansielle KPI’er, herunder, hvor det er relevant, for socialt ansvar,

2. en forklaring på, hvordan KPI’er bidrager til forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed, 

3. hvilke metoder, der skal anvendes til at fastlægge, om KPI’er er opfyldt,

4. oplysninger om eventuelle udskydelsesperioder, og 

5. oplysninger om mulighed for at tilbagekræve variabelt vederlag.

Vederlagspolitik
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Vederlagspolitik │ Resultatkriterier (KPI’er)

❖Kombination af finansielle/ikkefinansielle

❖Sammenhæng mellem valgte KPI’er og 

❖ Strategi, langsigtede interesser og 
bæredygtighed

❖ Formål med programmet (STIP/LTIP)

❖Krav til detaljeringsgrad

❖ Fortrolige eller følsomme oplysninger

❖ Ift. de enkelte kontrakter

❖ Investorers forventninger 

❖Proxy advisors guidelines

Vederlagspolitik

Ikkefinansielle KPI’er:

➢ overholdelse af interne 
regler og forretningsgange

➢ compliance

➢ kundetilfredshed

➢ medarbejdertilfredshed

➢ sikkerhedsstatistikker

➢ ESG-relaterede nøgletal

➢ strategiske milepæle

Finansielle KPI’er:

➢ omsætning

➢ EBITDA-margin

➢ årets resultat

➢ afkast på investeret kapital

➢ organisk vækst

➢ cash flow

➢ TSR

➢ aktiekurs
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Vederlagspolitik │ Resultatkriterier (KPI’er)

Vederlagspolitik

STI tildeles for et år ad gangen, men tildelingen er 
betinget af opfyldelsen af tre til fem 
forudbestemte finansielle eller ikkefinansielle KPI’er, 
som er knyttet til Ambus vigtigste strategiske 
prioriteringer, f.eks. omsætningsvækst og/eller 
opnåelse af et i forvejen opstillet personligt 
resultatkriterie. KPI’erne, som danner grundlag for 
direktionens variable aflønning, er alle bundet tæt op 
på Ambus forretningsstrategi.

The performance targets shall reflect the Group’s 
business targets, which may be both financial or non-
financial and which may relate to the entire Group, to 
one or more business areas/divisions, to one or 
more Group companies, to the performance of the 
individual executive officer, and/or to the occurrence 
of specific events.

When defining the performance targets the Board of 
Directors shall take into account the incentive programs’ 
effect not only in relation to the Company’s performance, 
but also in relation to its long-term sustainability. 

In this respect, the Board of Directors shall ensure that the 
incentive programs do not promote unnecessary risk 
taking or contravene the Company’s overall CSR policies 
and objectives.

These performance measures may include metrics 
within safety; absolute and relative financial 
performance metrics; operational performance 
metrics; and commercial performance metrics.

Uddrag fra Ambus vederlagspolitik

Uddrag fra Chr. Hansens vederlagspolitik 2019

Uddrag Mærsk Drillings vederlagspolitik 2020
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Vederlagspolitik │ Resultatkriterier (KPI’er)

KPI’er

Guidance

Anden offentligt tilgængelig 
information 
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Vederlagspolitik │ Resultatkriterier (KPI’er)

▪ Fleksibilitet >< Transparens/aktionærkontrol
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Vederlagspolitik │ Medarbejderes forhold

❖Hvilke medarbejdere? 

▪ Udvidelse til en eller flere specifikke medarbejdergrupper

▪ Medarbejdere i andre koncernselskaber

❖Valgfrihed ift. hvordan medarbejderes forhold forklares

❖ Median- eller gennemsnitsløn, fratrædelsesperiode, udviklingen i 
løn og ansættelsesvilkår.

❖>< Vederlagsrapporten

Vederlagspolitik

Som led i fastlæggelsen af vederlagspolitikken 
har vederlagsudvalget sammenholdt og 
vurderet, at forholdet mellem direktionens 
aflønning og de øvrige medarbejderes løn og 
ansættelsesvilkår er proportionalt med 
direktionens opgaver og ansvarsområder 
sammenlignet med de øvrige medarbejdere. 

