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Vedlagt følger Realkredit Danmarks Aflønningsrapport for 2020. Opbygningen af Re-
alkredit Danmarks aflønningsrapport er aftalt med Group HR og afviger fra Danske 
Banks Aflønningsrapport, idet der ikke stilles samme krav til indholdet i Realkredit 
Danmarks Aflønningsrapport 2020. 
 
Group HR gennemfører først Backtesting i løbet af første kvartal, og der er derfor ind-
sat en midlertidig tekst herom. Teksten er markeret med en kommentar.  
 
Group HR udarbejder først de kvantitative bilag tættere på deadline for levering af op-
lysningerne til Finanstilsynet. Det er derfor aftalt med Group HR, at Realkredit Dan-
mark ligesom Danske Bank i første omgang offentliggør Aflønningsrapporten uden de 
kvantitative bilag, hvilke efterfølgende lægges på www.rd.dk i forbindelse med, at oplys-
ningerne sendes til Finanstilsynet.  
 
Realkredit Danmarks Aflønningsrapport 2020 uploades på Realkredit Danmarks 
hjemmeside i både dansk og engelsk udgave samtidig med Realkredit Danmarks Af-
lønningspolitik 2021. Offentliggørelsen afventer godkendelse af Danske Bank koncer-
nens aflønningspolitik 2021 på Danske Bank A/S's generalforsamling marts 2021. 
 
 
Direktionen 

Aflønningsrapporten blev godkendt af 

Realkredit Danmarks bestyrelse på 

møde den 3. marts 2021. 

Efter bestyrelsens godkendelse af Af-

lønningsrapporten har Group HR gen-

nemført back-testing af udskudt varia-

bel aflønning. Testen gav ikke anled-

ning til reduktion af udskudt resultataf-

lønning.  

Aflønningsrapport inkl. kvantitative 

oplysninger. 

http://www.rd.dk/
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Aflønningsrapport 2020 Realkredit Danmark  

 

Denne aflønningsrapport beskriver praksis og hovedprincipper for aflønning i Realkredit 

Danmark A/S. Aflønningsrapporten opfylder oplysningskravene i Artikel 450 i Forordning (EU) 

nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) som ændret ved Forordning (EU) nr. 876/2019 samt 

redegør for governance i forhold til aflønning, aflønningsstruktur og principperne bag 

incitamentsordningerne som anvist i Bekendtgørelse nr. 2169 af 22. december 2020 

(erstatter Bekendtgørelse nr. 1582 af 2. december 2016, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 

1337 af 29. november 2017).  

Derudover tager Aflønningsrapporten udgangspunkt i Kapitalkravsforordningen, 

retningslinjerne for forsvarlig aflønningspolitik i henhold til Artikel 74(3) og 75(2) i direktiv 

2013/36/EU som ændret ved Direktiv 2019/878/EU.  

Aflønningsrapporten beskriver endvidere praksis i forhold til lovgivningsmæssige spørgsmål 

samt ændringer i aflønningspraksis i årets løb. 

Aflønningsrapporten redegør for den samlede aflønning af Realkredit Danmarks bestyrelse og 

direktion. Kvantitative oplysninger om den samlede aflønning af de udpegede væsentlige 

risikotagere offentliggøres i maj på www.rd.dk.  

Information om den totale aflønning til Realkredit Danmarks bestyrelse og direktion fremgår 
af årsrapporten.  

Som led i Realkredit Danmarks efterlevelse af principperne for god selskabsledelse redegøres 

der i denne aflønningsrapport endvidere for hovedprincipperne for implementeringen af Danske 

Bank koncernens aflønningspolitik, dvs. hvordan der føres kontrol med Realkredit Danmarks 

overholdelse af aflønningsregler.  

