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Retningslinjer for godtgjørelsesordninger i Norse Forvaltning AS 
 

Styret i Norse Forvaltning AS har vedtatt en godtgjørelsesordning for selskapets ansatte og 
tillitsvalgte. Disse er i samsvar med forskrifter om godgjørelsesordninger i 
finansinstitusjoner. Fast lønn til ledende ansatte og ansatte med arbeidsoppgaver av 
vesentlig betydning for selskapets risikoeksponering skal være tilstrekkelig høy til at den 
ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse. 
 
Ledende ansatte og ansatte med vesentlig betydning for selskapets risikoeksponering 
Administrerende direktør/ansvarlig forvalter betjener den stillingen som er av størst 
betydning for foretakets risikoeksponering. Administrerende direktør mottar fast 
godtgjørelse med tillegg av forsikrings- og pensjonsordning. Han inngår også i selskapets 
bonuspool for variabel godtgjørelse. 
 
Selskapets ansatte med tilknytning til forvaltningsoppgaver og handel klassifiseres å ha 
betydning for selskapets risikoeksponering. De ansatte med denne tilknytningen mottar 
fast godtgjørelse med tillegg av forsikring- og pensjonsordning. De inngår også i selskapets 
bonuspool for variabel godtgjørelse. 
 
Variabel godtgjørelse til ledende ansatte 
Norse Forvaltning har et overskuddsdelingsprogram for fast ansatte ved måloppnåelse av 
resultat og forvaltningsdyktighet. Vurdering av måloppnåelse knyttet til fondenes 
resultater gjøre over en toårsperiode.  
 
Variabel godtgjørelse tildeles på bakgrunn av en vurdering av den ansattes bidrag til 
selskapet dersom angitte kriterier for utbetaling er oppnådd. 
 
Halvparten av variabel godtgjørelse til ledende ansatte og ansatte i stillinger med 
betydning for foretakets risikoeksponering, holdes tilbake og utbetales gradvis over en 
treårsperiode. Den tilbakeholdte delen av godtgjørelsen blir plassert i Norse Forvaltnings 
verdipapirfond slik at godtgjørelsen reflekterer verdiutviklingen selskapets kunder har. 
 
For å sikre interessene til forvaltningsselskapet, fondene og investorene, kan foretaket 
holde tilbake den andelen av variabel godtgjørelse som er avsatt i verdipapirfond. 
 
Øvrige ansatte 
Selskapets øvrige ansatte mottar fast godtgjørelse. Det er etablert en bonusordning 
på diskresjonær basis for foretakets fondsselgere. Ordningen tar utgangspunkt i en 
helhetsvurdering av den ansattes innsats overfor foretaket. 

Godtgjørelse til styremedlemmer 
Styremedlemmer i foretaket mottar honorar vedtatt av generalforsamlingen. 
 
Rapportering 
Rapportering av godtgjørelsesordningen skal gjøres gjennom foretakets årsrapport som 
gjøres tilgjengelig på foretakets websider. 
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