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General Information 

H & M Hennes & Mauritz AB 
 

Information om digitalt deltagande i årsstämman 2021 
 
Mot bakgrund av den rådande situationen och risken för spridning av Covid-19 har H&M beslutat att årsstämman den 6 
maj 2021 ska genomföras så att aktieägarna kan (förutom poströsta före stämman; se kallelsen), delta digitalt i 
årsstämman genom en internetbaserad lösning som beskrivs vidare nedan.  
 
Deltagandet digitalt (online) administreras av Euroclear Sweden och tjänsteleverantören Lumi och kommer möjliggöra 
för aktieägarna att delta på distans via en internetbaserad lösning. Aktieägarna kommer ha möjlighet att utöva alla sina 
rättigheter  som om de deltog på plats.  
 
Anmälan till årsstämman 
För att aktieägaren ska ha rätt att delta i årsstämman måste anmälan till stämman göras på det sätt som anges i kallelsen 
till årsstämman. Du finner kallelsen på denna sida https://hmgroup.com/arsstamma.  
 
Deltagande i årsstämman 
För att delta digitalt i årsstämman måste aktieägaren gå in på hemsidan ”Lumi AGM”, https://web.lumiagm.com, på 
dagen för årsstämman. Denna länk finns också i kallelsen till årsstämman. 
 
Åtkomst till stämmohemsidan 
Hemsidan “Lumi AGM” kan nås via internet genom användande av den senaste versionen av de flesta välkända 
webbläsare via en dator, laptop eller annan internetansluten enhet såsom en surfplatta eller smartphone. Vänligen tillse 
att din webbläsare är kompatibel för åtkomst till hemsidan.  
 
Inloggning på hemsidan 
Då du går in på stämmohemsidan kommer du ombes att ange ett Mötes-ID som är 137-968-845. Därefter kommer du 
uppmanas att ange ditt unika användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter kommer att skickas till dig efter det att du 
anmält dig till stämman. Åtkomst till stämman via hemsidan kommer att vara tillgänglig från kl. 14:30 den 6 maj 2021 
Observera att du måste ha loggat in till årsstämman senast kl. 15:00 den 6 maj 2021 för att kunna delta och rösta i 
stämman.  
 
Navigering på stämmohemsidan och visning av livesändning  
När din inloggning har autentiserats kommer en informationsvy att visas. Från denna vy kan du se företagsinformation, 
ställa frågor och se livesändningen från årsstämman. Om du vill titta på livesändningen trycker du på 
sändningssymbolen längst ned på skärmen. Om du tittar från en dator kommer livesändningen automatiskt visas då 
årsstämman har börjat. Vänligen klicka på ’Play’ på mediaspelaren om livesändningen inte startar automatiskt samt 
säkerställ att ljudet på din enhet inte är avstängt.   
 
Röstning 
När ett beslutsförslag har presenterats kommer vid omröstning röstningsalternativ att visas på skärmen. Klicka på det 
alternativ som motsvarar hur du vill rösta; ”För”, ”Mot” eller ”Avstå”. När du har valt ett alternativ kommer du se ett 
meddelande som bekräftar att din röst har mottagits. Om du av misstag klickar på fel alternativ eller vill ändra din röst, 
klickar du helt enkelt på det korrekta alternativet istället. Du kan ändra din röst fram till dess att omröstningen för 
ärendet i fråga avslutas av stämmans ordförande. Om du vill annullera din röst klickar du på ”Annullera”.   
 
Frågor på årsstämman  
Aktieägare och anmälda ombud som deltar i stämman har möjlighet att ställa frågor om förhållanden som kan inverka 
på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i 
förväg kan göra det till H&M på adress H & M Hennes & Mauritz AB, att Årsstämma 2021, 106 38 Stockholm eller per 
e-mail HM6MAY@hm.com.  
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Om du vill ställa en fråga vid årsstämman klickar du på meddelandeikonen och skriver ditt meddelande i chattrutan 
längst ned på skärmen och klickar därefter på sändknappen. 
 
Internetanslutning 
Vänligen notera att det krävs en aktiv internetanslutning under hela årsstämman för att delta i årsstämman samt för 
att rösta då stämmans ordförande påbörjar omröstning för de olika beslutspunkterna. Det är ditt eget ansvar att tillse att 
du har fungerande internetanslutning under hela årsstämman.  
 
Ombud 
Om du önskar företrädas av ett ombud vid deltagande i årsstämman på distans måste du anmäla dig till stämman och 
skicka en fullmakt på det sätt som anges i kallelsen till stämman. Användarnamn och lösenord kommer att skickas till 
ombudet efter det att anmälan till stämman har gjorts.  
 
 
 
 
Förfarandet kring frågor och röstning kommer även att förklaras av stämmans ordförande under stämman.   
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