Til aktionærerne i Flügger group A/S


8. juli 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger group A/S onsdag den 11. august 2021 kl. 10.30. Generalforsamlingen
vil i år blive afholdt i Dansk Industris lokaler: H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V. Generalforsamlingen åbnes af
bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Selskabet er vært for kaffe og morgenbrød forud for
generalforsamlingen.

Dagsorden
1.

Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår

2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
3.1. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten, vedlagt som bilag 1
5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve
egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, så beholdningen
af egne aktier, hvis bemyndigelsen udnyttes, kan udgøre op til 10 % af aktiekapitalen. Bestyrelsen vil anvende beholdningen af egne aktier primært til aktiebaseret aflønning eller bonus til udvalgte grupper blandt koncernens medarbejdere, sekundært som betaling i forbindelse med eventuelle opkøb.
5.2. Godkendelse af vederlagspolitikken
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens godkendelse af vederlagspolitikken, vedlagt som bilag 2, hvori de
væsentlige ændringer også beskrives.
5.3. Forelæggelse af bestyrelseshonorarer til godkendelse
Bestyrelsen foreslår følgende honorarer til medlemmerne:
- Formanden for bestyrelsen: 600.000 kr.
- Næstformanden for bestyrelsen: 300.000 kr.
- Menige bestyrelsesmedlemmer: 200.000 kr.
- Formand for revisionsudvalget: 200.000 kr.
- Medlem af revisionsudvalget: 100.000 kr.
Samlet honorar til bestyrelsen: 2.000.000 kr. Sidste år 1.625.000 kr.

5.4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til 20% i B aktier
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil d. 11. august 2023 at forhøje den nuværende selskabskapital
ved tegning af nye kapitalandele med op til nominelt DKK 12.000.000 (svarende til 20% af den nuværende selskabskapital
på nominelt DKK 60.000.000). De nye kapitalandele skal indbetales kontant, og der kan ikke ske delvis indbetaling.
Muligheden for en kapitalforhøjelse ønskes i forbindelse med yderligere strategisk, akkvisitiv vækst.
Hvis forslaget godkendes tilføjes nedenstående i vedtægterne:
Bestemmelse om kapitalforhøjelse indsættes:
”Selskabets bestyrelse er bemyndiget til uden fortegningsret for aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 12.000.000 B-aktier til markedskursen for B-aktierne ved kontant indbetaling eller
apportindskud i perioden indtil 11. august 2023. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
B-aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på
navn. Der er ingen indskrænkninger i de nye B-aktiers omsættelighed eller en pligt for aktionærerne at lade deres
B-aktier indløse.”
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Mortensen som formand og Jimmi Mortensen som næstformand samt nyvalg af Signe
Trock Hilstrøm og Kim Balle. Præsentation af bestyrelseskandidater er vedlagt som bilag 3.
7.

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Flügger group A/S’ nuværende revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions
partnerselskab (PwC).
I henhold til Revisorforordningens krav om tvunget udbud, har revisionsudvalget gennemført en udbudsproces i foråret 2021.
På baggrund af denne proces har revisionsudvalget indstillet PwC til genvalg. Begrundelsen for denne indstilling har været
revisionsudvalgets vurdering af, at PwC også i fremtiden vil kunne levere en ydelse, der lever op til Flüggers forventninger på
områder som: honorarniveau, kompetencer hos teamet, partnerinvolvering på revisionsopgaven og en tidssvarende revisionsmetodik.
Bestyrelsen er enige i denne indstilling.

8. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

Information til aktionærerne
Selskabets aktiekapital udgør 60.000.000 kr. Heraf er 11.812.500 kr. A-aktiekapital og 48.187.500 kr. B-aktiekapital. Aktiekapitalen
er fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på 20 kr.
giver 1 stemme på generalforsamlingen.
Deltagelse på generalforsamlingen
Vi håber, du har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort foretages via Investor
Portalen på vores hjemmeside: www.flugger.com, hvor man også kan finde alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.
Aktionæren kan ved sin tilmelding vælge mellem at modtage adgangskortet pr. brevpost eller e-mail. Efter tilmelding vil aktionæren
modtage henholdsvist et adgangskort med posten eller et elektronisk adgangskort på e-mail, der skal medbringes på generalforsamlingen via for eksempel smartphone eller tablet. Medbringes adgangskortet ikke, kan adgang opnås mod forevisning af legitimation på selve generalforsamlingen. Aktionæren vil få udleveret stemmeseddel ved adgangsregistreringen på generalforsamlingen.
Alternativt kan du tilmelde dig og rekvirere adgangskort ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert, så
den er VP Investor Services i hænde senest d. 6. august 2021.
En aktionærs ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, den 4. august 2021. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort
til den pågældende generalforsamling senest d. 6. august 2021. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som
aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på
indførsel i ejerbogen.
Brevstemme og fuldmagt
En aktionær kan i stedet for at afgive stemme ved fysisk fremmøde på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme.
Brevstemmer skal sendes til VP Investor Services, så denne er VP Investor Services i hænde senest d. 6. august 2021.
En brevstemme, som er modtaget af VP Investor Services, kan ikke tilbagekaldes.
Afgivelse af brevstemme skal ske ved at returnere den vedlagte stemmeblanket til VP Investor Services i udfyldt og underskrevet
stand eller via InvestorPortalen på vores hjemmeside: www.flugger.com.
Stemmeret kan også udnyttes gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme elektronisk via InvestorPortalen på vores hjemmeside www.flugger.com kræver log-in, der
kan ske på en af følgende to måder: 1) Log-in med NemID. 2) Du kan oprette din egen VP-ID. Hvis du allerede anvender VP-ID til
andre selskaber, kan din VP-ID også anvendes til selskabets investorportal.
Forplejning
Der vil forud for generalforsamlingen blive serveret kaffe og morgenbrød fra kl. 9.45.
Med venlig hilsen
Flügger group A/S
Bestyrelsen

