
Bilag 3 

 

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af koncernledelsen i ROCKWOOL International 
A/S  

 

 

1. Indledning 

Disse overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af koncernledelsen i ROCKWOOL International 
A/S (“Retningslinjer for Incitamentsaflønning”) er udarbejdet og godkendt af ROCKWOOL International 
A/S' bestyrelse (“ROCKWOOL koncernen” eller “Selskabet”).  

I overensstemmelse med selskabslovens § 139 er disse Retningslinjer for Incitamentsaflønning blevet 
forelagt Selskabets ordinære generalforsamling til godkendelse.  

Retningslinjerne for Incitamentsaflønning erstatter de tidligere retningslinjer for incitamentsaflønning, som 
blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 18. april 2012, og gælder for aftaler om 
incitamentsaflønning indgået efter den ordinære generalforsamling, som afholdes den 6. april 2016.  

Retningslinjerne for Incitamentsaflønning gælder i tillæg til vederlagspolitikken for bestyrelsen, 
koncernledelsen og ledende medarbejdere i ROCKWOOL International A/S (“Vederlagspolitikken”). Disse 
Retningslinjer for Incitamentsaflønning gælder for enhver incitamentsaflønning af koncernledelsen. Som 
fastlagt i Vederlagspolitikken modtager Selskabets bestyrelse ikke nogen incitamentsaflønning og er således 
ikke omfattet af Retningslinjerne for Incitamentsaflønning.  

Retningslinjerne for Incitamentsaflønning indeholder ligeledes i pkt. 4.3 maksimumværdier for de årlige 
tildelinger og det maksimale antal aktier, som Selskabets langsigtede incitamentsordninger kan udløse for 
medlemmer af koncernledelsen og Ledende Medarbejdere (som defineret i Vederlagspolitikken). 

 

2. Formålet med og de generelle principper for disse Retningslinjer for Incitamentsaflønning 

2.1 Formål 

Disse Retningslinjer for Incitamentsaflønning udgør sammen med Vederlagspolitikken rammerne for 
ROCKWOOL koncernens aflønning af bestyrelsen og koncernledelsen. 

Den incitamentsbaserede aflønning har til formål at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde 
kvalificerede medarbejdere til koncernledelsen og at søge overensstemmelse mellem de ledende 
medarbejderes interesser i forhold til aktionærenes interesser. Derudover skal aflønningen og 
sammensætningen deraf fremme og understøtte vores forretnings succes og værdiskabelse i ROCKWOOL 
koncernen samt vores kort- og langsigtede mål.  

2.2 Sammensætning, tildeling og modning  

Aflønning af koncernledelsen, herunder ændringer i eksisterende variable lønsystemer, foreslås af 
Vederlagskomiteen og godkendes af bestyrelsen. Den incitamentsbaserede aflønning kan inden for 
rammerne af disse Retningslinjer for Incitamentsaflønning og Vederlagspolitikken omfatte variable 
aflønningsincitamenter, herunder kontanter og aktiebaserede incitamenter. Niveauet for incitamentsaflønning 
af det enkelte medlem af koncernledelsen vurderes løbende på baggrund af den enkeltes erfaring, bidrag til 
Selskabet og i forhold til det eksterne marked.  

Den incitamentsbaserede aflønning, der tildeles enkelte medlemmer af koncernledelsen, fastsættes og 
sammensættes på baggrund af, hvad bestyrelsen finder passende i forhold til at understøtte og fremme 
opfyldelsen af de mål, der ligger til grund for Vederlagspolitikken og disse Retningslinjer for 
Incitamentsaflønning, herunder Selskabets kort- og langsigtede mål og målet om at sikre overensstemmelse 
mellem de ledende medarbejderes interesser og aktionærernes interesser. 
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Bestyrelsen kan gennem Vederlagskomiteen udøve sine beføjelser som nærmere beskrevet i disse 
Retningslinjer for Incitamentsaflønning. 

2.3 Tilbagebetalingspligt og regulering af incitamentsbaseret aflønning 

Bestyrelsen kan fastsætte specifikke vilkår for en incitamentsordnings udløb, tilbagebetaling af den 
incitamentsbaserede aflønning eller vilkår vedrørende fremskyndet modning, udnyttelse eller regulering i 
tilfælde af hel eller delvis overtagelse, væsentligt frasalg af aktiviteter, spaltning, fusion eller anden 
sammenlægning af Selskabet, eller i tilfælde hvor en incitamentsudbetaling skete på et grundlag, som viste 
sig at være væsentligt og åbenbart fejlagtigt. 

 

3. Kortfristede incitamenter 

Medlemmer af koncernledelsen er kvalificerede til at modtage kortsigtede incitamenter på årsbasis. 
Kortsigtede incitamenter udbetales kontant.   

De kortsigtede incitamenter har primært til formål at fungere som et incitament og en tilskyndelse for den 
enkelte deltager til at levere en høj præstation og sikre opnåelse af Selskabets kortsigtede mål.   

Enhver tildeling af kortsigtede incitamenter forudsætter opnåelse af visse præstationsmål for det relevante 
regnskabsår, som på forhånd er fastsat af bestyrelsen. 

