Offentliggjøring av informasjon om godtgjørelse
til ansatte i Formue Norge AS - 2021
Godtgjørelsespolicy regulerer godtgjørelse til styremedlemmer, ledende ansatte,
formuesforvaltere, personer med kontrollansvar og øvrige ansatte.
Formue Norge AS har identifisert følgende ansatte som ledende:
1. Styremedlemmer
2. Daglig leder
3. Ledere for investeringstjenester
4. Medlemmer av regionledergruppen
5. Aktivaklasseansvarlige i avdeling Investment Research
Godtgjørelse til styremedlemmer består av et fast honorar som beregnes basert på antall
gjennomførte styremøter.
Godtgjørelse til daglig leder og ledere for investeringstjenester er fast lønn. Variabel
godtgjørelse er utbetaling av prestasjonsbasert bonus opparbeidet før 2019.
Godtgjørelse til medlemmer av regionledergruppen og aktivaklasseansvarlige bestod i
2021 av fast lønn og prestasjonsbasert bonus som ikke kunne utgjøre mer enn 100
prosent av den faste lønnen. Grunnlag for prestasjonsbasert bonus var knyttet til
foretakets resultater og individuelle prestasjoner over en periode på to år. Den
prestasjonsbaserte bonusen ble utbetalt med 3/6 det tredje året i form av aksjer i
morselskapet Formue AS og 1/6 i hvert av årene fire, fem og seks i form av kontanter.
Prestasjonsbasert bonus for disse ledere avvikles fra 2022.
Selskapets kontrollfunksjon (Compliance & Risk) er utkontraktert til Formue AS. 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
individuell bonus begrenset til 2 månedslønner.

Selskapsnavn · Postadresse Postnummer og sted
Adresse · Telefon · Www

Classification: Internal

1 (2)

Fast lønn

Variabel
godtgjørelse

Pensjon

Andre
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0

0

0

2 219 492

90 124
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Ledende ansatte

37 985 617

9 347 121

1 676 143

369 747

Ansatte med
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2 745 407

0

156 105

69 153

84 664 191

139 422 518

9 818 567

2 681 776
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