Vedlagt:

Bilag 1 – Vederlagsrapporten
Bilag 2 – Vederlagspolitik
Bilag 3 – Præsentation af bestyrelseskandidater
samt tilmeldings-/fuldmagtsblanket og frankeret svarkuvert.
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1. Indledning
Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens § 139b samt Anbefalinger for god Selskabsledelse
afsnit 4.2.3.
Flügger group A/S’ Vederlagspolitik, som er godkendt af
generalforsamlingen den 13. august 2020 (Vederlagspolitikken),
fastlægger principper og rammer for vederlaget til direktion og
bestyrelse.
I overensstemmelse med politikken fastsættes sammensætningen af bestyrelsen og dennes aflønning på baggrund af
indstilling fra Nominerings- og Vederlagsudvalget og godkendes
efterfølgende på Flügger group A/S’ (Flügger) ordinære general
forsamling. Direktionens vederlag fastlægges på baggrund af
indstilling fra Nominerings- og Vederlagsudvalg og godkendes af
bestyrelsen.
Vederlagsrapporten fremlægges til vejledende afstemning på
den ordinære generalforsamling i august 2021.
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2. Bestyrelsen
Bestyrelsens vederlag er fastsat på baggrund af indstilling fra
Nominerings- og Vederlagsudvalget og godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. august 2020.
Bestyrelsens vederlag er i overensstemmelse med
Vederlagspolitikken idet, medlemmerne alene har modtaget
fast vederlag og ikke har modtaget incitamentsaflønning i deres
egenskab af bestyrelsesmedlem.
Det samlede vederlag til bestyrelsen udgjorde 1.625 t.DKK i
regnskabsåret 2020/21:
2020/21
t. DKK
Michael Mortensen,
bestyrelsesformand pr. 1/5-2020
Jimmi Mortensen,
næstformand pr. 1/4-2021
Charlotte Strand
Mie Krogh
Berit List Lassen*
Martin Johansen (tiltrådt 1/3-2021)*
Afgåede bestyrelsesmedlemmer:
Tomas Larsen (udtrådt 1/3-2021)*
Sune Schnack (tidl. næstformand)
Afgåede bestyrelsesmedlemmer
tidligere år
Total

Ordinært
bestyrelseshonorar

Revisionsudvalg

500
150
175
175
175
88

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

500

300

175

175

150

150

150
300
175
175
88

300
175
175

300
175

250
175

150

150

175

175

150

150

I alt

0
0
125

88
150

1.500

2019/20
Nominerings- og
vederlagsudvalg

88
150

125

0

1.625

175

500

675

675

700

700

1.625

1.500

1.450

1.150

1.150

* Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
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3. Direktionen
Direktionens vederlag er fastlagt af bestyrelsen, efter indstilling fra Nominerings- og Vederlagsudvalget, ud fra markeds
niveauet samt hver direktørs kompetencer, indsats og resultater.
Vederlaget består af en fast grundløn, kontant bonus, aktier og
aktieoptioner i Flügger group A/S. Aktiebaseret vederlag tildeles
diskretionært af bestyrelsen. Herudover modtager direktionen
arbejdsgiverbetalt pension samt sædvanlige personalegoder i
form af fri bil, telefon m.v.
Direktionen kan i henhold til Flügger group A/S’ Vederlagspolitik
tildeles bonus og aktiebaseret aflønning på samlet op til 50% af
den faste løn inklusive firmabetalt pensionsbidrag. I forbindelse
med Ulf Schnacks udtræden som CEO i 2007 blev der mellem
Flügger og Ulf Schnack indgået en uopsigelig aftale, hvorefter
Ulf Schnacks løn fastfryses og alene pristalsreguleres årligt.
Ulf Schnack modtager ingen pension eller bonus, men modtager personalegoder på niveau med den øvrige direktion dvs. fri
bil, telefon og avis.

Flügger vederlagsrapport 2020/21

Sune Schnack tiltrådte som administrerede direktør den
1. april 2021, og kun vederlag modtaget i sin egenskab af administrerende direktør fremgår af rapporten. Sune Schnack har
ikke modtaget bonus i sin egenskab af administrerende direktør.
Direktionens samlede vederlag er i overensstemmelse med
Vederlagspolitikken, idet den består af et fast vederlag samt
variabelt vederlag i form af kontant bonus og aktieaflønning, hvis
forholdsmæssige andel ikke overstiger de i Vederlagspolitikken
fastsatte rammer. Vederlaget bidrager til Flüggers langsigtede mål, ved at tildele længerevarende optionsprogrammer til
direktionen, som er betinget af opnåelse af nærmere definerede
finansielle mål.
Vederlagspolitikken giver ikke mulighed for at tilbagekræve
variabelt vederlag.
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3.1. Samlet vederlag
Det samlede vederlag inkl. værdi af personalegoder til direktionen for 2020/2021 var 15,9 mio. DKK, og var sammensat således:
Fast vederlag

t. DKK
Sune Schnack, CEO (tiltrådt 1/4 2021)
2020/21
Ulf Schnack, Chief DNA officer
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Poul Erik Stockfleth, CFO (tiltrådt 1/1 2019)
2018/19
2019/20
2020/21
Udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO

