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Vederlagspolitik 
 
Vederlagspolitikken for Zealand Pharma A/S' bestyrelses- og direktionsmedlemmer afspejler 
aktionærernes og Selskabets interesser. Formålet med vederlagspolitikken er at tiltrække, fastholde og 
motivere bestyrelses- og direktionsmedlemmer. 
 
For oplysninger om incitamentsaflønning henvises der til de generelle retningslinjer for 
incitamentsaflønning, som er godkendt på generalforsamlingen og tilgængelige på Selskabets 
hjemmeside www.zealandpharma.com/investors. 
 
 

1. Vederlag til bestyrelsen 

Det er hensigten, at vederlaget til bestyrelsen skal være på niveau med vederlaget i sammenlignelige 
selskaber samtidig med, at der også tages højde for de nødvendige kompetencer, indsats og omfanget 
af bestyrelsesmedlemmernes arbejde, herunder antallet af møder. 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager det samme vederlag som generalforsamlings-

valgte bestyrelsesmedlemmer. 

 
1.1. Fast vederlag 
 

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et fast kontant beløb, som godkendes af generalforsamlingen 
for det indeværende regnskabsår (basishonorar). Det foreslåede basishonorar beløber sig til DKK 
250.000. Herudover modtager formanden DKK 300.000 og næstformanden modtager DKK 
100.000. Derudover modtager formanden for revisionsudvalget yderligere DKK 150.000 og 
medlemmer af revisionsudvalget yderligere DKK 50.000. Desuden modtager medlemmer af 
vederlagsudvalget yderligere DKK 50.000. 

 
1.2. Incitamentsprogram, bonusudbetaling osv. 

 

 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være omfattet af aktiebaserede incitamentsprogrammer som 

medlem af bestyrelsen. 

 

2. Vederlag til direktionen 

Det er bestyrelsens opfattelse, at kombinationen af fast og resultatafhængig løn er den bedste måde at 

tiltrække, fastholde og motivere direktionen på. Ud over at modtage kontant vederlag, deltager 

direktionsmedlemmerne i aktiebaserede warrantprogrammer med henblik på at sikre sammenfald 

mellem deres og aktionærernes interesser. 

2.1. Fast løn 
 

Den faste løn skal fastsættes på markedsniveau. Det samlede vederlag til direktionen anføres i 
årsrapporten. 

 
 
2.2. Bonus 

 

Field Code Changed

http://www.zealandpharma.com/investors


 

 

Zealand Pharma A/S  2/2 

Direktionsmedlemmerne kan have ret til at deltage i kontante bonusordninger. Disse kan bestå af 
en årlig bonus, som det enkelte medlem kan modtage, hvis specifikke mål for Selskabet og 
eventuelle personlige mål for det pågældende år opfyldes.  

 
2.3. Aktiebaserede ordninger 
 

Direktionsmedlemmerne kan modtage incitamentsbaseret aflønning baseret på udviklingen i 
aktiekursen; både løbende, engangsbaserede og begivenhedsbaserede. 

 
2.4. Pension 
 

Pensionsbidraget til direktionsmedlemmer udgør mellem 0 og 10 % af den faste grundløn. 
 
2.5. Andre goder 

 
Direktionsmedlemmer modtager ikke-monetære goder såsom firmabil, firmabetalt telefon, 
bredbånd i hjemmet osv. 

 
2.6. Fratrædelsesgodtgørelse 
 

Zealand Pharma A/S kan opsige direktionsmedlemmernes ansættelse med 6-12 måneders varsel. 
Ingen medlemmer af direktionen modtager fratrædelsesgodtgørelse. 
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Disse retningslinjer er gennemgået og godkendt på Selskabets generalforsamling den 519. april 20176. 


