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16. marts 2022 
 
 

Redegørelse for efterlevelse af krav i aflønningsbekendtgørelsen 
 
 
Det følger af § 22 i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 
fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirk-
somheder (aflønningsbekendtgørelsen), at Invest Administration A/S skal redegøre for, hvordan virk-
somheden efterlever nogle specifikke krav i aflønningsbekendtgørelsen. Redegørelsen skal offentliggø-
res på Invest Administration A/S’ hjemmeside.  
 
De følgende afsnit indeholder en redegørelse for Invest Administration A/S’ efterlevelse af de krav i 
aflønningsbekendtgørelsen, som finder anvendelse på virksomheden. Redegørelsen tager udgangs-
punkt i virksomhedens lønpolitik af 23. februar 2022. 
 
Kravene i aflønningsbekendtgørelsens §§ 11, 13 og 17 finder ikke anvendelse på Invest Administration 
A/S, da virksomheden i henhold til lønpolitikken ikke udbetaler variable løndele.  
 
Aflønningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 6 
 
Bestyrelsen for Invest Administration A/S behandler årligt og inden afholdelse af ordinær generalfor-
samling virksomhedens lønpolitik. Ved behandling af lønpolitikken inddrager bestyrelsen virksomhe-
dens udvikling, størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af aktiviteterne. Hvis be-
handlingen giver anledning til ændringer af politikken, bliver den forelagt generalforsamlingen til god-
kendelse.  
 
Der henvises i øvrigt til lønpolitikkens afsnit om løbende gennemgang og kontroller. 
 
Aflønningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2  
 
Der foretages en årlig kontrol af, at lønpolitikken overholdes. Kontrollen udføres af Invest Administra-
tion A/S’ revision og rapporteres til bestyrelsen.  
 
Der henvises i øvrigt til lønpolitikkens afsnit om løbende gennemgang og kontroller. 
 
Aflønningsbekendtgørelsens § 8  
 
Bestyrelsen, direktionen og den juridisk ansvarlige har været involveret i udarbejdelsen og den løbende 
opdatering af politikken, hvilket anses som forsvarligt taget størrelsen, omfanget og kompleksiteten af 
Invest Administration A/S’ aktiviteter i betragtninger. Kontrollen med overholdelse af lønpolitikken an-
ses for tilstrækkelig uafhængig, da den udføres af revisionen.  
 
Aflønningsbekendtgørelsens § 9  
 
Der henvises til lønpolitikken i sin helhed, herunder den manglende mulighed for udbetaling af variable 
løndele.  
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Aflønningsbekendtgørelsens § 15, stk. 3 og § 16 
 
Der henvises til lønpolitikkens afsnit om henholdsvis fratrædelses- og nyansættelsesgodtgørelser, der 
bestemmer, at lovgivningens krav skal efterleves ved brug heraf. 


