PFA Holding og PFA Pension
– Aflønningsrapport for 2019
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1 D er har i 2019 været afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder i PFA Holding og PFA Pension. Ud af de 10 bestyrelsesmøder har 9 møder været afholdt i både
PFA Holding og PFA Pension, mens der i PFA Pension har været afholdt 1 separat bestyrelsesmøde.
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formændene 1 ½ x basishonorar. For medlemskab
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lings og medarbejderens personlige resultater. Såvel
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PFA Pension er identisk. Direktionen er ikke direkte

gen. Resultatmålingen tager højde for de nuværende

aflønnet af PFA Holding, men af PFA Pension, og de-
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recard fastsætter relative vægte – KPI’er – for måling
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af resultater for de væsentligste områder sammen
med løbende opfølgning på eksekveringen af PFA’s
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tanter. Resten af den variable løn blev tildelt som
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efterstillet gæld i PFA Pension ved et gældsbrev,

knockout kriterier, hvor variabel løn bortfalder.

som ikke kan afhændes eller indfries i en passende periode. Variabel løn tildeles og udskydes 4 i

Selskabets anvendelse af fratrædelsesgodtgørelser,

overensstemmelse med gældende lovgivning, bl.a.
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Endvidere kan selskabet ændre tildelt variabel løn,

fastsat i selskabets lønpolitik.

hvis selskabets økonomiske situation er forringet,
hvis modtageren har deltaget i eller været an-
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årligt kontrol hermed og rapporterer direkte til bestyrelsen om resultatet.
2 Næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt modtage 3 x basishonorar.
3 For væsentlige risikotagere med ansvar for ejendomsinvesteringer, kan variabel løn maksimalt udgøre 50 % af den faste løn inkl. pension.
4 Udbetaling af den udskudte bonus - 40 pct. af den samlede bonus og 60 pct., hvis den samlede bonus overstiger 750.000 kr. - sker over en periode på fire år for
direktion og tre år for øvrige væsentlige risikotagere. Udbetaling påbegyndes år 1 efter beregningstidspunktet og fordeles ligeligt over årene.
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Selskabet kan tillige kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt variabel løn, hvis tildelingen er baseret på resultater, der er fejlagtige og modtageren
har været i ond tro herom, jf. selskabets lønpolitik
og den til enhver tid gældende lovgivning.
Der anvendes ikke pensionsydelser, som helt eller
delvist kan sidestilles med variabel løn.
De beskrevne vilkår for variabel aflønning er fastsat
i den omfattede personkreds’ respektive ansættelseskontrakter. Efter årets udløb tildeles der et
bevis for variabel løn afhængigt af, om de fastsatte
bonuskriterier er opfyldt. Forud for tildeling og udbetaling af variabel løn undersøges det, om samtlige
betingelser er opfyldt.
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Kvantitative oplysninger5 om aflønningsforhold for bestyrelsen, direktionen og
øvrige væsentlige risikotagere i PFA Pension
Den samlede optjente løn for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i 2019 fordelt på
følgende forretningsområder: (mio. kr.)
(mio. kr.)
Investeringsområdet

-

Detailkundeområdet

5,52

Formueforvaltningsområdet

-

Andre områder

69,33

Den samlede optjente løn i regnskabsåret 2019 fordelt på fast og variabel løn:
Antal

Fast

Variabel

Bestyrelsen

16*

5,84

-

Direktionen

5*

24,47**

0,69

Øvrige væsentlige risikotagere

21*

38,51

5,34

(mio. kr.)

* Inkl. medlemmer/ansatte, der er fratrådt i 2019.
** Fast løn er inkl. pension og værdien af fri bil mv.

En person har optjent en samlet aflønning på mere end 1 mio. EUR i regnskabsåret 2019.
Udskudt variabel løn optjent i tidligere regnskabsår og udbetalt eller tildelt i 20196:
Udbetalt

(mio. kr.)

Tildelt*

Bestyrelsen

-

-

Direktionen

0,91

0,91

Væsentlige risikotagere

0,71

0,71

* Tildelt i form af efterstillet gældsbrev.

Udskudt variabel løn optjent i tidligere regnskabsår
(mio. kr.)

Kontant bonus

Gældsbrev*

Udbetalt*

*Udskudt

Tildelt**

Udskudt

Bestyrelsen

-

-

-

Direktionen

0,19

0,12

0,19

0,12

Væsentlige risikotagere

1,51

1,27

1,51

1,27

* Selskabet benytter hverken aktier eller aktiebaserede instrumenter, men alene efterstillede gældsbreve ved tildeling af variabel løn.
** Udbetalt løn er opgjort som variabel løn optjent i 2019 og udbetalt i 2020 i umiddelbar forlængelse af bonusopgørelse for 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i 2019 tildelt 0,24 mio. kr. i udskudt variabel løn til direktionen.
Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser

Der er i 2019 hverken tildelt eller udbetalt fratrædelses- og nyansættelsesgodtgørelser.
Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport.
Aflønningsrapporten er offentliggjort den 20. marts 2020.

5 Der rapporteres i det følgende alene på hovedstolen, dvs. ekskl. renter. Der forrentes alene variabel løn vedrørende bonus fra før 1.1.2019.
6 Der er ikke reduceret udskudt variabel løn i 2019.
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