Generalforsamlingen i Danske Bank A/S godkender aflønningspolitikken for Danske Bank 

koncernen efter forudgående behandling i aflønningsudvalget og efter indstilling fra bestyrelsen 

i Danske Bank A/S. Tilsvarende blev Realkredit Danmarks aflønningspolitik godkendt på 

Realkredit Danmarks generalforsamling den 9. marts 2020 og er tilgængelig på www.rd.dk, 

efter Danske Bank koncernens aflønningspolitik er godkendt på Danske Bank A/S's 

generalforsamling.  
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1 Indledning 

Realkredit Danmark er en del af Danske Bank koncernen og deler Danske Banks vision, 
kerneværdier og overordnede strategier. Realkredit Danmark ønsker at være et moderne 
realkreditinstitut for privatkunder og virksomheder og at levere indgående finansiel 
ekspertise og førende, innovative løsninger, der imødekommer kundernes behov. 

Danske Bank koncernens og dermed også Realkredit Danmarks aflønningspolitik og -praksis 

gennemgås årligt og tilpasses løbende, så den til enhver tid afspejler lovkrav og Realkredit 

Danmarks strategiske prioriteringer. Danske Bank koncernens aflønningspolitik og -praksis 

sigter grundlæggende mod at fremme en fornuftig og effektiv risikostyring i forhold til 

aflønningsforhold, herunder at tilskynde lederne til at overholde interne retningslinjer.  

2 Aflønningspolitik for Realkredit Danmark  

Realkredit Danmarks Aflønningspolitik 2020 er udarbejdet med baggrund i Danske Bank 

koncernes Aflønningspolitik, således at et par afsnit om aflønningsforhold, der ikke er aktuelle i 

Realkredit Danmark, er udeladt. Realkredit Danmarks aflønningspolitik omfatter samtlige 

medarbejdere, herunder bestyrelsen og direktionen i Realkredit Danmark A/S.  

2.1 Governance og beslutningsproces 

Realkredit Danmarks bestyrelse har ikke nedsat et Aflønningsudvalg i Realkredit Danmark, 
men behandler selv disse opgaver med udgangspunkt i Realkredit Danmarks aflønningspolitik 
og andre HR guidelines. 

Realkredit Danmarks bestyrelse rapporterer årligt til Danske Banks Aflønningsudvalg om 
lokal aflønningspraksis, overvejelser om aflønning og overholdelse af krav til aflønning. Denne 
governance er etableret for at sikre, at koncernens Aflønningsudvalg overvåger 
aflønningspraksis i hele Danske Bank koncernen, herunder datterselskaber.   

2.2 Overvågning af Realkredit Danmarks aflønningspolitik 

Group HR, en enhed i Danske Bank koncernen, holder sig ajour med lov- og regelændringer 

med henblik på at foretage nødvendige justeringer af koncernens og dermed af Realkredit 

Danmarks aflønningspolitik og -praksis. Når ny lovgivning og/eller nye regler giver Danske 

Bank koncernen valgmuligheder, besluttes en eventuel implementering af Group HR, Danske 

Banks direktion og/eller bestyrelse på baggrund af et væsentlighedskriterium for Danske Bank. 

Væsentlige ændringer bliver løbende godkendt af Realkredit Danmarks bestyrelse.  

Group HR udformer og implementerer interne kontroller og valideringsprocesser for 

overvågning af overholdelsen af aflønningspolitikken efter formelle retningslinjer.  

Løbende og mindst en gang om året kontrollerer Danske Banks Aflønningsudvalg, at 
koncernens aflønningspolitik overholdes, samt vurderer virkningen af interne kontroller og 

valideringsprocesser. 

2.3 Godkendelse af Realkredit Danmarks aflønningspolitik 

Koncernens aflønningspolitik tages årligt op til overvejelse i Danske Banks bestyrelse. 

Aflønningspolitikken godkendes af aktionærerne på den ordinære generalforsamling i Danske 

Bank A/S i tilfælde af ændringer og ellers mindst hvert fjerde år. Den gældende 

aflønningspolitik blev godkendt på generalforsamlingen i juni 2020. 

