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1. Bakgrunn 

Pareto Bank skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeide retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen ved 
enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.  
 

Finansforetak er underlagt krav om å vedta retningslinjer for godtgjørelse, og detaljerte krav 
om utforming av godtgjørelsesordninger i finansforetaksloven og tilhørende forskrift, 
Finanstilsynets rundskriv, anbefalinger fra det europeiske banktilsynet og regnskapsloven. 
 
Styret skal i tillegg sørge for at det utarbeides en rapport i henhold til allmennaksjeloven §6-
16b som gir en samlet oversikt over utbetalt lønn og godtgjørelse, samt innestående 
godtgjørelse. Godkjente retningslinjer og rapport om utbetalt lønn og godtgjørelse 

offentliggjøres på bankens hjemmeside, www.paretobank.no. 
 
 
2. Virkeområde og formål 
Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er utformet innenfor rammene av de 
regelverk, rundskriv, retningslinjer og anbefalinger banken er underlagt. Banken har i tillegg 

utarbeidet interne standarder og rutiner for å sikre styring, kontroll og etterlevelse av 

regelverket for godtgjørelse. Disse interne standarder og rutiner er utformet i tråd med styrets 
retningslinjer.  
 
Retningslinjene gjelder for Pareto Banks ledende personer. Som ledende personer regnes i 
denne sammenheng ledergruppen og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte. For 
ansatte som er medlemmer av styret gjelder retningslinjene kun for godtgjørelse som knytter 

seg til styrevervet, se pkt. 4 nedenfor.  
 
Pareto Banks godtgjørelsesordning for ledende personer er basert på og underbygger bankens 
forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Konkurransedyktig 
godtgjørelse til ledende personer skal bidra til at banken rekrutterer og beholder riktig 
kompetanse, som er en forutsetning for å utvikle og gjennomføre bankens forretningsstrategi 
og skape langsiktige verdier. 

 
 
3. Generelt om godtgjørelse til ledende personer  
Pareto Bank er en spesialbank med høye krav til kompetanse hos de ansatte. Godtgjørelse 

fastsettes derfor utfra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser innenfor bankens 
fokusområder. Den samlede godtgjørelsen skal bidra til at Pareto Bank trekker til seg og 

beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. Moderasjon, blant annet 
gjennom et konkurransedyktig, men ikke markedsledende nivå på godtgjørelse, bidrar til 
bankens langsiktige og økonomiske bæreevne.  
 
Banken har en modell for overskuddsdeling som omfatter alle ansatte. Den variable 
godtgjørelsen til ledende personer er gjennom denne ordningen knyttet til den 
egenkapitalavkastningen banken skaper. Tildelingskriteriene sikrer at godtgjørelsesordningen 

bidrar til prestasjoner i tråd med bankens strategi.  
 
 
4. Godtgjørelse til ansatte som er medlemmer av styret  
Pareto Bank har en ansatterepresentant i styret samt et varamedlem. Det betales ikke honorar 
for styreverv til ansatterepresentanter. 
 

 

5. Komponenter som inngår i godtgjørelsen til ledende personer 
Godtgjørelse til ledende ansatte i Pareto Bank består av fast godtgjørelse, variabel godtgjørelse 
(i form av kontanter og tildeling av aksjer), pensjon (innskuddspensjon), samt andre 
naturalytelser i form av dekning av kantine og mobilabonnement mm. Naturalytelser kan tilbys 
ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i 

banken eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene skal ikke være vesentlige i forhold 
til den ansattes grunnlønn.  
 
a) Fast godtgjørelse  

http://www.paretobank.no/
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Den faste godtgjørelsen er hovedelementet i godtgjørelsen til ledende personer, og skal 

gjenspeile stillingskravene med hensyn til kvalifikasjoner, ansvar, kompleksitet og relevante 
markedsforhold. 
 
Nivået på den faste godtgjørelsen til ledende personer vurderes regelmessig, normalt i 

forbindelse med årlig lønnsfastsettelse for ansatte i Pareto Bank.  
 
b) Variabel godtgjørelse  
Gjeldende lovkrav for godtgjørelsesordninger i finansforetak bygger på at det skal være en 
sunn balanse mellom fast godtgjørelse og variabel godtgjørelse. Variabel godtgjørelse kan 
maksimalt utgjøre 50 % av den faste godtgjørelsen for ledende ansatte i banken. 
 

Pareto Bank har en ordning for overskuddsdeling som er basert på oppnådd resultat etter skatt 
og egenkapitalavkastning etter skatt. Denne ordningen omfatter alle ansatte, inkludert ledende 
personer. Overskuddsdeling skjer dersom banken leverer en egenkapitalavkastning etter skatt 
utover et innslagspunkt fastsatt av bankens styre hvert år, normalt fastsatt til et innslagspunkt 
på 6,5 %. Det avsettes 10 % av resultatet etter skatt utover 6,5 % av egenkapital-
avkastningen som inngår i overskuddsdelingen. Beregning av egenkapitalavkastning etter skatt 

(ROE) og egenkapital følger de samme prinsippene som for ekstern rapportering slik det er 

beskrevet i bankens årsrapport og oversikten over alternative resultatmål (APM).  
 