Variabelt vederlag

Fast løn

Pension*

Personale
goder

258

0

28

2.876
2.925
2.972
3.031
3.092
3.160

Gage i
fratrædelses
periode

Bonus

0

Aktiebaseret
vederlæggelse**
Aktier
Optioner
0

Total

Variabel
andel

573

50%***

2.926
2.975
3.022
3.081
3.142
3.210

0%
0%
0%
0%
0%
0%

19
126
287

873
3.083
4.037

10%
24%
25%

400
108
771

3.550
6.806
5.668
7.633
8.034

0%
31%
10%
33%
26%

287

50
50
50
50
50
50

667
2.000
2.600

84
251
323

31
93
93

72
613
659

3.000
4.000
4.200
4.200
4.950

360
480
756
756
891

190
212
171
135
108

1314
434
1771
1.928

158

4.150
3.953
4.100
3.493
2.240

870
745
492
502
313

180
275
277
248
154

0
538
0
334
0

310
352
281
409
768

0
0
0
420
90

0
356
0
19
102

5.510
6.219
5.150
5.425
3.667

6%
11%
5%
16%
26%

7.026
9.878
11.072
11.391
11.532
10.968

870
1.105
972
1.342
1.320
1.214

231
515
539
500
432
279

0
538
0
334
0
0

310
352
1.595
915
3.152
2.587

0
0
400
420
90
233

0
356
400
146
999
574

8.437
12.744
14.978
15.048
17.525
15.855

4%
6%
16%
10%
24%
21%

0
75

(tiltrådt 1/8 2016, udtrådt 1/4-2021)

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Fratrådte tidligere år:
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Total
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

400

* Pensionsordning indeholder sundhedsforsikring.
** Værdien af aktieaflønning er opgjort efter Black-Scholes formel og angivet med værdien på tildelingstidspunktet.
*** Sune Schnack har alene modtaget fast vederlag, som medlem af direktionen, i én måned, hvor han i samme måned har fået tildelt aktieoptioner.
Tildelingen af aktieoptioner udgør, beregnet på baggrund af det årlige faste vederlag, mindre end 10%, hvorfor det er inden for rammerne i Vederlagspolitikken.
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3.2. Resultatkriterier
For regnskabsåret 2020/21 blev der fastsat følgende resultat
kriterier for den kontante bonus for hvert direktionsmedlem.
Bestyrelsesformanden foretager den endelige vurdering af hvorvidt et resultatkriterium er opnået.
Navn
Poul Erik Stockfleth, CFO

Ulf Schnack, Chief DNA Officer
Udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO
(udtrådt 1/4-2021)

Flügger vederlagsrapport 2020/21

Resultatkriterier

Vægtning

Realiseret

Køb af virksomhed
Omsætning
EBIT
Løn%
OPEX

40%
15%
15%
15%
15%

Over
Over
Over
Over
Over

-

-

-

Køb af virksomhed
Omsætning
EBIT
Løn%
OPEX

40%
15%
15%
15%
15%

Over
Over
Over
Over
Over
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4. Årlige ændringer
4.1. Ændringer i direktionens og bestyrelsens
vederlag
Nedenstående skema viser ændringer i direktionens og bestyrelsens samlede aflønning inkl. kontantbonus og værdien af
aktiebaseret aflønning. Den procentvise udvikling baserer sig på
offentliggjorte regnskabsoplysninger, og tallene er derfor ikke justeret i forhold til forfremmelser, ændringer i antal af medlemmer
eller ændring i ansvarsområder m.v. Værdien af aktieoptioner i
Vederlagsrapporten er opgjort på tildelingstidspunktet, hvorimod
værdien af aktieoptioner i de offentliggjorte regnskabsoplysninger er periodiseret ud over optjeningsperioden.
Basistal for samlet vederlag er omregnet til helårstal for de år,
hvor et medlem er indtrådt eller udtrådt i løbet af året.
Ændring i samlet vederlag – direktion

2020/21*

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17**

Sune Schnack, CEO (tiltrådt 1/4 2021)
Ulf Schnack, Chief DNA officer
Poul Erik Stockfleth, CFO (tiltrådt 1/1 2019)

2%
31%

2%
18%

2%
-

2%
-

2%
-

Fratrådte og/eller udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO (tiltrådt 1/8 2016, udtrådt 1/4-2021)
Michael Larsen, COO (tiltrådt 1/9 2016, udtrådt 1/5-2020)
Keld Sørensen, CFO (Fratrådt 31/12 2018)
Peter Røpke, CEO (Fratrådt 31/7 2016)

15%
-

35%
19%
-

-17%
16%
13%
-

44%
-2%
-5%
-

-4%

-10%

16%

0%

18%

51%

Direktion, i alt
* Direktionen reduceres i 2020/2021 fra 4 til 3 direktionsmedlemmer
** Direktionen udvides i 2016/2017 fra 2 til 4 direktionsmedlemmer
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Ændring i samlet vederlag – bestyrelse

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

67%

71%

0%

17%

0%

0%

0%

20%

-

0%
0%
-

0%
0%

0%

17%

0%

-

Afgåede bestyrelsesmedlemmer:
Tomas Larsen, udtrådt 1/3-2021
Sune Schnack udtrådt 1/4-2021
Afgåede bestyrelsesmedlemmer tidligere år

0%
-

-26%

0%

-4%

0%
0%

Samlet bestyrelseshonorar

0%

8%

3%

26%

0%

2020/21*

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17**

Sune Schnack, CEO (tiltrådt 1/4 2021)
Ulf Schnack, Chief DNA officer
Poul Erik Stockfleth, CFO (tiltrådt 1/1 2019)