Realkredit Danmarks aflønningspolitik tages også årligt op til overvejelse. I 2020 blev 
Realkredit Danmarks aflønningspolitik godkendt af Realkredit Danmarks bestyrelse på 
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bestyrelsesmødet samt på Realkredit Danmarks generalforsamling begge den 9. marts 
2020.  

3 Aflønningspraksis 

Realkredit Danmarks overordnede aflønningspraksis er forankret i en aflønningspolitik, som 

findes på www.rd.dk. Den nuværende styring er primært rettet mod variabel aflønning og 

personalegoder.  

3.1 Aflønningsprincipper 

Aflønningen i Realkredit Dammark består af flere komponenter. Visse komponenter indgår 

som en obligatorisk del af en samlet aflønningspakke, mens andre er fleksible.  

Grundlønnen er den væsentligste lønkomponent og fastsættes i en vis udstrækning af 

medarbejderens leder. Andre faste lønkomponenter omfatter pensionsbidrag. De fleste 

medarbejderes grundløn er overenskomstbestemt. Hvor det er relevant, er den individuelle 

aflønning et anliggende mellem medarbejderen og dennes umiddelbare leder, men er samtidig 

underlagt overenskomster og/eller aflønningspolitikken og understøttende retningslinjer.  

Ændringer i aflønningen afstemmes med Group HR, hvor det er relevant, og godkendes altid af 

lederens chef. Alle lønkomponenter er underlagt interne principper og retningslinjer, som 

offentliggøres på Danske Bank koncernens intranet, så de er let tilgængelige for lederne.  

HR-partnere oplæres i aflønningsprincipperne, så de kan yde passende bistand til lederne i 

forbindelse med fastsættelse og godkendelse. 

3.2 Fast aflønning 

Alle Realkredit Danmarks medarbejdere modtager fast løn, som består af en grundløn, der 

fastsættes på baggrund af stilling og jobfunktion og et individuelt tillæg, hvilket giver mulighed 

for individuel lønudvikling. Medarbejdere ansat på individuelle kontraktvilkår, herunder 

medarbejdere på ledelsesniveau, aflønnes udelukkende med en grundløn.  

Der kan under særlige omstændigheder gøres en undtagelse. Der kan eksempelvis gives tillæg 

i stedet for variabel aflønning, hvor bestemte stillinger er udelukket fra variabel aflønning på 

grund af lovmæssige krav.  

Den faste løn vurderes årligt, og der er ingen garanti for lønstigning. 

3.3 Goder 

Alle medarbejdere tilbydes medarbejdergoder. Alle medarbejdere er omfattet af obligatoriske 

pensionsordninger, ferie med løn og markedstilpasset forsikringsdækning.  

På direktions- og de øverste ledelsesniveauer tilbydes visse goder med henblik på at sikre 

konkurrencedygtige, markedstilpassede lønpakker for dermed at kunne tiltrække og fastholde 

nøgleressourcer. Sådanne goder kan eksempelvis være firmabil og private 

helbredsundersøgelser.  

3.4 Variabel aflønning 

Realkredit Danmark benytter resultatafhængig løn til at fremme den ønskede adfærd, sætte 

den strategiske retning og motivere til og belønne gode resultater. Der anvendes kortsigtet 

incitamentsaflønning med henblik på at afbalancere incitamentsaflønningen.  
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Idet der i den variable aflønning af nøglemedarbejdere, dvs. væsentlige risikotagere, herunder 

den øverste ledelse, indgår udskydelse af tildelt bonus, indeholder de kortsigtede 

incitamentsordninger også et incitament til at skabe gode langsigtede resultater. 

Den resultatafhængige løn i Realkredit Danmark er genstand for clawback og nedsættelse på 

grundlag af backtesting. Den resultatafhængige løn nedsættes, hvis resultaterne viser sig at 

være uholdbare, eller hvis den er udbetalt på grundlag af oplysninger, som efterfølgende viser 

sig at være fejlagtige. 