Den resultatbaserte godtgjørelsen utbetales normalt delvis i kontanter (20 %) og delvis i form 
av aksjer i Pareto Bank (80 %). Denne fordelingen gjelder for alle ansatte også for de ledende 
personer. Bonusaksjene har en bindingstid på 12 måneder fra tildeling. Av denne delen trekkes 
det 50 % skatt, og det resterende beløpet går til aksjekjøp. For ledende personer skal 

minimum halvparten av den variable godtgjørelsen gis i form av aksjer som ikke kan 
disponeres fritt tidligere enn jevnt fordelt over en periode på tre år. Det vi si at eiendomsretten 
til aksjene overføres til den enkelte med 1/3 årlig. Styret gjør årlig en ex-post risikojustering 
før eiendomsretten til aksjene overføres endelig til den enkelte.  
 
c) Aksjekjøpsprogram 
Det er et ønske at administrerende direktør, ledende personer og øvrige ansatte eier aksjer i 

banken. Administrerende direktør og ledende personer gis på lik linje med øvrige ansatte i 
banken adgang til å delta i et årlig aksjekjøpsprogram for alle ansatte. 
 
d) Pensjon  

Pensjonsordning og eventuell avtale om sluttvederlag og lignende skal sees i sammenheng 
med øvrig godtgjørelse. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter 

eller i sum være egnet til å skade Pareto Banks omdømme. Ledende personer er tilsluttet den 
alminnelige pensjonsordningen for ansatte i Pareto Bank. Banken har en 
innskuddspensjonsordning hvor banken dekker årlig innskuddspensjon med 5 % av 
lønnsgrunnlag (lønn mellom 0 og 6 G) og 8 % av lønnsgrunnlag (fra 6 til 12 G). 
 
 
6. Kriterier for fastsettelse av variabel godtgjørelse 

Bankens egenkapitalavkastning er den viktigste indikatoren på bankens finansielle prestasjon 
og stilling, og tillegges betydelig vekt ved verdsettelse av banken. Vektlegging av bankens 
egenkapitalavkastning som grunnlag for overskuddsdelingen skal sikre at bankens langsiktige 
interesser og økonomiske bæreevne er ivaretatt. 
 
Den øvrige delen av variabel godtgjørelse tildeles ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner, 
med utgangpunkt i fastsatte målkort for den enkelte leder. I målkortene inntas både 

operasjonelle og strategiske kriterier, identifisert gjennom bankens strategiprosess.  

 
Prestasjonskriteriene og den helhetlige vurderingen baseres på en kombinasjon av individuelle 
prestasjoner, prestasjonene i vedkommende leders avdeling, og bankens samlede 
prestasjoner. Vesentlige hendelser som påvirker et prestasjonskriterium kan gi grunnlag for å 
fravike dette, og variabel godtgjørelse kan bortfalle i sin helhet.  

 
 
7. Hensyn til godtgjørelse til andre ansatte 
Ved styrets utarbeidelse av forslag til disse retningslinjene er det tatt hensyn til godtgjørelse og 
ansettelsesvilkår for bankens øvrige ansatte. Ved vurdering av rimeligheten av retningslinjene 
har styret tatt hensyn til øvrige ansattes samlede godtgjørelse, de ulike komponentene i 
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godtgjørelsene, frekvensen på økningene og størrelsen på økningene i godtgjørelsene over tid. 

Styret vil kontinuerlig vurdere forskjeller mellom ledende personers godtgjørelse og andre 
ansattes godtgjørelse. 
 
8. Etablering, revidering, etterlevelse og oppfølging av retningslinjene  

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i Pareto Bank vedtas av 
generalforsamlingen etter forutgående behandling i styret.  
 
I Pareto Bank er styret etablert som godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget foretar en årlig 
vurdering av om praktiseringen av ordningen er tilfredsstillende og om hovedprinsipper og 
strategi for kompensasjon av ledende ansatte er tilfredsstillende. I tillegg vurderer 
godtgjørelsesutvalget eventuelle endringsforslag når det gjelder prinsipper og konsepter 

vedrørende lønn og kompensasjon for ledende personer. 
 
Styret kan under særlige omstendigheter midlertidig fravike alle deler av retningslinjene, 
dersom det er nødvendig for å ivareta bankens langsiktige interesse og økonomiske bæreevne 
eller sikre bankens levedyktighet. Fravikelse av retningslinjene skal begrunnes i 
lønnsrapporten. 

 