2%
30%

2%
0%

2%
-

2%
-

2%
-

Fratrådte og/eller udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO (tiltrådt 1/8 2016, udtrådt 1/4-2021)
Michael Larsen, COO (tiltrådt 1/9 2016, udtrådt 1/5-2020)
Keld Sørensen, CFO (Fratrådt 31/12 2018)
Peter Røpke, CEO (Fratrådt 31/7 2016)

29%
-

0%
4%
-

5%
3%
0%
-

0%
5%
0%
-

0%

Direktion, i alt

-5%

1%

3%

12%

41%

2020/21
0%

2019/20
8%

2018/19
3%

2017/18
26%

2016/17
0%

Michael Mortensen, bestyrelsesformand pr. 1/5-2020
(tidl. Næstformand og menigt bestyrelsesmedlem) og
medlem af nominerings- og vederlagsudvalget
Jimmi Mortensen, næstformand bestyrelsen pr. 1/4-2021 og
medlem af revisionsudvalget
Charlotte Strand, bestyrelsesmedlem og formand for
revisionsudvalget
Mie Krogh, menigt bestyrelsesmedlem
Berit List Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Martin Johansen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Ændring i fast løn - direktion

-

0%

* Direktionen reduceres i 2020/2021 fra 4 til 3 direktionsmedlemmer
** Direktionen udvides i 2016/2017 fra 2 til 4 direktionsmedlemmer

Ændring i fast løn - bestyrelse
Samlet bestyrelseshonorar
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4.2. Ændringer i Flüggers resultater
Pr. 1. maj 2018 er al driftsaktivitet overført fra Flügger group A/S
til underliggende datterselskaber.
Efter spaltning består omsætning i Flügger group A/S (Moder)
fra 1. maj 2018 alene af Profit sharing - ingen egentlig omsætning, da al driftsaktivitet er flyttet til datterselskaber.
Koncernens resultater
EBIT-margin

2020/21
10,6%

2019/20
4,4%

2018/19
2,2%

2017/18
3,2%

2016/17
2,4%

2015/16
1,1%

Moderselskabets resultater
EBIT-margin

2020/21
30,4%

2019/20
7,3%

2018/19
-35,1%

2017/18
5,5%

2016/17
4,3%

2015/16
3,4%

4.3. Ændring i den gennemsnitlige aflønning på
grundlag af fuldtidsækvivalenter (FTE)
Flügger group A/S
(Moderselskab)
Gns. lønstigning pr.
fuldtidsmedarbejder (FTE)

2020/21*

2019/20

2018/19**

2017/18

2016/17

2015/16

0%

9%

43%

0%

3%

-

* I regnskabsåret 2019/2020 var udgiften til personalebonus væsentlig højere end tidligere år.
** Pr. 1/5-2018 blev der foretaget en spaltning af moderselskabet, som indebar at driftsaktiviteten og tilhørende medarbejdere blev overført til
selvstændigt datterselskab, Flügger Denmark A/S.
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5. Aktiebaseret aflønning
5.1. Bestyrelsen

5.2. Direktionens aktieoptioner

Flügger anvender ikke incitamentsaflønning af bestyrelsen,
dog kan medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtage
incitamentsaflønning i deres egenskab af menig ansat i Flügger.
Eventuelle tildelinger af aktieoptioner og/eller aktier til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår ikke af rapporten.

For at sikre fokus på den langsigtede værdiskabelse tildeles
direktionen aktieoptioner, der kan udnyttes såfremt en række
langsigtede mål indfries. Aktieoptioner i regnskabsårene til og
med 2019/2020 er tildelt med sædvanlige ”good leaver/bad
leaver”-bestemmelser, hvorefter optionerne bortfalder for et
direktionsmedlem, der opsiger sin stilling. Aktieoptioner tildelt
i regnskabsåret 2020/2021 bortfalder ved fratræden uanset
årsagen, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

Jimmi Mortensen, fratrådte som administrerende direktør ved
udgangen af marts 2021 og overtog pr. 1. april 2021 posten som
næstformand i bestyrelsen. Jimmi Mortensen har delvist beholdt
de optioner, som blev tildelt i sin egenskab af administrerende
direktør og er således eneste bestyrelsesmedlem, der har aktieoptioner. Jimmi Mortensens beholdning fremgår af oversigten
over direktionens aktieoptioner.

Jimmi Mortensen fratrådte sin stilling som administrerende
direktør ved udgangen af marts 2021 som bad leaver, hvorefter
optionerne som udgangspunkt bortfalder. Dog blev der indgået
aftale om, at Jimmi Mortensen beholder 12.723 stk. optioner,
hvilket er en fravigelse af Vederlagspolitikkens afsnit 3.2.2.
Fravigelsen af Vederlagspolitikken er sket i overensstemmelse
med Vederlagspolitikkens afsnit 4, for at sikre fortsat fælles
langsigtede interesse i værdiskabelse for selskabet.

Aktieoptioner
Sune Schnack, CEO*
Poul Erik Stockfleth, CFO
Ulf Schnack, Chief DNA
Officer
Udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO

Optioner pr. 1.
maj 2020

Tildelt i året

Annulleret/
udløbet i året

Udnyttet i året

Optioner pr. 30.
april 2021

0
21.000
-

10.000
10.000
-

0
0
-

0
0
-

10.000
31.000
-

42.723

0

0

30.000

12.723

* Kun aktieoptioner tildelt i Sune Schnacks egenskab af medlem af direktionen er medtaget i oversigten.
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5.3. Vilkår og betingelser for udnyttelse af
aktieoptioner
Til alle aktieoptioner er knyttet én eller flere udnyttelsesbetingelser, som skal være opfyldt førend aktieoptionerne kan udnyttes.
For alle aktieoptionsprogrammer gælder følgende:

Udløbsdato: Den 14. dag efter offentliggørelse af den i udnyttelsesbetingelserne angivne årsrapport – på samme klokkeslæt
som angivet ovenfor (én time efter det konkrete tidspunkt for
offentliggørelse af ovenstående årsrapport).