Kortsigtet resultatafhængig løn tilbydes til medlemmer af direktionen og medarbejdere på 

ledelsesniveau. Formålet er at 

 motivere medarbejderne til aktivt at tage ansvar for og bidrage til, at Danske Bank 

koncernen og Realkredit Danmark når sine strategiske mål 

 motivere medarbejderne til at opfylde finansielle og ikke-finansielle mål samt udvise 

kunderettet adfærd og samarbejdsevner 

 motivere medarbejderne til at udvise passende adfærd i forhold til risikotagning og 
compliance 

 udstikke retningen for medarbejderne i forhold til strategisk fokus og forventet adfærd 

 sikre sammenhæng mellem resultatskabelse og aflønning i Realkredit Danmark og 

samtidig skabe balance mellem risikotagning og resultatmål. 

Kortsigtet resultatafhængig løn udbetales hovedsageligt som kontanter, men betaling i form af 

aktier benyttes, når den resultatafhængige del af lønnen overstiger de grænser, der er fastlagt i 

aflønningspolitikken, eller når der tildeles bonus til væsentlige risikotagere (i 

overensstemmelse med gældende regler). Der tilbydes ikke aktieoptioner eller andre finansielle 

instrumenter.  

Kortsigtet resultatafhængig løn til medlemmer af direktionen og ledere fastsættes på grundlag 

af individuelle performanceaftaler, som fastlægger krav til performance på koncernniveau, 

forretningsområdeniveau og personligt niveau. Vægtningen af KPI-niveauer og KPI’er 

bestemmes af deltagerens indplacering i organisationen. 

Performancekriterierne for 2020 omfatter finansielle, ikke-finansielle, kvantitative, kvalitative, 

relative, absolutte og risiko-justerede KPI’er, herunder:  

 Egenkapitalforrentning (ROE) og/eller afkast af allokeret kapital (ROAC) 

 Driftsomkostninger 

 Kundetilfredshed 

 Passende kultur i forhold til risikostyring, risikovillighed og lovgivningsmæssigt 

compliante  

 Samfundsmæssig effekt og bæredygtighed 

 Medarbejderengagement 

 Øvrige KPI’er relateret til den enkelte deltagers ansvarsområde 

Opnåelse af finansielle mål for Danske Bank koncernen og forretningsenheden måles på 

baggrund af resultater, der revideres af Danske Banks eksterne revisor. Opnåelse af ikke-

finansielle mål for koncernen og forretningsenheden måles ligeledes af eksterne parter, f.eks. 

via kundetilfredsheds- og omdømmemålinger på primære markeder.  
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Målene for risikostyring og compliance gælder på koncern- og forretningsenhedsniveau. 

Resultaterne bedømmes af Danske Bank koncernens uafhængige kontrolfunktioner, således at 

forretningsenhederne ikke vurderer og aflønner deres egne præstationer.  

Individuelle mål kan være både kvantitative og kvalitative og kan bl.a. omfatte adfærd, opnåelse 

af strategiske målsætninger eller samlet bidrag til vækst og/eller lønsomhed. De individuelle 

mål tilpasses den enkelte deltagers ansvarsområde, og vurderingen af de opnåede resultatet 

skal valideres. 

Visse medarbejdersegmenter kan ifølge lovgivningen ikke modtage bonusaflønning på 

baggrund af kommercielle aktiviteter. Medarbejdere med uafhængige kontrolfunktioner 

tilbydes variabel aflønning, dog kun i det omfang det vurderes at være relevant, og kun hvis 

kriterierne for opnåelse af variabel aflønning vurderes at være i overensstemmelse med 

gældende regler.  

