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1. Indledning 
Denne lønpolitik beskriver rammerne for aflønning i Jutlander Bank. Lønpolitikken ajourføres én 

gang årligt. Lønpolitikken fastlægges i bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.  

 

Lønpolitikken gælder for alle ledere og medarbejdere i Jutlander Bank. Politikken er udarbejdet 

med udgangspunkt i bankens strategi og forretningsmodel. 

 

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og lønpraksis, der følger gældende love herfor 

samt 

- er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskyn-

der til overdreven risikotagning, 

- er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, her-

under en holdbar forretningsmodel, 

- harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med 

udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekon-

flikter, samt 

- sikre, at den samlede variable løn, i form af engangsvederlag, som banken forpligter sig til 

at udbetale, ikke udhuler bankens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. 

 

Politikken fastsætter bankens rammer og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspoli-

tik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse.  

2. Generelle aflønningsprincipper 
Jutlander Bank ønsker, at bankens aflønningsniveau og -principper skal være markedskonforme, 

således at banken til stadighed vil kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Afløn-

ning anses for at være ét blandt flere parametre, som har betydning for at være en attraktiv ar-

bejdsplads. 

 

Den konkrete aflønning til den enkelte medarbejder fastsættes individuelt ud fra en konkret vur-

dering af bl.a. jobprofil, ansvar, kompetencer og indsats. 

 

Banken bruger som udgangspunkt alene fast løn i henhold til den indgåede overenskomst mellem 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Medarbejderne er indplaceret i over-

enskomstmæssige lønrammer/løntrin, og lønnen reguleres i henhold til standardoverenskomstens 

bestemmelser. Ved en ekstraordinær indsats kan en medarbejder imidlertid ydes et engangsve-

derlag, der maksimalt kan andrage et beløb på 10 % af den faste årsløn inkl. pensionsbidrag. I helt 

særlige tilfælde kan banken benytte fastholdelsesbonus. 

 

Det er bankens politik, at vederlag til bestyrelse, direktion og ansatte ikke under nogen form fast-

sættes eller gøres afhængig af resultatet af salg af et eller flere produkter, herunder f.eks. antallet 

eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål på bolig-

kreditområdet eller investeringsprodukter, som under nogen form vil være egnet til, at bringe en 

kunde i tvivl om den ansattes incitament og/eller uafhængighed i forhold til den rådgivning der i 

forbindelse hermed gives kunden. 

 

Medarbejderne er omfattet af den pensionsordning, der er fastsat i overenskomsten mellem Fi-

nanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, og indbetaler således en del af lønnen til 
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en pensionsopsparing. Herudover indbetaler banken et bidrag til pensionsordningen. Banken har 

indgået en tilslutningsaftale med AP Pension. 

 

Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærloven og overenskomstens 

bestemmelser. 

3. Aflønning af bestyrelsen  
Bankens bestyrelse aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen former for 

variabel aflønning. 

 

Aflønningen af bestyrelsen fastsættes ud fra arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder 

holdt op i mod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne og den krævede arbejds-

indsats hen over året.  

 

Bestyrelsesformanden og næstformanden modtager tillæg til det ordinære bestyrelseshonorar. 

Udover selve bestyrelseshonoraret ydes et honorar til medlemmer af nedsatte bestyrelsesudvalg, 

der pt. omfatter Revisionsudvalget, Risikoudvalget, Nomineringsudvalget samt Aflønningsudval-

get. Formanden for Revisionsudvalget og formanden for Risikoudvalget modtager et yderligere til-

læg. 

 

Aflønningen af bestyrelsen fremgår af bankens årsrapport samt i en årlig vederlagsrapport for le-

delsen, der offentliggøres på bankens hjemmeside. 

4. Aflønning af direktionen 
Bankens direktion er ansat på kontraktbasis, og der sker en årlig vurdering af kontrakternes vilkår, 

herunder aflønningen. 

 

Aflønningen af direktionen fastsættes ud fra ønsket om at kunne tiltrække og fastholde de rette 

personer i direktionen, således at bankens direktion til enhver tid er besat med de rette direkti-

onsmedlemmer. 

 

Ved den årlige vurdering af direktionens aflønning foretages en vurdering af markedsniveauet. Di-

rektionens aflønning reguleres derudover svarende til den regulering, der finder sted for medar-

bejdere i henhold til den indgåede overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og 

Finansforbundet. 

 

Direktionens aflønning består af en fast løn og pension samt fri bil, telefon og internet. Der udbe-

tales ikke variable løndele til direktionen, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller an-

den tilsvarende ordning.  

 

Direktionen har opsigelsesvarsler på op til 14 måneder samt fratrædelsesgodtgørelser på 6 måne-

ders løn. For opsigelser i forbindelse med sammenlægning med et andet pengeinstitut forlænges 

opsigelsesvarslerne i visse tilfælde til 24 måneder, dog således at de vederlagselementer, som kan 

anses som fratrædelsesgodtgørelser, ikke for den enkelte direktør samlet kan overstige en værdi 

svarende til direktørens sidste to års vederlag. 
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Aflønningen af direktionen fremgår af bankens årsrapport samt i en årlig vederlagsrapport for le-

delsen, der offentliggøres på bankens hjemmeside. 

5. Væsentlige risikotagere m.fl.  
Der udbetales generelt ikke variable løndele til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse 

på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner, pensions-

bidrag eller anden tilsvarende ordning. Tilsvarende gælder for ansatte i kontrolfunktioner, compli-

ance og intern revision. 

 

Ved en ekstraordinær indsats kan der dog til væsentlige risikotagere, ansatte i kontrolfunktioner, 

compliance og intern revision udbetales et engangsvederlag på maksimalt 100.000 kr. pr. år.  

 

Banken har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere: 

- ledelsen af den afdeling, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instru-

menter 

- ledelsen af den afdeling, som investerer bankens egne midler 

- ansatte i den afdeling, der er nævnt ovenfor, og som via finansielle instrumenter kan tage 

en væsentlig risiko på bankens vegne for bankens midler 

- ledelsen af den afdeling, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning 

- ansatte som kan påføre banken væsentlig kreditrisiko 

 

Bankens bestyrelse godkender minimum én gang årligt en oversigt over de medarbejdere, der er 

udpeget som væsentlige risikotagere samt ledere af kontrolfunktioner, compliance og intern revi-

sion. 

 

Banken benytter ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger til medarbejdere under di-

rektionsniveau, der ikke følger af lov eller overenskomst. 

6. Aflønningsudvalg 
Bestyrelsen har nedsat et Aflønningsudvalg på 4 personer. 

 

Bestyrelsen har godkendt Aflønningsudvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets beføjelser 

og opgaver. Aflønningsudvalget overvåger aflønningen i banken, samt orienterer og forbereder 

bestyrelsens behandling og beslutninger i aflønningsspørgsmål samt aflønningspolitik. 

7. Årlig gennemgang af lønpolitikken 
Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken én gang om året til sikring af, at den lever op til lovgiv-

ningens krav, er i overensstemmelse med bankens overordnede strategi samt den fastsatte for-

retningsmodel samt fremmer beskyttelsen af banken, kunder og investorer i forhold til en sund og 

effektiv risikostyring m. 

 

 

 

       

Således behandlet og fastlagt af bestyrelsen den 5. november 2018.  