Udnyttelsesperiode: Fra én time efter offentliggørelse af den i
udnyttelsesbetingelserne angivne årsrapport og 14 dage (á 24
timer) frem.
Aktieoptionsprogrammer
Program
Udnyttelsesbetingelser

Der er desuden en række individuelle betingelser knyttet til
udnyttelsen af aktieoptionerne:

2020/2021

2019/2020

K
Opfyldelse af a), b) og c) på
baggrund af bestyrelsesgodkendt årsrapport for
2023/2024:

E
Opfyldelse af a) og b) på baggrund af bestyrelsesgodkendt
årsrapport for 2021/2022:
a) Omsætning på mindst DKK
2 mia.

a) EBIT over DKK 250 mio.,
b) Omsætning over DKK 2,5
mia., og

b) EBIT DKK 120 mio.

c) +
 18% ROCE (inkl. leasing
forpligtigelser) uden transitoriske poster

Optjeningsperiode
Udnyttelseskurs (DKK)
Bindingsperiode***
Aktieoptioner fordelt pr. medlem af direktionen
Sune Schnack, CEO
Poul Erik Stockfleth, CFO
Ulf Schnack, Chief DNA Officer
Udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO
Markedsværdi i alt (t. DKK)****

2019/2018

2017/2018

C
Opfyldelse af a) og enten b)
eller c) på baggrund af bestyrelsesgodkendt årsrapport for
2022/2023:

B
Opfyldelse af a) og mindst én
af hhv. b) og c) på baggrund af
bestyrelsesgodkendt årsrapport for 2020/2021:

A
Opfyldelse af a) og mindst én
af hhv. b) og c) på baggrund af
bestyrelsesgodkendt årsrapport for 2020/2021:

a) Omsætning på mindst DKK
2,5 mia.

a) Omsætning på mindst DKK
2 mia.

a) Omsætning på mindst DKK
2 mia. og

b) EBIT på mindst 6%

b) EBIT på mindst 6%

c) E
 n lukkekurs på Flügger aktien (B-aktie af nominel DKK
20) på mindst DKK 650 på
dagen for offentliggørelse af
ovenstående bestyrelsesgodkendte årsrapport.

c) E
 n lukkekurs på Flügger aktien (B-aktie af nominel DKK
20) på mindst DKK 600 på
dagen for offentliggørelse af
ovenstående bestyrelsesgodkendte årsrapport

b) EBITDA-margin på mindst
9% eller

3 år
400
Ingen binding

2 år*
50
12 måneder efter udnyttelse

4 år
300
Ingen binding

2,5 år**
300
Ingen binding

c) E
 n lukkekurs på Flügger
aktien (B-aktie) på mindst
DKK 600 på dagen for
offentliggørelse af ovenstående bestyrelsesgodkendte
årsrapport
4 år
1
12 måneder efter udnyttelse

10.000
10.000
-

-

15.000
-

6.000
-

-

-

10.000

30.000

-

2.723

547

520

377

19

400

* Tildelingen har en kortere løbetid end angivet i ”Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning” (2018), idet der er tale om en konvertering af et eksisterende program.
Det er muligt at fravige politikken under særlige omstændigheder. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt for opfyldelse af selskabets strategi og dermed at betragte som en særlig omstændighed.
** Tildelingen har en kortere løbetid end angivet i ”Vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning” (2018), idet aktieoptionerne blev tildelt Poul Erik Stockfleth i forbindelse med
hans ansættelse som CFO, hvor bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at fravige optjeningsperioden for at tiltrække en kvalificeret kandidat.
*** Bindingsperioden forstås som perioden efter udnyttelsen, hvor aktierne ikke kan afstås.
**** Værdien af aktieoptionerne er opgjort efter Black-Scholes formel på tildelingstidspunktet.
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5.4. Aktier
Antallet af tildelte aktier til direktionen og ændringer heri i
2020/2021 angives nedenfor. Jimmi Mortensen er i hans
egenskab af administrerende direktør blevet tildelt aktier.
Jimmi Mortensen er ikke blevet tildelt aktier i sin egenskab af
næstformand i bestyrelsen.

Sune Schnack, CEO
Poul Erik Stockfleth, CFO
Ulf Schnack, Chief DNA Officer
Udtrådte:
Jimmi Mortensen, CEO
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Aktier pr. 1.
maj 2020

Tildelt i året

Solgt i året

Aktier pr.
30. april 2021

0
0
-

0
225
-

0
0
-

0
225
-

1.066

472

0

1.538
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2020 – 30. april 2021 for
Flügger group A/S.
Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Bestyrelse:

Michael Mortensen, formand

Jimmi Mortensen, næstformand

Charlotte Strand

Mie Krog

Berit List Lassen

Martin Johansen

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på
generalforsamlingen.
Rødovre, den 24. juni 2021
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Den uafhængige revisors erklæring
om selskabets vederlagsrapport
Til kapitalejerne i Flügger group A/S

Revisors ansvar

Vi har undersøgt, om vederlagsrapporten for Flügger group A/S
for perioden 1. maj 2020 – 30. april 2021 indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om vederlagsrapporten på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores
undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre
erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske
finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor
lovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for
vores konklusion.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af
sikkerhed.

