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Oplysninger efter § 20 i Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning 

22. januar 2018
 
 
 
 
Efter Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 
fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder 
og investeringsforeninger § 20 skal virksomheder med en hjemmeside offentliggøre oplys-
ninger om, hvordan virksomheden lever op til bekendtgørelsens krav i § 5, stk. 1, 1. pkt., § 
6, § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 14, stk. 3, § 15 og § 16 i det 
omfang de pågældende krav finder anvendelse på virksomheden. 
 
I overensstemmelse hermed oplyses følgende for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og 
Maj Invest Holding A/S (herefter ”Selskaberne”):  
 

 Selskaberne har fastsat en lønpolitik, som er offentliggjort på hjemmesiden.  
 Lønpolitikken er godkendt af de respektive bestyrelser og af generalforsamlingerne i 

de respektive selskaber. Selskaberne har med lønpolitikken fastsat generelle princip-
per for aflønning i Selskaberne og specifikke retningslinjer for aflønning af bestyrel-
sen, direktionen, væsentlige risikotagere og ansatte i særlige kontrolfunktioner i Sel-
skaberne.   

 Formålet med lønpolitikken er at sikre de overordnede hensyn i bekendtgørelsens § 
9. Derudover er formålet, at lønpolitik og -praksis bidrager til at sikre konkurrence-
dygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling, give mulighed for medejer-
skab hos ledelse og medarbejdere for at styrke værdiskabelse og sikre en sund og 
effektiv risikostyring, herunder at lønpolitikken harmonerer med principperne om 
beskyttelse af kunder og investorer, samt at den samlede variable løn ikke udhuler 
Selskabernes mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.   

 Lønpolitikken bliver revideret mindst en gang årligt.  
 Selskaberne har fastlagt en proces for årligt kontrol af efterlevelse af Selskabernes 

lønpolitik, herunder kontrol med aflønning af direktionen og lederen af risikosty-
ringsfunktionen og compliance funktionen, samt vurdering af den organisation, der 
udarbejder og medvirker til at kontrollere overholdelse af lønpolitikken. 

 Der er ikke fastsat et aflønningsudvalg. 
 Selskaberne har besluttet, at de fremadrettet i forhold til direktionen og andre væ-

sentlige risikotagere alene i meget begrænset omfang anvender variabel løn. Der 
henvises i det hele til lønpolitikken, som er offentliggjort på hjemmesiden. 

 Selskaberne har besluttet, at bestyrelserne aflønnes med et fast honorar.  
 Lønpolitikken fastlægger også retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse, nyansæt-

telsesgodtgørelse og pension. 
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