Den variable aflønning af medarbejdere med kontrolfunktioner tager ikke hensyn til 

resultaterne i den forretningsenhed, som den pågældende medarbejder har ansvaret for. Hvis 

resultatafhængig aflønning vurderes som værende uhensigtsmæssig i forhold til en 

medarbejders uafhængighed, tilbydes i stedet et fast tillæg, eksempelvis til medarbejdere med 

uafhængige kontrolfunktioner, som ellers ville være berettiget til variabel aflønning. 

Aflønningspolitikken fastsætter grænser for variabel aflønning for de forskellige 

medarbejdersegmenter. I Danske Bank koncernens Aflønningspolitik er der fastsat en 

maksimal grænse for den resultatafhængige løn på 200% af den enkeltes faste grundløn og 
pensionsbidrag i et givent år. I praksis modtager ingen medarbejder i Realkredit Danmark 

resultatafhængig løn, der overstiger 50% af den faste grundløn og pensionsbidrag.  

Der er i 2020 ikke identificeret og indberettet tilfælde, hvor grænserne for variabel aflønning er 

overskredet.  

3.5 Honorering af bestyrelsen 

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i Realkredit Danmark modtager et fast 
kontant honorar. De modtager således ikke resultatafhængig løn, pensionsbidrag eller andre 
goder.  

Medlemmer af bestyrelsen i Realkredit Danmark, der er ansat i Danske Bank koncernen, vil 
ikke modtage vederlag som medlem af Realkredit Danmarks bestyrelse.  

Ingen bestyrelsesmedlemmer er direktører i Realkredit Danmark. Derfor modtager ingen 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer andet vederlag fra Realkredit Danmark.  

Da bestyrelsesmedlemmerne alene modtager et fast kontant honorar, er der ingen 
interessekonflikter i forhold til koncernens aflønningspolitik.  

Bestyrelsesmedlemmernes honorar afspejler den tid, de forventes at afsætte for at opfylde 
deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer. Der betales således et grundhonorar til alle 
eksterne medlemmer af bestyrelsen. Herudover modtager Revisionsudvalgets Formandskab 
et tillægshonorar.  

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
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Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen i Realkredit Danmark modtager et fast kontant 
honorar. De modtager således ikke resultatafhængig løn, pensionsbidrag eller andre goder i 
deres rolle som bestyrelsesmedlem. I deres egenskab af medarbejdere i Realkredit Danmark 
har de ret til resultatafhængig løn og personalegoder i overensstemmelse med deres 
indplacering i organisationen.  

3.6 Aflønning af direktionen  

Direktionens aflønning består af følgende komponenter: 

Lønkomponent Kommentarer 

Fast grundløn  Vurderes årligt af Realkredit Danmarks bestyrelse 

Pensionsbidrag  14% af grundlønnen til bidragsbaseret pensionsordning. Hvis 
medlemmet er omfattet af kildeskattelovens §48E/F, betales 
pensionsbidraget som et kontant tillæg på 14% 

Kortsigtet 
incitamentsaflønning 

 Op til 25% af den årlige grundløn 
 Optjeningsperiode på 1 år, baseret på præstationer i forhold til KPI'er  
 50% betales kontant, mens 50% i aktier udskydes i 4 år fra 

tildelingstidspunktet og gøres til genstand for backtesting 
 Efter backtesting betales udskudt bonus i form af betingede aktier, som 

kan handles efter 6 måneder 
 Udbetalinger gøres til genstand for clawback og er underlagt good 

leaver/bad leaver-betingelser 

Personalegoder  Forsikringsdækning (fuld ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring, kritisk 
sygdom, sundhedsforsikring og tandforsikring) 

 Firmabil; kan efter ønske udbetales som kontant tillæg 
 Betalt mobiltelefon og bredbåndsforbindelse 
 Betalt avisabonnement 
 6 ugers betalt ferie om året 

Opsigelsesvarsler  Mindst 3 måneder ved direktionsmedlemmets egen opsigelse (6 
måneder for CEO) 

 Mindst 8 måneder ved Realkredit Danmarks opsigelse (12 måneder for 
CEO) 

 Mindst 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse (12 måneder for CEO, 24 
måneder for andre direktionsmedlemmer)  

 

3.7 Risici vedrørende aflønning 

Variabel aflønning udgør den primære risiko i forbindelse med aflønning i Danske Bank 

koncernen. Koncernen har implementeret forskellige mekanismer for at sikre, at variabel 

aflønning ikke tilskynder til overdreven risikotagning. 