De præstationsmål, der er knyttet til incitamentsordninger, skal være utvetydige og målbare og kan være 
knyttet til ROCKWOOL koncernens resultat, et forretningsområde eller ansvarsområde for den pågældende 
modtager eller til bestemte strategiske udviklinger eller begivenheder.  

Det tilstræbte udbetalingsniveau skal generelt svare til en præstation, der står i forhold til Selskabets 
forretningsplan for det pågældende år henholdsvis den pågældende periode. Det maksimale 
udbetalingsniveau er 40 % af den pågældende persons årlige basishonorar i tildelingsåret, ekskl. pension og 
andre aflønningselementer. Udbetalingsniveauet fastsættes på baggrund af målbare parametre, som er 
defineret i den enkeltes bonusordning for hver incitamentsperiode.  

 

4. Langsigtede incitamenter 

Medlemmer af koncernledelsen er kvalificerede til at modtage årlige tildelinger af langsigtede incitamenter. 
Langfristede incitamenter vil altid være aktiebaserede og kan være i form af enten aktieoptioner eller 
betingede aktier.   

De langsigtede incitamenter har primært til formål at fungere som et incitament for koncernledelsens 
langsigtede præstationer og engagement samt at fremme overensstemmelse mellem de ledende 
medarbejderes interesser og aktionærernes interesser.  

Værdien af et langsigtet incitament kan på tidspunktet for godkendelse af tildelingen maksimalt udgøre 30 % 
af den administrerende direktørs årlige basishonorar, henholdsvis 20 % af det årlige basishonorar for hvert af 
medlemmerne af koncernledelsen, ekskl. pension og andre aflønningselementer. Såfremt der i et givet 
kalenderår tildeles betingede aktier, kan der ikke i samme kalenderår tildeles aktieoptioner og omvendt. 

Bestyrelsen træffer beslutning om evt. tilbagekøb af Selskabets egne aktier til dækning af Selskabets 
forpligtelser i relation til de langsigtede incitamentsordninger. Aktierne tilbagekøbes i et åbent 
handelsvindue. De aktier, som Selskabet skal levere ved udnyttelse af enten aktieoptioner eller 
incitamentsbaserede aktier, vil bestå af allerede udstedte aktier. Selskabets aktiekapital påvirkes ikke af den 
incitamentsbaserede aflønning. 

4.1 Aktieoptioner  

For aktieoptioner gælder der modnings- og udnyttelsesperioder, som fastsættes af bestyrelsen i forbindelse 
med hver enkelt tildeling. Modningsperioden er mindst tre år, og udnyttelsesperioden vil være mindst tre år 
og højst otte år fra tildelingstidspunktet. 
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Udnyttelseskursen kan være baseret på et gennemsnit, der er beregnet over en periode på op til tre uger før 
tildeling, og skal være lig med eller højere end Selskabets aktiekurs som noteret på Nasdaq Copenhagen A/S 
i dette handelsvindue.  

Vilkårene for aktieoptionerne kan indeholde bestemmelser om, at optionerne skal afregnes kontant, i hvilket 
tilfælde udnyttelseskursen skal være den samme som for de optioner, hvor der sker levering af aktier.  

4.2 Betingede aktier 

Der vil for betingede aktier gælde en modningsperiode på mindst tre år. Efter modningsperiodens udløb 
overdrages aktierne til deltagerne uden betaling, dog under forudsætning af fortsat ansættelse.  

Vilkårene for de incitamentsbaserede aktier kan indeholde bestemmelser om, at aktierne kan afregnes 
kontant, i hvilket tilfælde bruttoværdien skal være den samme som aktiekursen på modningstidspunktet.   

4.3 Langsigtede incitamentsordningers beløbsmæssige størrelse 

Gruppen af deltagere og den samlede værdi af alle langsigtede incitamentsordninger i et enkelt regnskabsår 
godkendes separat af bestyrelsen. Den maksimale årlige tildelingsværdi under de samlede ordninger er EUR 
3 mio. (aktiekurs / Black-Scholes-værdien på tidspunktet for godkendelse af tildelingen). Enhver forhøjelse 
af den fastsatte årlige tildelingsværdi kræver godkendelse på den ordinære generalforsamling.  

Antallet af udstedte, ikke-udnyttede optioner eller betingede aktier, som er tildelt deltagere, må på intet 
tidspunkt udgøre mere end 5 % af Selskabets aktiekapital. 

 

5. Ekstraordinær incitamentsaflønning 

Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde og under ekstraordinære omstændigheder beslutte at tildele en 
engangsbonus eller anden ekstraordinær incitamentsaflønning i forbindelse med udpegningen af et nyt 
medlem til koncernledelsen, som kan være incitamentsbaseret, og som kan være i form af en kontant og/eller 
aktiebaseret aflønning. Tildeling og/eller modning kan være betinget af opnåelse af visse præstationsmål. 
Værdien af sådan ekstraordinær incitamentsaflønning kan på tildelingstidspunktet højst udgøre et beløb, der 
svarer til 100 % af det pågældende koncernledelsesmedlems årlige basishonorar i tildelingsåret, ekskl. 
pension og andre aflønningselementer.  

  


