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Intro 

MT Højgaard koncernens bestyrelse har fastsat neden-

stående vederlagspolitik for bestyrelsen samt direktio-

nen. Politikken fremlægges for og godkendes af general-

forsamlingen, samt er i overensstemmelse med anbefa-

lingerne i redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregn-

skabslovens §107b. 

Politikken indeholder en beskrivelse af de komponenter, 

som indgår i vederlæggelsen, begrundelser for valg af de 

enkelte komponenter og de kriterier, der ligger til grund 

for balancen mellem de enkelte komponenter. 

Bestyrelseshonorar 

Koncernens bestyrelse honoreres med et fast vederlag, 

hvilket følger redegørelsen for virksomhedsledelse, og 

som er fastsat på generalforsamlingen 

Honoraret afspejler bestyrelsesmedlemmernes kompe-

tencer samt indsats og skal blandt andet ses i relation til 

den fastlagte møde- og arbejdsplan.  

Der ydes, udover det faste vederlag, et årligt udvalgsve-

derlag til de bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes er 

medlem af et særskilt udvalg fx revisionsudvalget.  

Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes ikke med aktie- 

eller tegningsoptioner. 

Bestyrelsen er endvidere omfattet af MT Højgaards for-

sikringsordning ift. bestyrelses- og direktionsansvarsfor-

sikring.  

Direktionens vederlag 

For at tilstræbe en kompetent og værdiskabende direkti-

on er det bestyrelsens opfattelse, at en kombination af 

fast vederlag samt resultatafhængig gage er med til at 

sikre dette.  

En konkurrencedygtig lønpakke er hovedelementerne for 

at koncernen kan tiltrække de ønskede profiler til udfø-

relse og optimering af bestyrelsens ønsker. 

Direktionen aflønnes på baggrund af ovenstående med et 

fast vederlag, personlige goder (fx bil, fri telefon samt 

internet) og har derudover en resultatafhængig bonus-

ordning. Bonusordningen dækker over maksimum syv 

måneders løn, der er baseret på opfyldelse af økonomi-

ske mål. 

Direktionskontrakternes indhold defineres af bestyrelsen. 

Aktiebaseret aflønning 

Koncernen etablerede i 2014 et warrantprogram for 

koncernledelsens medlemmer. Programmet løber frem til 

2019. 

For hver købt warrant tildeles det enkelte medlem yderli-

gere en gratis warrant. Warrantprogrammet giver med-

lemmerne ret til årligt at købe/modtage warrants inden 

for en ramme på akkumuleret 5% af selskabets aktieka-

pital. 

Udnyttelsen af de købte og tildelte warrants er betinget 

af en børsnotering af moderselskabet MT Højgaard A/S 

inden foråret 2019. 

Såfremt moderselskabet ikke forventes børsnoteret inden 

dette tidspunkt, skal programmet alternativt klassificeres 

som en kontantbaseret ordning.    

For yderligere info henvises til koncernens årsrapport 

note ’personaleomkostninger’. 

Opsigelsesvarsel 

MT Højgaard kan opsige et direktionsmedlem med mak-

simalt to år, og opfylder dermed anbefalingerne for 

punktet i redegørelse for virksomhedsledelse. 

Fratrædelsesgodtgørelse 

Fratrædelsesgodtgørelse for direktionsmedlemmerne 

svarer maksimalt til de sidste to års vederlag. Koncernen 

lever således op til anbefalingerne herfor. 

 

 

 

 

Søborg, 16. februar 2017 

Godkendt på MT Højgaards bestyrelsesmøde den 16. 

februar 2017 
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