Offentliggjøring av informasjon om godtgjørelse til ansatte i Formuesforvaltning
Aktiv Forvaltning AS - 2018
Godtgjørelse til ansatte har fulgt godtgjørelsespolicyen godkjent av styret i 2018 og er i overenstemmelse
med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for
verdipapirfond, rundskriv 15/2014, samt artikkel 16, 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU.
Godtgjørelsespolicy regulerer godtgjørelse til styremedlemmer, ledende ansatte, formuesforvaltere,
personer med kontrollansvar og øvrige ansatte.
Formuesforvaltning har besluttet at følgende ansatte anses som ledende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styremedlemmer
Daglig leder
Ledere for investeringstjenester
Medlemmer av konsernledergruppen
Medlemmer av regionledergruppen
Aktivaklasseansvarlige

Godtgjørelse til styremedlemmer består av et fast honorar som beregnes basert på antall gjennomførte
styremøter.
Godtgjørelse til daglig leder, ledere for investeringstjenester og medlemmer av konsernledergruppen er fast
lønn. Eventuell variabel godtgjørelse er utbetaling av prestasjonsbasert bonus opparbeidet før 2018.
Godtgjørelse til medlemmer av regionledergruppen og aktivaklasseansvarlige består av fast lønn og
prestasjonsbasert bonus som ikke kan utgjøre mer enn 100 prosent av den faste lønnen. Minst halvparten av
bonusen holdes tilbake og utbetales i form av kontanter og aksjer i morselskapet Formuesforvaltning AS
(«FF»). Utbetalinger gjennomføres slik at 3/6 utbetales første året og 1/6 i hvert av de påfølgende tre år.
Halvparten av bonusen består av aksjer i FF. Grunnlag for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets
resultater er en periode på to år.
Selskapets kontrollfunksjon (Compliance & Risk) er utkontraktert til FF. Leder for Compliance & Risk mottar
godtgjørelse som består av fast lønn. Øvrige ansatte i avdelingen mottar fast lønn og overtidsbetaling.
Formuesforvaltere mottar fast lønn og variabel godtgjørelse i forhold til individuell måloppnåelse basert på
kvantitative og kvalitative resultater. Variabel godtgjørelse til formuesforvaltere er pensjonsgivende.
Øvrige ansatte mottar godtgjørelse som består av fast lønn, overtidsbetaling og eventuell bonus begrenset
til 2 månedslønner.
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Ytelser i 2018
Fast lønn

Variabel
godtgjørelse

Pensjon

Andre ytelser

845 610

0

0

0

Daglig leder

1 725 561

552 247

74 600

16 263

Ledende ansatte

23 401 272

7 438 131

1 118 999

505 759

Ansatte med
kontrolloppgaver*

1 870 058

0

103 777

54 512

Øvrige ansatte

73 715 106

101 197 672

3 651 322

2 505 821

Styremedlemmer

*Utkontraktert til Formuesforvaltning AS
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