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Af Thomas C. Høie   
og Andrea Philipsen

Under en generalforsamling 
i enzymkoncernen Novo-

zymes tirsdag fik bestyrelsen 
grønt lys til nye retningslinjer 
for aflønning af topchef Peder 
Holk Nielsen og resten af di-
rektionen, hvor det bl.a. slås 
fast, at fastløn og den sam-
lede aflønningspakke skal ses 
i et europæisk og ikke kun et 
dansk perspektiv.

Ifølge bestyrelsen er bag-
grunden, at de ønsker at have 
mulighed for at tiltrække og 
fastholde internationale ta-
lenter til direktionen.

ATP tavs
Der blev under generalfor-
samlingen udtrykt bekymring 
fra aktionærer på talerstolen, 
men pensionskæmpen ATP 
forholdt sig tavs, på trods af at 
have været massiv modstander 
af højere lederlønninger tidli-
gere i forskellige selskaber. 

En af de private aktionærer 
udtrykte bekymring for, at der 
ikke var sat loft over ledelsens 
lønninger. 

“Jeg kan ikke se, hvorfor 
dansk sammenligning er et 
problem. Der er ingen, der lø-

ber skrigende bort. Den adm. 
direktør har været her i 33 år,” 
sagde han.  

Bestyrelsesformand Jørgen 
Buhl Rasmussen beroligede 
salen, som til slut godkendte 
beslutningen med alle stem-
mer.

“Lad mig gøre det helt klart: 
vi har ingen planer eller in-
tentioner om at hæve direk-
tionens lønninger. Det er for 
at give den rette fleksibilitet i 
visse situationer,” sagde han.

Aktionærerne sagde også ja 
til, at bestyrelsen i individuelle 
eller ekstraordinære tilfælde 
kan give tiltrædelsesbonus 
eller fastholdelsesbonus på op 
til 100 pct. af vedkommendes 
samlede årlige vederlag.

Sidste år lød Peder Holk 
Nielsens samlede lønpakke på 
godt 25 mio. kr., bl.a. fordelt på 

8,3 mio. kr. i fastløn og 12 mio. 
kr. fra et incitamentsprogram.

Totalt fik direktionen i en-
zymkoncernen i Bagsværd 
85,5 mio. kr. i 2017, hvoraf 
fastløn udgjorde 30 mio. kr. 

Europæiske toplederlønnin-
ger ligger i gennemsnit to til 
to og en halv gange højere end 
det, vi er vandt til herhjemme, 
vurderer Jakob Stengel, le-
dende partner i rekrutterings-
virksomheden Case Rose.

Schweiz ligger tre gange 
højere og er næsten på niveau 
med USA.

“Jeg tror, at selskaberne øn-
sker at afstemme med aktio-
nærerne på forhånd, hvis man 
skulle få behov for at skifte  en 
topchef ud, uden at føle en be-
grænsning på løn,” siger Jakob 
Stengel.

Danske virksomheder kon-
kurrerer med hinanden, ifølge 
headhunteren.

“De seneste ti år har vi set 
en klar stigning i antallet af 
udenlandske profiler i den ab-
solutte top, f.eks. Cees ’t Hart 
i Carlsberg, Cees de Jong i 
Chr. Hansen, Thomas Schulz 
i FLSmidth og Anders Rune-
vad i Vestas,” siger han.

Generelt er danske ledere 
ikke dårlig lønnet. 

“Mellemledere har i gen-
nemsnit højere løn end i an-
dre lande, med undtagelse af 
Norge og Schweiz. For de 20 
største selskaber vil det derfor 
være mere retfærdigt at sam-
menligne lønnen med de 500 
største selskaber på europæisk 
plan, og ikke med de 100 stør-
ste selskaber i Danmark,” siger 
Jakob Stengel.
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Novozymes åbner 
mulighed for  kæmpe 
lønhop til ledelsen
novozymes kan 
fremadrettet give 
højere løn og bo-
nus til chefer, som 
er konkurrence-
dygtig med euro-
pæiske selskaber 

Peder Holk Nielsen, adm. 
direktør for enzymkoncernen 
Novozymes i Bagsværd.  
Arkivfoto: Nicolai Lorenzen

mio. kr. var Novozymes-
boss Peder Holk Nielsens 
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Besparelser udregnes i forhold til vinens 1-fl. pris. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.
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BORDEAUX 2015
BEDSTE ÅRGANG SIDEN 1982

James Suckling: ”In my almost four decades of wine criticism, this is the 
highest number of perfect wines I have ever rated”

Robert Parker: ”Whether you are seeking investment opportunities or are an 
avid collector interested in the best values, the wait is over - the best 

Bordeaux vintage since 2010”

Wine Spectator: ”The Vintage delivers exceptional quality across the region - 
best vintage since the classsic 2010”

Jeb Dunnuck: ”This is an undeniably terrific vintage for Bordeaux”

Vinous: ”Bordeaux enjoyed its strongest vintage in a number of years in 2015”

Den korte avisaov.dk

94P  Anders Grøndahl

Slotsaftappet perfektion 
fra topårgangen 2015! 

Vinmarkerne ligger kun et 
stenkast fra 1. cru-slottet 

Château Lafite-Rothschild!

Den korte avisaov.dk

90P  Jeb Dunnuck

Berlingskeaov.dk

BTaov.dk

Ekstra Bladetaov.dk

Den korte avisaov.dk

2015 Château Le Chêne 

Haut-Médoc

SPAR 40 DKK PR. FL.

69,95
DKK pr. fl. v/12 fl.

839,40 pr. kasse med 12 flasker

2015 Château La Tonnelle

Cru Bourgeois Haut-Médoc

SPAR 65 DKK PR. FL.

69,95
DKK pr. fl. v/12 fl.

839,40 pr. kasse med 12 flasker

2015 Château Lamothe-Cissac

Cru Bourgeois Haut-Médoc

SPAR 55 DKK PR. FL.

79,95
DKK pr. fl. v/12 fl.

959,40 pr. kasse med 12 flasker

Penthouse lejlighed til leje
Taarbæk 

Førte række - 180 grader udsigt til Øresund 
 119 kvm • To altaner • Tagterrasse • Nyistandsat 

Tidsbegrænset • 22.000 pr. md + forbrug 
21 75 01 15 

Læs mere på 
www.coplus.com

http://www.coplus.com



