Coop Bank A/S
CVR-nr. 34 88 79 69
Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Bankens vederlag til
direktion og bestyrelse
2021

Ledelsens aflønning
Folketinget har i december 2021 ændret lovgivningen for offentliggørelse af ledelsesmedlemmers løn. Ændringen sker af hensyn til databeskyttelsesreglerne og betyder, at bestyrelsens og direktionens aflønning ikke længere vil fremgå af årsrapporten.
Ændringen, der gælder for finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed,
træder i kraft for årsrapporter for 2021. Derfor fremgår oplysninger om de indviduelle lønforhold i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 77d af denne rapport.
I årsrapporten vil der, i henhold til Regnskabsbekendtgørelsens § 121, fortsat være de aggregerede lønoplysninger, men de detaljerede individuelle oplysninger kan findes i rapporten her.
Rapporten vil være tilgængelig på bankens hjemmeside i 10 år fra offentliggørelsen af
årsrapporten.

(t.kr.)
Bankens vederlag til direktion
Antal medlemmer
Allan Nørholm
Løn
Pension
Skattemæssig værdi af fri bil m.v.
Kontraktligt vederlag i alt

01.01.2021 01.01.2020
-31.12.2021 -31.12.2020
1

1

2.357
252
174

2.311
247
125

2.784

2.683

Vederlag direktionen i alt
2.784
2.683
Direktionen modtager udelukkende fast vederlag. Direktionens pensionsordning er en bidragsbaseret ordning, hvor indbetaling udgiftsføres løbende.
Bankens vederlag til bestyrelse
Antal medlemmer

6

5

Bestyrelsesmedlemmer
Lasse Bolander, formand
444
437
Jan Madsen, næstformand
0
0
Bjarne Dybdahl Andersen (udtrådt i 2021)
55
109
Bo Liljegren, medlem
111
109
Lene Østerberg, medlem (tiltrådt i 2021)
28
0
Michael Ahm, medlem
111
109
Nicolai Houe, medlem (tiltrådt i 2021)
74
0
Vederlag bestyrelsen i alt
823
765
Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen pensionsordning. Der er ingen særlige incitamentsprogrammer for
direktion og bestyrelse.

Lasse Bolander, Jan Madsen, Bjarne Dybdahl Andersen og Nicolai Houe har i regnskabsåret
yderligere fået udbetalt fast vederlag fra selskaber i Coop koncernen inklusive værdi af fri bil
på henholdsvis t.kr. 2.894 (2020: 2.863), t.kr. 3.492 (2020: 4.621), t.kr. 122 (2020: 334) og
t.kr. 177 (2020: n.a.), samt variabelt vederlag på henholdsvis t.kr. 0 (2020: 0), t.kr. 1.665
(2020: 6.333), t.kr. 0 (2019: 0), og tkr. 0 (2020 n.a.). Det bemærkes, at variabelt vederlag
ikke er endeligt opgjort ved regnskabsaflæggelsen.
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