For det første er der etableret en passende balance mellem fast og variabel aflønning, som 

sikrer, at den resultatafhængige aflønning ikke overstiger 25% af grundlønnen.  

For det andet har Danske Bank koncernen indført en opdelt udbetaling af resultatafhængig løn, 

hvis den årlige bonus overstiger en vis grænse, der er fastsat i aflønningspolitikken. 

Udbetalingen opdeles i en kontant bonus og betingede aktier, hvor de betingede aktier udgør 

50% af den del af den samlede variable aflønning, der overstiger den fastsatte grænse. 

Betingede aktier udskydes i tre år. 

For det tredje har Danske Bank koncernen indført en udskydelse af variabel aflønning for 

væsentlige risikotagere, herunder medlemmer af direktionen, for at tilskynde til holdbar og 
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langsigtet værdiskabelse. Variabel aflønning (kontant bonus og betingede aktier), der tildeles i 

ét år, fordeles i et beløb, der udbetales straks, og en del, der udskydes i fire år.  

Udskudte betingede aktier må ikke handles i seks måneder fra frigivelsesdatoen. Den udskudte 

aflønning gøres til genstand for backtesting før udbetaling, dvs. at den udskudte aflønning kun 

kommer til udbetaling i det omfang, kriterierne for den oprindelige tildeling fortsat er opfyldt, og 

forudsat, at Danske Bank koncernens økonomiske situation ikke er væsentligt forringet. 

Således kan udbetalingen helt eller delvist bortfalde. 

Endvidere er variabel aflønning til væsentlige risikotagere, herunder direktionens medlemmer, 

genstand for clawback, hvis det viser sig, at tildelingen er sket på et fejlagtigt grundlag. Kun 

udbetalte lønkomponenter er genstand for clawback. 

Udskudt variabel aflønning er genstand for en årlig intern gennemgang (back-testing) med 

henblik på at sikre, at bonus blev tildelt på et bæredygtigt grundlag. Den årlige back-testing af 
udskudt variabel aflønning for 2020 er gennemført af Group HR i første kvartal 2021. Denne 

test gav ikke anledning til reduktion af udskudt resultataflønning. 

Incitamentsordningerne er genstand for en årlig intern gennemgang med henblik på at sikre, at 

de fortsat er hensigtsmæssige og for løbende at vurdere, om der er risiko for overdreven 

risikotagning. 

4 Væsentlige risikotagere 

Danske Bank koncernen har på baggrund af Bekendtgørelse nr. 2169 af 22. december 2020 

(erstatter Bekendtgørelse nr. 1582 af 2. december 2016, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 

1337 af 29. november 2017) etableret en procedure til at identificere væsentlige risikotagere 

og har anvendt bekendtgørelsens bestemmelser til at vurdere og identificere medarbejdere 

med væsentlig indflydelse på Realkredit Danmarks risikoprofil. 

Denne procedure kræver samarbejde mellem forskellige fageksperter i Danske Bank 

koncernen, herunder Group Risk, Group Compliance og Group HR, for at sikre en grundig 

evaluering af hver bestemmelse, hvorved definitionen af risikotagere løbende opdateres.  

Danske Bank koncernen har desuden implementeret en procedure for løbende gennemgang af 

kriterierne for udpegning af væsentlige risikotagere. Pr. december 2020 var antallet af 

udpegede væsentlige risikotagere i Realkredit Danmark 37 (2019: 42). 