Bestyrelsens ansvar for vederlagsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, stk. 3.
Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med
Internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd udgivet
af International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA
Code) sammen med de etiske krav i love og regulering, der er
gældende i Danmark, og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code, der bygger på
de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel
adfærd.
PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard
om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende
kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og
procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, om vederlagsrapporten indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold
til selskabslovens § 139 b, stk. 3, punkt 1 – 6, om aflønningen til
hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen.
Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et
tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Vores undersøgelser
har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte
oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten i alle væsentlige
henseender indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold
til selskabslovens § 139 b, stk. 3.
Hellerup, 24. juni 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Wraae Holm
Statsautoriseret revisor
mne30141

Poul P. Petersen
Statsautoriseret revisor
mne34503
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Bilag 2

Flügger
Vederlagspolitik

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger group A/S
1 Formål og principper

2 Bestyrelsen

Vederlagspolitikken beskriver principperne for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Flügger group A/S (herefter ”Flügger”
eller ”selskabet”) og er udarbejdet i overensstemmelse med
selskabslovens §§ 139 og 139a samt anbefalinger for god
selskabsledelse.

Det er Nominerings- og Vederlagsudvalget, hvori selskabets
hovedaktionær er formand, der på vegne af samtlige aktionærer
aftaler vederlag til bestyrelsen med skyldig respekt for medlemmernes kompetencer samt tidsforbrug til bestyrelsesarbejdet og
medfølgende ansvar.

Det overordnede formål med politikken er at sikre en markedskonform og transparent aflønning af bestyrelse og direktion, der
både fastholder og tiltrækker kvalificerede kandidater til ledelsesorganerne i Flügger samt understøtter Flügger-koncernens
strategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.

Såfremt der for et forretningsår aftales væsentlige ændringer i
forhold til foregående år, vil det være med forbehold for godkendelse på selskabets generalforsamling.

Aflønningen af bestyrelsen og direktionen, herunder fordelingen
mellem fast og variabel aflønning har til hensigt at understøtte
dette formål ved at fremme indsatsen for at skabe gode finansielle resultater på kort sigt samt bæredygtig værdiskabelse for
interessenter i Flügger på lang sigt.
I forbindelse med udarbejdelse af vederlagspolitikken er der
blevet taget hensyn til selskabets øvrige medarbejderes løn og
ansættelsesvilkår, herunder pensionsordning, personalegoder
og bonusordninger.
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Det aftalte honorar udbetales 50 % ved offentliggørelse af halvårsrapport i december måned og 50 % på dagen for selskabets
årlige, ordinære generalforsamling. Udgifter til rejse og ophold i
forbindelse med bestyrelsesmøder refunderes efter regning.
Selskabet anvender ikke incitamentsaflønning i form af aktie
optioner til bestyrelsen, dog kan medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtage aktieoptioner i deres egenskab af menig
ansat i Flügger. Bestyrelsens aflønning kan delvist ske i aktier.
Bestyrelsesmedlemmernes vederlag fremgår af årsrapporten
samt vederlagsrapporten.

2

3 Direktionen
Direktionens vederlag, i form af fast løn og bonus, og eventuel
aktiebaseret aflønning til direktionen fastlægges af bestyrelsens
Nominerings- og Vederlagsudvalg og godkendes af bestyrelsen.
Direktionens vederlag og fordelingen mellem fast og variabelt
vederlag oplyses hvert år i vederlagsrapporten.
3.1 Fast vederlag
Det samlede faste vederlag til direktionen består af grundløn,
pension og sædvanlige personalegoder.
Grundløn inkl. pension for det enkelte direktionsmedlem
fastsættes årligt, og vil forventeligt udgøre mindst 50% af det
samlede vederlag afhængigt af størrelsen af det variable vederlag. Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udgør op til 20% af
grundlønnen.
3.2 Variabelt vederlag
Bestyrelsen er bemyndiget til, som led i motivering af selskabets
direktion, at tildele disse en kontant bonusordning suppleret
med aktiebaseret vederlag bestående af aktier såvel som
aktieoptioner.
Den årlige kontante bonus kan udgøre op til 30% af direktionsmedlemmets faste vederlag, værdien på tildelingstidspunktet af
den årlige tildeling af aktier kan udgøre op til 10% af medlemmets årlige faste vederlag og værdien af den årlige tildeling af
aktieoptioner kan udgøre op til 10% af medlemmets årlige faste
vederlag.
3.2.1 Kortsigtet variabelt vederlag
Direktionen kan tildeles variable komponenter bestående af
kontant bonus og/eller aktiebaseret aflønning, hvor optjeningen
er afhængig af de finansielle resultater, som Flügger realiserer.