Uddrag fra Ambus vederlagspolitik 

In preparing the Remuneration Policy and the 
individual executive employment contracts, 
the Board of Directors takes into account the 
pay and employment conditions of the 
Company’s other employees. The Board of 
Directors considers an appropriate balance 
between employee and management 
remuneration is achieved, considering both 
market practice for remuneration in 
comparable listed companies and considering 
the responsibilities and duties of the members 
of the Executive Board compared to other 
employees. 

Uddrag fra Chr. Hansens vederlagspolitik

”En forklaring på, hvordan aktieselskabets medarbejderes 
løn og ansættelsesvilkår er blevet taget i betragtning ved 
udarbejdelsen af vederlagspolitikken”
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Vederlagspolitik │ Fratrædelse

Vederlagspolitik

Eventuel fratrædelsesgodtgørelse 
til direktionen, herunder som følge 
af ændringer i selskabets ejerskab, 
kan endvidere maksimalt 
udgøre et beløb svarende til 
to års fast grundløn.
Et direktionsmedlems samlede 
betaling for opsigelsesperioden, 
inklusive fratrædelsesgodtgørelse, 
kan maksimalt udgøre et beløb 
svarende til det samlede vederlag 
for de to foregående år.

The aggregate severance pay, 
including salary during notice 
periods (but excluding any 
incentive programs granted prior 
to termination), cannot exceed 
an amount corresponding to the 
remuneration paid for the 
two preceding years (also 
excluding any incentive 
remuneration granted prior to the 
two-year period).

…the severance payment is 
three months’ base salary 
plus pension contribution 
per year of employment as 
an executive and taking into 
account previous employment 
history; in no event, 
however, less than 12 or 
more than 24 months’ base 
salary plus pension 
contribution. 

The period of notice 
applicable to Executive 
Management is 12 months 
for the employer and six 
months for the executive. 
In addition to company 
notice, Executive 
Management are entitled to a 
severance payment of up 
to six months’ fixed pay at 
the time of termination.

Uddrag fra Chr. Hansens vederlagspolitikUddrag fra Ambus vederlagspolitik Uddrag fra Novo Nordisks vederlagspolitik Uddrag fra Mærsk Drillings vederlagspolitik 

”Retningslinjer for varigheden af kontrakter eller ordninger … de vigtigste elementer i tillægspensionsordninger 
eller ordninger for tidlig pensionering og opsigelsesvilkår, opsigelsesperioder og betalinger i tilknytning til opsigelse.”
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Vederlagspolitik │ Clawback

Vederlagspolitik

Uddrag fra eksempel 7 - Vejledning s. 16 

Om selskabet har mulighed for at kræve hel/delvis tilbagebetaling af variabelt vederlag (clawback og malus)
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Vederlagspolitik │ Clawback

Vederlagspolitik

Der kan i særlige tilfælde foretages 
clawback (tilbagetrækning) af 
direktionens variable vederlag, 
herunder hvis den variable aflønning 
er udbetalt på baggrund af oplysninger, 
som efterfølgende viser sig at være 
fejlagtige eller vildledende.

The Company has the option of reclaiming, in full or in 
part, granted incentive remuneration in certain situations 
(“claw-back”), including where incentive remuneration 
was awarded or paid out on the basis of information 
subsequently proved to be incorrect. The Company 
also reserves the discretionary power to reclaim or claw-
back some or all of the value of any incentives granted to 
Executive Management in the event of a significant 
downward restatement of the Group’s financial 
results. This claw-back may be effected up to two years 
from the payment date of the incentive…

Uddrag fra Ambus vederlagspolitik

Uddrag fra Mærsk Drillings vederlagspolitik

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagspolitik 2020
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Vederlagspolitik │ Fravigelser

❖Fravigelsen skal være

❖ begrundet i særlige omstændigheder

❖ nødvendig for at tjene langsigtede interesser

❖ midlertidig

❖NB: Midlertidig => kun hvor kriterierne og aktualiteten af ovenstående er opfyldt

❖ Varige ændringer?