5 Kvantitative oplysninger 

I maj 2021 offentliggøres kvantitative oplysninger på www.rd.dk over væsentlige risikotagere 
for 2020, 2019 og 2018. De kvantitative oplysninger opfylder oplysningskravene i Artikel 
450 i Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) som ændret ved Forordning (EU) 
nr. 876/2019. 

http://www.rd.dk/
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Quantitative Disclosure on Material Risk Takers Remuneration
1

  

Realkredit Danmark and Danske Bank Group have established a procedure for identifying staff 
with material impact on the Group’s risk profile. Designation of Material Risk Takers (MRT) is 
based on relevant EU and local regulation. This disclosure2 presents total remuneration earned 
by Material Risk Takers during 2020 financial year, as well as the status on deferred 
remuneration. 

Danske Bank informs that it applies the provision that variable remuneration of less than DKK 
100,000 may be exempted from the rules on split-up and postponement, cf. section 7(4) in the 
Executive order no 2169 of 22 December 2020. 

Designation criteria of Material Risk Takers are reviewed on annual basis. As of ultimo 2020 
the number of designated material risk takers in Realkredit Danmark decreased to 41 (2019: 
44).

                                                           
1 Regulation (EU) no. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for 
credit institutions and investment firms, as amended by Regulation (EU) No 876/2019 of 20 May 2019 
2 This disclosure complies with the disclosure requirements of Article 450 of Regulation (EU) no. 575/2013 of 26 June 2013 
(CRR), as amended by Regulation (EU) No 876/2019 of 20 May 2019 and the Executive order no 2169 of 22 December 
2020. The disclosure further takes note of Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of 
Directive 2013/36/EU as amended by Directive 2019/878/EU 
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(DKK millions) Retail Activities Capital Markets Asset Management Control Function Other Activities

Total remuneration for the 2020 financial year broken down by business areas 36,4 0,0 0,0 3,4 0,7

(DKK millions) Board of Directors Executive Board Control Function Other MRT's

Total amounts for the 2020 financial year broken down by fixed and variable remuneration*

Number of full-time-equivalent material risk takers (FTE) 8 2 3 29

Number of material risk takers at 31 December 2020 7 2 4 28

Fixed remuneration 0,7 6,0 3,6 27,7

Variable remuneration 0,0 1,0 0,1 1,4

Breakdown of variable remuneration earned in 2020

- Cash 0,0 0,5 0,1 0,8

- Shares 0,0 0,5 0,0 0,6

- Share-linked instruments & other instruments 0,0 0,0 0,0 0,0

Variable remuneration earned in 2020 broken down by disbursement form

- Disbursed** 0,0 0,6 0,1 0,9

- Deferred 0,0 0,4 0,0 0,5

Variable remuneration extempted from split rules***

- Disbursed cash 0,0 0,0 0,1 0,2

- Number of beneficiaries 0 0 2 10

Sign-on fees and severance payments disbursed in the 2020 financial year

- Sign-on fees 0,0 0,0 0,0 0,0

- Number of beneficiaries 0 0 0 0

- Severance payments 0,0 0,0 0,0 0,0

- Number of beneficiaries 0 0 0 0

Provisions made for severance payments in the 2020 financial year

- Total amounts 0,0 0,0 0,0 0,1

- Highest provision made for severance payment in 2020 0,0 0,0 0,0 0,1

- Number of beneficiaries 0 0 0 1

Outstanding deferred remuneration****

Outstanding deferred remuneration related to previous years 0,0 1,4 0,0 2,3

- Corrections 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

- Payments in 2020 related to deferral in previous years 0,0 -0,2 0,0 -0,7

- Forfeited deferred remuneration in 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

- Reduced 0,0 0,0 0,0 0,0

- Accrued deferred remuneration in 2020 0,0 0,4 0,0 0,5

Deferred remuneration at 31 December 2020 0,0 1,6 0,0 2,1

Number of employees earning EUR 1 million or more, broken down into bands of EUR 500,000

Total remuneration: EUR 1.0 million - EUR 1.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration: EUR 1.5 million - EUR 2.0 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration: EUR 2.0 million - EUR 2.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration above EUR 2.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

The figures are pro rata figures based on the period of time for which the employees have been designated as material risk takers.