Målene fastsættes årligt af Nominerings- og Vederlagsudvalget
i forbindelse med budgetprocessen og er gældende for det
følgende regnskabsårs bonusaftaler. De finansielle mål vil typisk
baseres på EBIT, bruttoresultat og lignende, der indgår i den
finansielle rapportering.
3.2.2 Langsigtet variabelt vederlag
For at sikre fokus på den langsigtede værdiskabelse tildeles
direktionen desuden aktieoptioner, der kan udnyttes såfremt en
række langsigtede mål indfries. Målene for de enkelte tildelinger
fremgår af vederlagsrapporten.
Tildelte aktieoptioner bør tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingstidspunktet og bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden
udløb af 2 uger fra udnyttelsestidspunktet .
Ved direktionsmedlemmets fratræden, bortfalder det aktie
baserede vederlag i det omfang, det ikke er udnyttet på
fratrædelsestidspunktet, medmindre bestyrelsen forinden har
besluttet at tildelingen helt eller delvist bibeholdes. Bortfaldet
sker automatisk og uden varsel.
Ved værdifastsættelsen af aktieoptioner på tildelingstidspunktet
tilstræbes anvendt Black-Scholes-modellen.
3.3 Varighed af ansættelse og opsigelse
Direktionsmedlemmers ansættelseskontrakter er som hovedregel tidsubegrænsede.
Flüggers opsigelsesvarsel over for direktionen bliver individuelt
forhandlet og spænder fra 12 til 24 måneder, mens direktørernes
opsigelsesvarsel over for Flügger spænder fra 6 til 12 måneder.
Enkelte direktionsmedlemmer kan have andre ansættelses- og
opsigelsesvilkår, indgået før denne politiks gyldighed, hvilket vil
fremgå af vederlagsrapporten.
Der indgås ikke aftaler om særlige fratrædelsesgodtgørelser.
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4 Fravigelse af vederlagspolitikken

5 Godkendelse, revision og offentliggørelse

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, og på baggrund af Nominerings- og Vederlagsudvalget oplæg, træffe
beslutning om at fravige vederlagspolitikken, hvis en del af
politikken ikke længere tjener til at opfylde selskabets strategi,
fremme selskabets resultater eller som incitament til at for fastholdelses af ledelsesmedlemmer.

Politikken udarbejdes af Nominerings- og Vederlagsudvalget
i Flügger og fremlægges for bestyrelsen til behandling og
godkendelse, inden den fremlægges for generalforsamlingen til
godkendelse.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige størrelsen af det
faste og variable vederlag, modnings- udnyttelses- og bindingsperioden for aktieoptioner samt fratrædelsesgodtgørelser.
Enhver fravigelse fra vederlagspolitikken beskrives i
vederlagsrapporten.

Nominerings- og Vederlagsudvalget foretager en årlig gennemgang af vederlagspolitikken og fremlægges som minimum hvert
4. år til generalforsamlingens godkendelse samt ved enhver
væsentlig ændring.
Interessekonflikter undgås ved at 1) bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen og 2) direktionen ikke har nogen
beslutningskompetence i relation til vederlagspolitikken og det
faktiske vederlag til direktionen.
Denne politik er godkendt af bestyrelsen den 24. juni 2021.
[Resultatet af afstemningen samt dato for godkendelse indsættes efter generalforsamlingen]
Vederlagspolitikken er tilgængelig på Flüggers hjemmeside,
www.flugger.com.
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Beskrivelse af ændringer til Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger group A/S
Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger group A/S (herefter Flügger) blev senest vedtaget på selskabets ordinære
generalforsamling den 13. august 2020.
Følgende væsentlige ændringer af vederlagspolitikken foreslås:
Pkt.

Gældende

Forslag til ændring

Begrundelse

2

-

Bestyrelsens aflønning kan
delvist ske i aktier.

Der gives mulighed for
også at kunne aflønne
bestyrelsesmedlemmer med
Flügger-aktier for at sikre
fælles interesser mellem
bestyrelsesmedlemmer og
Flügger og aktionærerne.

3.2.2

Ved direktionsmedlemmets
egen opsigelse, der ikke
skyldes koncernens
væsentlige misligholdelse
af et medlem af
direktionen, bortfalder det
aktiebaserede vederlag
i det omfang, det ikke er
udnyttet på tidspunktet for
ansættelsesforholdets ophør.

Ved direktionsmedlemmets
fratræden, bortfalder det
aktiebaserede vederlag i det
omfang, det ikke er udnyttet
på fratrædelsestidspunktet,
medmindre bestyrelsen
forinden har besluttet at
tildelingen helt eller delvist
bibeholdes.

Tildeling af aktieoptioner sker
blandt andet ud fra et ønske
om, at direktionen i videst
muligt omfang føler ejerskab
over Flügger. Såfremt et
direktionsmedlem fratræder
sin stilling – uanset årsag
– er dette ikke længere
aktuelt, hvorfor det findes
hensigtsmæssigt at ændre
udgangspunktet således, at
aktieoptioner, der endnu ikke
er udnyttet, bortfalder ved
medlemmets fratræden. Dog
således at bestyrelsen kan
beslutte at lade medlemmet
helt eller delvist beholde ikke
udnyttede aktieoptioner.

3.3

Flüggers opsigelsesvarsel
over for direktionen bliver
individuelt forhandlet
og spænder fra 12 til 24
måneder, mens direktørernes
opsigelsesvarsel over for
Flügger udgør 6 måneder.

Flüggers opsigelsesvarsel
over for direktionen
bliver individuelt
forhandlet og spænder
fra 12 til 24 måneder,
mens direktørernes
opsigelsesvarsel over for
Flügger spænder fra 6 til 12
måneder.

Der indføres et spænd,
som gør det muligt at
aftale det mest passende
opsigelsesvarsel for
medlemmer af direktionen.

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger group A/S blev på generalforsamlingen i 2020 enstemmigt godkendt med opbakning fra aktionærerne til at sikre en markedskonform aflønning, der er egnet til at fastholde og tiltrække kvalificerede kandidater
til bestyrelsen og direktionen. Ændringerne til Vederlagspolitikken foreslås netop med dette sigte, samt for at sikre sammenfald
mellem ledelsens interesser og Flügger og aktionærernes interesser.
Aftaler om tildeling af aktieoptioner efter vederlagspolitikken som godkendt på generalforsamling den 13. august 2020, er fortsat
omfattet af de sædvanlige good leaver/bad leaver-bestemmelser. Der er ét direktionsmedlem, der har 15.000 aktieoptioner, hvor de
tidligere bestemmelser gælder. Disse optioner udløber i 2023.