❖Kræver hjemmel i vederlagspolitikken og afrapportering

Vederlagspolitik

”… under særlige omstændigheder midlertidigt fravige vederlagspolitikken, forudsat at vederlagspolitikken 
indeholder en beskrivelse af de proceduremæssige betingelser herfor og specificerer de elementer af vederlagspolitikken, 
som kan fraviges.”
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Vederlagspolitik │ Fravigelser │Eksempler

Vederlagspolitik

In order to serve the long-term interests and sustainability 
of Novo Nordisk as a whole or to assure its viability the Board 
may, based on a recommendation from the Remuneration 
Committee, in exceptional circumstances temporarily in 
relation to specific executives deviate from Section 3 of this 
Remuneration Policy on executive remuneration. Any such 
temporary deviation including the reasoning by the Board must 
be described in the Remuneration Report following the 
deviation.

In order to meet the overall objectives for Chr. Hansen’s 
incentive-based remuneration programs, the Board of Directors 
may in individual extraordinary cases and when considered to 
be in the Company’s interest decide to award a one-off bonus, 
retention bonus, severance payment or a sign-on bonus in 
connection with recruitment, in each case disregarding the 
principles relating to the Company’s regular incentive 
programs…

Uddrag fra Chr. Hansens vederlagspolitik

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagspolitik



Gorrissen Federspiel

Vederlagspolitik | Fravigelser 

Fravigelse Ekstraordinært vederlag

Uddrag fra ISSs vederlagspolitik 

Uddrag fra ISSs vederlagspolitik 

x
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❖ Oplysninger om aflønning og goder

❖ Resultatkriterier (KPI’er)

❖ Ændringer og sammenligningsoplysninger

❖ Aflønning inden for koncernen

❖ Aktier, aktieoptioner og betingelser for udnyttelse 

❖ Clawback

❖ Fravigelser fra vederlagspolitikken

❖ Revisorerklæring

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Introduktion │ Oversigt
Udarbejdes af bestyrelsen, hvis selskabet har en vederlagspolitik

Fremlægges første gang på generalforsamlingen året efter vederlagspolitikken er vedtaget (for de fleste 2021)

Indholdskrav påses af revisor efter SEL § 147, stk. 2. Kun krav om særskilt erklæring eller omtale i 
revisionspåtegning i årsrapport, hvis kravene ikke er opfyldt

Fremsættes til vejledende afstemning på generalforsamlingen som særskilt punkt efter behandling af 
dagsordenspunkterne relateret til årsrapporten og før punkter om vederlag og valg af bestyrelse 

Offentliggøres på selskabets hjemmeside hurtigst muligt (3 uger før generalforsamling + 10 år derefter)

Fjernes efter 10 år (alternativt fjerne persondata)

Bør være ”kort og præcis” og overskuelig/informativ 

Anbefales udarbejdet som selvstændig rapport – ikke en del af årsrapporten

Intet sprogkrav, men nærliggende med samme sprog som årsrapport

Vederlagsrapporten skal omfatte medlemmer af bestyrelsen og direktionen på individniveau (registreret hos 
Erhvervsstyrelsen), som har fået udbetalt eller har vederlag til gode for det aflagte regnskabsår

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Introduktion │ Indhold

Vederlagsrapporten skal være klar og forståelig, og give et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte 
ledelsesmedlemmer, herunder nye og tidligere, er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår.

Vederlagsrapporten skal indeholde følgende oplysninger om ledelsesmedlemmerne på individniveau:

1. Den samlede aflønning fordelt på komponenter samt en forklaring på, hvordan den samlede aflønning er i 
overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik.

2. Den årlige ændring i aflønningen, i aktieselskabets resultater og i den gennemsnitlige aflønning på grundlag af 
fuldtidsækvivalenter af andre ansatte i aktieselskabet – muliggør sammenligning.

3. Enhver form for aflønning fra virksomheder, som tilhører den samme koncern.

4. Antallet af aktier, tildelte eller tilbudte aktieoptioner og de væsentligste betingelser for udnyttelsen af 
rettighederne.

