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RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER 
 

Bakgrunn 
Styret i Pareto bank utarbeider en rapport som beskriver hvordan banken etterlever egne 
retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer. Rapporten omfatter godtgjørelse til ledende 
personer definert som bankens ledergruppe. Det har ikke vær endringer i bankens ledergruppe i 
2022. Det utbetales ikke godtgjørelse for ansattvalgt representant i styret. 
 
Rapporten er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift samt 

Europakommisjonens mal for rapport om godtgjørelse. Rapporten følger retningslinjene vedtatt på 
Generalforsamlingen 2022.  
 
Pareto Banks resultater i 2022 
Pareto Bank oppnådde et resultat etter skatt for 2022 på kr 555,5 mill. (2021 på kr 504,5 mill.). 
Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,6 % (14,0 %). Resultatet for 2022 

ble det beste i Pareto Banks historie og lønnsomheten var bedre enn bankens 
lønnsomhetsambisjon.  
 
Ytelseskriterier 
I tråd med bankens retningslinjer er 10 % av EK avkastningen utover 6,5 % allokert til bankens 
ordning for overskuddsdeling. Ordningen gjelder for alle bankens ansatte inkludert ledende 
personer. Ordningen fordeles etter følgende prinsipp; 20 % fordeles likt på alle ansatte, 20 % 

fordeles etter lønn og 60 % fordeles diskresjonært. Den diskresjonære delen fordeles etter en 
individuell vurdering av måloppnåelse basert på målkort for den enkelte leder. 
 
Pareto banks prinsipper for godtgjørelse til ledende personer 
Bankens godtgjørelsesordning skal tilpasses og bidra til bankens strategi og finansielle mål. Den 
samlede godtgjørelsen skal bidra til at banken tiltrekker seg 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.  
 

Pareto banks retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er tilgjengelig på bankens nettside, 
www.paretobank.no. Revisors bekreftelse av opplysningene i denne rapporten er tilgjengelige på 
samme side.  
 

Det foretas årlig en vurdering om tilbakelevering av variabel godtgjørelse. Styret besluttet i 2022 å 
ikke foreta noen tilbakelevering (ex post) av variabel godtgjørelse til ledende ansatte. 
 
Total godtgjørelse ledende personer: 

 
Merk: Ansattvalgt styremedlem Martin Borge Kristiansen og ansattvalgt varamedlem Monica Mælen mottar ikke honorar for 

sitt styreverv. 

 

http://www.paretobank.no/
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Forklaring til tabell 1: 

Fast lønn – ordinær lønn 

Honorar – midlertidig tillegg i lønn 
Annen godtgjørelse – telefoni, forsikring/ livrente, kjøregodtgjørelse, annet 

Ett års variabel – bonus tildeling 

Pensjonskostnad - pensjonsytelse 

 
 
Aksjebasert godtgjørelse 

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. 

 
*Antall aksjer 2022 er forutsatt av at variabel godtgjørelse, etter fratrekk for skatt og andel kontantutbetaling, handles til 

aksjekurs 58,50 (aksjekurs pr 28.02.2023). Antall aksjer 2021 er justert fra fjorårets rapport basert på den faktiske 

aksjekursen (61,70) som aksjene da ble handlet til. 

 
Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat 

 


