Den 12. marts 2020 kl. 15.30 afholdtes ordinær generalforsamling i PFA Pension,

forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 13 59 43 76)

på selskabets adresse.

I henhold til vedtægternes pkt. 4.7 og beslutning derom

på bestyrelsesmødet den 6.

februar 2020 havde bestyrelsen udpeget advokat, chef for Direktionsstab, Susanne Møller
Wallin som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt. Med

generalforsamlingens

konstaterede

samtykke

endvidere,

dirigenten

at

generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig med hensyn til alle punkter

på dagsordenen.
Dagsordenen var følgende:

år

1.

Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed i det forløbne

2.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte

årsrapport

4.

Valg af bestyrelse

5.

Valg af revision

6.

Behandling af forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

a. Godkendelse af revideret lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsens honorar for regnskabsåret 2020

c. Godkendelse af ændrede vedtægter
7.

Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. i

-

Aflæggelse af beretning

vidt angik formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
henvistes til den skriftlige beretning i årsrapporten for 2019, som bestyrelsen havde godFor

så

kendt på et møde den 6. februar 2020.
For

så

vidt angår aflønning af bestyrelse og direktion fremgik følgende:

Bestyrelsens aflønning i foregående, indeværende og kommende regnskabsår

aflønnes
incitamentsaflønnet.
Bestyrelsen

alene

med

et

fast

basishonorar

og

regnskabsår
på 5,840 mio. kr. For så vidt
angik bestyrelsens grundhonorar for indeværende regnskabsår (2020), var fremlagt
I

det

foregående

er således ikke
modtog
(2019)

bestyrelsesmedlemmerne et samlet bestyrelseshonorar

forslag om forhøjelse af dette fra 240.000 kr. til 246.000 kr. pr. 1. april 2020, jf.
dagsordenens

pkt.

6.b.

Bestyrelsens honorar for kommende

fastsættes i forbindelse med generalforsamlingen i 2021.

regnskabsår (2021)
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Direktionens aflønning i foregående, indeværende og kommende regnskabsår
Direktionen modtog i foregående regnskabsår (2019) aflønning med et fast vederlag inkl.
pension på 24,473 mio. kr., og variable løndele, der udgjorde 0,693 mio. kr.

Direktionen har mulighed for at opnå variabel løn, som maksimalt kan udgøre 20 % af
den faste løn inkl, pension. Alle vilkår i direktionens aflønning fastsættes af
formandskabet efter indstilling fra aflønningsudvalget. Aflønningsudvalget vurderer årligt
direktionens aflønning. Direktionens resultater evalueres løbende og opgøres årligt på
baggrund af skriftlige aftaler om præstationer, bestående af såvel finansielle som ikke
finansielle målgrupper, som indgås ved årets begyndelse efter bestyrelsens godkendelse.
Direktionen kan i forbindelse med fratrædelse have ret til godtgørelse, der maksimalt kan
-

udgøre 12

måneders løn

inkl, pension.

indeværende og kommende regnskabsår er som i
regnskabsåret 2019 sammensat af et fast vederlag inkl, pension, som er til genstand for
årlig forhandling, samt en bonusordning på op til 20 % af den faste løn fastlagt i
overensstemmelse med den af selskabet vedtagne lønpolitik.

Aflønningen

af direktionen

i

Generalforsamlingen tog beretningen samt orientering om aflønning af bestyrelse og

direktion i foregående, indeværende og kommende regnskabsår til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2

-

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2019 til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte

Ad dagsordenens pkt. 3

-

årsrapporten for 2019.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning

af tab
Bestyrelsen havde stillet forslag om, der ikke blev udbetalt udbytte, og at overskuddet

henlægges til egenkapitalen.
Bestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 4

-

Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at de 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af følgende kandidater:

-

-

-

Kim Graugaard

Peder Hasslev
Torben Dalby Larsen

på valg.
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-

Niels -Ulrik Mousten

-

Claus Oxfeldt

-

Laurits Rønn

-

Mogens Steffensen

-

Per Tønnesen

-

Helle Valentin

Lasse Grønbech

udtrådte af

bestyrelsen, og bestyrelsen havde i den forbindelse stillet

forslag om nyvalg af Bodil Nordenstgaard Ismiris.
For

så vidt

angik de indstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, henvises

så vidt

angik

kandidaterne på genvalg til selskabets årsrapport, som var udsendt som bilag i til
indkaldelsen til generalforsamling, og indkaldelsen til generalforsamlingen, for så vidt
angik Bodil Nordestgaard Ismiris.

Med forbehold for resultatet af valget til bestyrelsen i PFA Holding A/S blev forslagene om
genvalg af Kim Graugaard, Peder Hasslev, Torben Dalby Larsen, Niels -Ulrik Mousten,
Claus Oxfeldt, Laurits Rønn, Per Tønnesen, Mogens Steffensen og Helle Valentin samt
nyvalg af Bodil Nordestgaard Ismiris godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 5

-

Valg af revisor

Bestyrelsen havde på baggrund af indstilling fra revisionsudvalget

foreslået

genvalg af

selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Med forbehold for resultatet af valget af revisor i PFA Holding A/S blev bestyrelsens
forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets

revisor vedtaget af generalforsamlingen.

Ad

dagsordenens

pkt.

6

-

Behandling

af

forslag

fra

bestyrelsen

eller

aktionærerne

Ad pkt. 6.a
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen
reviderede lønpolitik.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til revideret lønpolitik.

Ad pkt. 6.b
Bestyrelsen havde fremsat forslag om en stigning pr. 1. april 2020 af grundhonoraret for
bestyrelsens medlemmer fra 240.000 kr. til 246.000 kr. svarende til en stigning på ca.
2,6 procentpoint.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
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Dirigenten bemærkede, at honorarer til formandskabet, revisions-, investerings- og

aflønningsudvalg

er

som en andel af grundhonoraret til
som konsekvens af beslutningen tilsvarende
bliver reguleret forhoidsmæssigt pr. 1. april 2020, samt at det for bestyrelsens
medlemmer og næstformanden gældende loft på 720.000 kr. i alt inkl. øvrige
udvalgsposter fastholdes uændret, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning.
der

-

fastsat

bestyrelsesmedlemmerne, jf. lønpolitikken

-

Ad pkt. 6.c
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen

reviderede vedtægter.
Generalforsamlingen god kendte bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter.

Ad dagsordenens pkt. 7

Der

forelå

-

Eventuelt

intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen

bemyndigede

herefter

dirigenten

til

at

foretage

eventuelle

sådanne
som Erhvervsstyrelsen måtte

anmeldelser af det besluttede til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage
ændringer i eller tilføjelser til nærværende protokollat,

kræve, for at registrering kan finde sted.
Da der ikke

forelå

Som dirÇ

/

yderligere, blev generalforsamlingen hævet.

J

anne Møller Wallin
Advokat, chef for Direktionsstab

Tiltrådt for enea

tionæren PFA Holding

Allan Polack, Group CEO
PFA Holding A/S

PJS:

Anders Damgaard, Group CFO
PFA Holding A/S