5. Oplysninger om brug af muligheden for at tilbagekræve variabel aflønning.

6. Oplysninger om eventuelle afvigelser fra proceduren for gennemførelsen af vederlagspolitikken, og afvigelser fra 
selve vederlagspolitikken, herunder en beskrivelse af de særlige omstændigheder og en angivelse af de konkrete 
elementer i vederlagspolitikken, der er fraveget. 

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Oplysninger om aflønning

❖Oplysninger om samlet aflønning for hvert enkelt ledelsesmedlem 

❖ Individniveau 

❖ Både nuværende og tidligere ledelsesmedlemmer

❖Vederlag ‘tildelt i’ eller ‘til gode for’ regnskabsåret

➢ Fast og variabel aflønning

➢ Goder

➢ Møde- og rejsegodtgørelser 

➢ Sociale afgifter

❖Gruppering og cap fastsat i vederlagspolitikken 

Vederlagsrapport



Gorrissen Federspiel

Vederlagsrapport │ Hvilke goder?

❖Vederlagspolitik = alle goder, der ikke er er sædvanlige personalegoder

❖Vederlagsrapport = alle goder

❖Dvs. uanset om goderne er beskrevet i vederlagspolitikken

❖ Sædvanlige personalegoder skal også beskrives

❖ Rejsegodtgørelse

❖ D&O og skadesløsholdelse? 

❖ Udlæg?

Vederlagsrapport

➢ Firmabil

➢ Hel eller delvis fri bolig

➢ Betaling af kontingenter til ikke-fagligt 
begrundede aktiviteter

➢ Benyttelse af feriebolig uden betaling eller 
til reduceret pris

➢ Fri telefon

➢ Internetabonnement

➢ Sundhedsforsikring

➢ Avisabonnement
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Vederlagsrapport │ Eksempel │Bestyrelsens honorar

Vederlagsrapport

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagsrapport

Uddrag fra Maersk Drillings vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Eksempel │Direktionens vederlag

Vederlagsrapport

Uddrag fra eksempel 16 - Vejledning s. 45-50 // TAG EKSEMPEL 

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Eksempel │Direktionens vederlag

Vederlagsrapport

Uddrag fra Vestas vederlagsrapport

Værdi? Ingen krav. 
Vederlagspolitik, 
årsrapport eller ERSTs
vejledning 
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Vederlagsrapport │ Eksempel │Direktionens vederlag

Uddrag fra GNs vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Eksempel │Direktionens bonus

Uddrag fra Maersk Drillings vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Resultatkriterier (KPI’er)

❖Vederlagsrapporten skal indeholde oplysninger om, hvordan resultatkriterier (KPI’er) omtalt i vederlagspolitikken er 
anvendt ved aflønningen af hvert ledelsesmedlem

❖Detaljeringsgraden er op til det enkelte selskab 

❖Tilstrækkeligt at oplyse:

➢ KPI

➢ Vægtning

➢ Opnået resultat

➢ Opnåelse af mål 
(under/lig med/over)

➢ Faktisk tildeling

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Resultatkriterier (KPI’er)

Vederlagsrapport

Uddrag fra Mærsk Drillings vederlagsrapport 2020

Uddrag fra Vestas vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport │ Resultatkriterier (KPI’er)

▪ Vederlagspolitik >< 

▪ Årsrapport >< 

▪ Vederlagsrapport >< 

▪ LTI meddelelse

Uddrag fra Pandora selskabsmeddelelse 31. marts 2021
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Side note | Peergroup / benchmark

➢ Anvendelse af peer group / benchmark

➢ >< Proxy providers anbefalinger

Uddrag fra Novo Nordisk Remuneration Policy

Uddrag fra Genmab Remuneration Policy

Uddrag fra Pandora Remuneration Policy
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Vederlagsrapport │ Aktier, aktieoptioner og betingelser for udnyttelse 

❖Oplysninger om hvert ledelsesmedlems antal af aktier tildelt som aflønning, tildelte eller tilbudte aktieoptioner og 
væsentligste betingelser for udnyttelsen af rettighederne

❖ Betingelser:

➢ Udnyttelseskursen

➢ Datoen for udnyttelse

❖Bør angives hvis der er flere sideløbende incitamentsprogrammer

❖Det samlede antal aktier hvert ledelsesmedlem er i besiddelse af bør oplyses – dog ikke et krav

❖Oplyses hvis ledelsesmedlemmer er underlagt krav om aktiebesiddelse – dog ikke et krav

Vederlagsrapport

Uddrag fra GNs vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Aktier, aktieoptioner og betingelser for udnyttelse 

Vederlagsrapport

Uddrag fra Maersk Drillings vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport │ Aktier, aktieoptioner og betingelser for udnyttelse 

Vederlagsrapport

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagsrapport 2020

Uddrag fra GN Store Nords vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport │ Ændringer og sammenligningsoplysninger

❖Årlig ændring af de enkelte ledelsesmedlemmers aflønning 

❖Sammenligning med ændring i selskabets resultater og gennemsnitlig aflønning af andre ansatte (FTE) 
gennem 5 år

❖Hvilke resultater? 

❖Hvilke ansatte? 

❖Ændring kan angives i absolutte tal eller i procent  

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Ændringer og sammenligningsoplysninger

Vederlagsrapport

Uddrag fra Ambus vederlagsrapport 2019/20
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Vederlagsrapport │ Ændringer og sammenligningsoplysninger

Vederlagsrapport

Uddrag fra Maersk Drillings vederlagsrapport 2020

Uddrag fra GN Store Nords vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport | Gender pay gap?

❖Ikke et krav og ikke med i corporate governance-
anbefalingerne

❖Fokus fra aktionærerne og international tendens 

❖Må nok forvente anbefalinger eller investorkrav 

❖Laver beregninger, men offentliggør ikke (adjusted
vs. non-adjusted)

❖ISS, Glass Lewis
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Vederlagsrapport | Gender pay gap?
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Vederlagsrapport │ Clawback

❖Oplysninger, hvis mulighed for at tilbagekræve variabel aflønning er benyttet

❖ Hvilket ledelsesmedlem?

❖ Hvilken variabel aflønning?

❖ Hvilken regnskabsår er aflønningen optjent?

❖ Hvad er årsagen? (Evt.)

❖Oplyses, hvis muligheden ikke har været anvendt

Vederlagsrapport

The STI and LTI agreements contain provisions on clawback
of the variable remuneration for the Executive Board, but 
there has been no basis for applying the clawback provisions.

Uddrag fra Ambus vederlagsrapport 2019/20

In 2020, there was no legal or factual basis on 
which to exercise claw-back or request repayment 
of incentives for current or former executives.

Uddrag fra Novo Nordisks vederlagsrapport 2020
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Vederlagsrapport │ Fravigelser fra vederlagspolitikken
❖Oplysninger om fravigelser fra vederlagspolitikken eller afvigelser fra proceduren

❖ Hvilke omstændigheder gav anledning til fravigelsen?

❖ Hvilke konkrete elementer er fraveget?

❖ Hvilken procedure gælder for fravigelsen?

❖ Hvorfor er fravigelsen nødvendig for at tjene selskabets langsigtede interesser?

❖Der kan alene fraviges fra elementer, som beskrevet i vederlagspolitikken

❖Det skal ikke oplyses, hvis der ikke har været fravigelser

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport │ Revisorerklæring

❖Revisor skal påse, at nødvendige oplysninger er indeholdt i vederlagsrapporten

❖Er oplysningerne mangelfulde, skal revisor udfærdige en erklæring herom til generalforsamlingen

❖ U: forholdet er omtalt i revisionspåtegningen i årsrapporten, som skal godkendes på samme generalforsamling

❖Revisor skal kunne dokumentere undersøgelser

❖Krav om revisorerklæring?

❖Krav om bestyrelseserklæring?

Vederlagsrapport
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Vederlagsrapport og -politik | Key take-aways

❖Vederlagspolitik: Fleksibilitet, fleksibilitet, fleksibilitet

❖Vederlagsrapport: Control the narrative!

Næste skridt? Formentlig yderligere soft law-krav
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Spørgsmål?