Bilag 3 - Præsentation af bestyrelseskandidater
Michael Mortensen – kandidat til formandsposten, medlem af nominerings- og vederlagsudvalget.

Født 1972. Indtrådt i bestyrelsen august 2015.
Uddannelse: Tømrer og kloakmester.
Kvalifikationer: Kender Flügger markedet i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S
kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Har opbygget og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S.
Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet CASA A/S samt 3 datterselskaber, CASA
Holding A/S samt 9 datterselskaber, Select Development A/S, DDLSLB A/S, Think Bigger Management
A/S, Won Holding ApS samt 2 datterselskaber, F.M. 11805 Holding A/S, VICH 5701 ApS, Finn Mortensen
Huse ApS, VT1 Holding ApS samt 2 datterselskaber, CASA Management Holding A/S, Ja Holding A/S,
Ejendomsselskabet Bygholm A/S og Hybel Danmark A/S samt 3 datterselskaber. Bestyrelsesmedlem i
M.M. 26 Holding A/S, Green Tech Group A/S samt 3 datterselskaber, Anpartsselskabet Kilden & Mortensen samt 1 datterselskab, CC Oscar Holding I A/S, CASA A/S, Plushusene Management ApS, Torvehallerne A/S, VICH 5700 ApS, Tegkeb A/S, Vica Denmark A/S og Jacobsen Plus A/S. Direktør i M.M. 26 Holding
A/S samt 7 datterselskaber, Anpartsselskabet Søgrundene, Østbirk samt 2 datterselskaber, FM 09 Holding
ApS, RM 07 Holding ApS, AM 14 Holding ApS, Komplementarselskabet Resireal NSF AarhusVejlby Holding
ApS, Komplementarselskabet Resireal NSF AarhusVejlby Rækkehuse ApS, Resireal NSF AarhusVejlby Etagebyg I ApS, Resireal NSF AarhusVejlby Etagebyg II ApS og Redebyg ApS. Bestyrelsesmedlem og direktør
i Komplementarselskabet Plushusene ApS, Plushusene 1 ApS, Plushusene 2 ApS, Plushusene 4 Holding
ApS samt 2 datterselskaber, Plushusene 5 Holding ApS, Plushusene 5 ApS, Plushusene 6 Holding ApS,
Plushusene 6 ApS, Plushusene 7 Holding ApS. Plushusene 7 ApS og CC Copenhagen Residential A/S.
Beholdning af Flügger aktier: 845.745 stk. beroende i Ejendomsselskabet CASA A/S (storaktionær)
Ikke-uafhængig – genvalg.

Jimmi Mortensen – kandidat til næstformandsposten, medlem af revisionsudvalget. Født 1974.
Indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Uddannelse: Harvard, Stanford & INSEAD Executive Programme, MBA Henley Business School, HD-A
Aarhus Universitet.
Kvalifikationer: Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra
2016-2021.
Øvrige ledelseshverv: Adm. direktør i Actona Company A/S. Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S og Dansk
Industri, samt næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S.
Beholdning af Flügger aktier: 4.261 stk.
Optioner: 10.000 stk.
Ikke-uafhængig – genvalg.
Signe Trock Hilstrøm – kandidat til bestyrelsespost. Født 1974.
Uddannelse: Cand. Polit.
Kvalifikationer: Indgående kendskab til Digital Forretning – Digital Salg og Markedsføring, Digital Strategi,
Ecommerce og Omnichannel – fra en række ledende positioner, bl.a.: Tidligere Digital Director i Impact
A/S, Chief Digital Officer & CMO i Imerco A/S, CCO i Unisport A/S (pan-europæisk ecommerce), VP Digital
Commerce i Coop, samt Bestyrelsesmedlem i bl.a. Matas A/S og Stibo A/S – med en baggrund i Strategi
og Forretningsudvikling.
Øvrige ledelseshverv: Professionelt Bestyrelsesmedlem og Rådgiver indenfor Digital Forretning. Bestyrelsesmedlem i Stibo A/S, Matas A/S, Raptor Services A/S, Ka-Ching A/S, SEAS-NVE A/S samt formand for
Advisory Board Rockay ApS.
Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.
Uafhængig – nyvalg.
Kim Balle – kandidat til bestyrelsespost. Født 1968.
Uddannelse: Bankuddannet, HD-F Aarhus Universitet, Executive MBA Copenhagen Business School,
Harvard & Oxford University Executive Programme, Kursus for bestyrelsesmedlemmer - Copenhagen
Business School.
Kvalifikationer: Kim Balle har gennem sin mangeårige erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv,
blandt andet som CFO i CASA A/S samt DLG a.m.b.a. samt i finanssektoren arbejdet med Økonomistyring, Skat, Governance & Compliance, Corporate Strategy, M&A og børsnoteringer, IT & Business Transformation, komplekse finansieringsløsninger, BI & Artificial Intelligence, forretningsudvikling, Enterprise
Risk Management mv. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i et bredt spektrum af
virksomhedstyper.
Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for: TORM A/S, TORM Singapore Pte. Ltd., Nordea Invest,
Lind Capital A/S. Lind Capital Fondsmæglerselskab. Direktørposter i følgende selskaber: TORM A/S, TORM
Singapore Pte. Ltd. Og Kim Balle Holding ApS.
Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.
Uafhængig – nyvalg.

