Amsterdam, 10 juni 2016

Beloningsbeleid Bank ten Cate & Cie
Ingangsdatum 1 januari 2016
Vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen in de vergadering van 6 november 2015.
Uitgangspunten

Het aandeel van de vaste component

Bank ten Cate & Cie hanteert een

in het totale beloningspakket van een

zorgvuldig, beheerst en duurzaam

medewerker is marktconform en voldoende

beloningsbeleid, dat past bij de strategie,

hoog voor het voeren van een volledig

het gewenste risicoprofiel en de

flexibel beleid inzake variabele

doelstellingen van de bank. Het

beloningscomponenten, inclusief de

beloningsbeleid sluit aan op het

mogelijkheid om geen variabele

langetermijnbelang van de bank en

beloningscomponent uit te betalen.

kent geen verkoop incentives. Het
beloningsbeleid is in overeenstemming met

Het pensioen bij Bank ten Cate & Cie is

de Code Banken en de Wet beloningsbeleid

vastgelegd in een pensioenreglement.

financiële ondernemingen 2015.

Dit pensioenreglement geldt voor
medewerkers en bestuur. Het

Het beloningsbeleid van Bank ten Cate &

pensioenbeleid is afgestemd op het

Cie moedigt niet aan tot het nemen van

langetermijnbelang van de bank en

meer risico’s dan voor de bank en haar

kent geen variabele componenten.

stakeholders aanvaardbaar is.
Proportionaliteit
Het bestuur (i.c. de directie) draagt

Het risicoprofiel van Bank ten Cate & Cie

verantwoordelijkheid voor het opstellen

is laag. De inkomsten van de bank bestaan

van de bezoldigingsstructuur van Bank ten

voor een groot deel uit een vaste provisie

Cate & Cie en informeert de Raad van

voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Commissarissen over de beginselen van het
beloningsbeleid. Het bezoldigingsbeleid

Bank ten Cate & Cie heeft geen eigen

voor het bestuur wordt opgesteld door de

producten, voert geen eigen

Raad van Commissarissen en vastgesteld

beleggingsfondsen, verstrekt geen

door de aandeelhouders.

hypotheken en commerciële kredieten,
heeft geen eigen handelsboek en kent geen

Algemeen

brokerage activiteiten. Hierdoor kent de

Bank ten Cate & Cie verdeelt de vaste en

bank geen marktrisico, kredietrisico of

variabele componenten van de totale

renterisico. Wel kent de bank een

beloning op evenwichtige wijze.

operationeel risico. Daarnaast heeft de
bank geen actieve dochterondernemingen
of buitenlandse branches.
Bank ten Cate & Cie N.V.,
Amsterdam
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