* The number of employees includes all material risk takers at 31 December 2020. The number of FTEs is a pro rata figure over the year.

** Parts of disbursed variable remuneration are disbursed during 2021.

*** Variable pay up to DKK 100.000 in a year can be exempted from rules for split and deferral according to the Executive Order 2169 of 22 December 2020 section 7(4) 

     and guidelines on interpretation of the Financial Business Act § 77a.

**** The amount of outstanding deferred remuneration is based on the number of designated material risk takers in the year of provision and the share price at the time 

      of granting, thus reflecting the costs for Realkredit Danmark. 

Quantitative Information - Realkredit Danmark - Material Risk Takers - 2020
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(DKK millions) Retail Activities Capital Markets Asset Management Control Function Other Activities

Total remuneration for the 2019 financial year broken down by business areas 42,3 0,0 0,0 6,3 0,7

(DKK millions) Board of Directors ELT Control Function Other MRT's

Total amounts for the 2019 financial year broken down by fixed and variable remuneration*

Number of full-time-equivalent material risk takers (FTE) 4 2 6 32

Number of material risk takers at 31 December 2019 4 2 6 32

Fixed remuneration 0,7 5,9 6,2 33,7

Variable remuneration 0,0 0,9 0,1 1,8

Breakdown of variable remuneration earned in 2019

- Cash 0,0 0,5 0,1 1,1

- Shares 0,0 0,4 0,0 0,7

- Share-linked instruments & other instruments 0,0 0,0 0,0 0,0

Variable remuneration earned in 2019 broken down by disbursement form

- Disbursed** 0,0 0,5 0,1 1,3

- Deferred 0,0 0,4 0,0 0,5

Sign-on fees and severance payments disbursed in the 2019 financial year

- Sign-on fees 0,0 0,0 0,0 0,0

- Number of beneficiaries 0 0 0 0

- Severance payments 0,0 0,0 0,0 0,8

- Number of beneficiaries 0 0 0 1

Provisions made for severance payments in the 2019 financial year

- Total amounts 0,0 0,0 0,0 1,2

- Highest provision made for severance payment in 2019 0,0 0,0 0,0 1,0

- Number of beneficiaries 0 0 0 1

Outstanding deferred remuneration***

Outstanding deferred remuneration related to previous years 0,0 0,9 0,0 1,8

- Corrections 2019**** 0,0 0,2 0,0 0,6

- Payments in 2019 related to deferral in previous years 0,0 -0,1 0,0 -0,6

- Forfeited deferred remuneration in 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

- Reduced 0,0 0,4 0,0 0,5

- Accrued deferred remuneration in 2019

Deferred remuneration at 31 December 2019 0,0 1,4 0,0 2,3

Number of employees earning EUR 1 million or more, broken down into bands of EUR 500,000

Total remuneration: EUR 1.0 million - EUR 1.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration: EUR 1.5 million - EUR 2.0 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration: EUR 2.0 million - EUR 2.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

Total remuneration above EUR 2.5 million 0,0 0,0 0,0 0,0

The figures are pro rata figures based on the period of time for which the employees have been designated as material risk takers.

* The number of employees includes all material risk takers at 31 December 2019. The number of FTEs is a pro rata figure over the year.

** Disbursed variable remuneration will be disbursed during 2020.

*** The amount of outstanding deferred remuneration is based on the number of designated material risk takers in the year of provision and the share price at the time 

      of granting, thus reflecting the costs for Realkredit Danmark.

**** Corrections 2019 are related to deferred compensation accrued 2017, but not disclosed in 2018.

Quantitative Information - Realkredit Koncern - Material Risk Takers - 2019
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