
 

General Information 

Styrelsens arbete under 2020 
H&M:s styrelsemöte följer vanligtvis nedanstående struktur som kompletteras med en eller flera 
presentationer från verksamheten från t ex funktionschefer, varumärkesansvariga eller landschefer. 
 
Vid varje styrelsemöte gås vanligtvis följande områden igenom: 
— Protokoll från föregående möte 
— Vd:s lägesrapport och rapport från finanschef 
— Strategiska frågor 
— Återkoppling från senaste revisionsutskottsmöte 
— Finansiell rapportering, såsom delårsrapport och årsredovisning 
— Övriga beslutsfrågor 
 
Den 30 januari 2020 beslutade styrelsen att utse Helena Helmersson till ny vd för H&M. Beslutet togs 
mot bakgrund av att Stefan Persson efter mer än 20 år som styrelseordförande hade beslutat sig för 
att inte ställa upp till omval vid vårens årsstämma den 7 maj 2020. Med anledning av Stefan Perssons 
beslut valde Karl-Johan Persson att lämna sin roll som vd. Vid årsstämman den 7 maj valdes Karl-
Johan Persson till ny styrelseordförande. 
 
Innan pandemin slog till hade bolaget en stark utveckling vilket var ett resultat av många års 
långsiktiga investeringar för att skapa det bästa kunderbjudandet och möta det digitala skiftet i 
branschen. Pandemins effekter med som mest cirka 80 procent av koncernens butiker stängda under 
våren påverkade självklart styrelsens arbete under året med fler styrelsemöten än normalt och 
regelbundna uppdateringar om läget. Vd Helena Helmersson informerade bland annat styrelsen om 
de snabba och kraftfulla åtgärderna som tagits för att hantera covid-19-situationen – där säkerhet för 
medarbetare och kunder varit högsta prioritet. Man har sett över alla delar av verksamheten såsom 
varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering mm för att hantera pandemins negativa 
effekter på verksamheten. Med anledning av att marknadsförutsättningarna drastiskt ändrades till 
följd av pandemin och den osäkerhet detta förde med sig, beslutade styrelsen i mars att dra tillbaka 
sitt tidigare utdelningsförslag om 9:75 kr per aktie, och istället föreslå årsstämman 2020 att ingen 
utdelning ska lämnas. Styrelsen tog under året även fler finansieringsbeslut t ex att teckna nya 
kreditfaciliteter med löptider från ett till fem år. Detta för att ytterligare säkra H&M:s likviditetsbuffert 
och finansiella flexibilitet. Man beslutade även att utöka H&M:s finansieringskällor genom att etablera 
ett europeiskt certifikatprogram samt ett EMTNprogram. Det senare för att möjliggöra 
obligationsemissioner i olika valutor men framför allt i EUR och SEK. 
 
Pandemin medförde även att investeringsplanen för 2020 reviderades under året. 
 
Då pandemin har påskyndat det digitala skiftet inom branschen har bolagets transformationsarbete 
accelererats – med fler digitala satsningar, en ökad butikskonsolidering och alltmer integrerade 
kanaler. Covid-19- situationen har också belyst vikten av hållbarhet. Så parallellt med att hantera 
covid-19-situationen har bolaget arbetat vidare med sin affärsplan som syftar till att leverera 
långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt. Läs mer i förvaltningsberättelsen under Riktning i årsredovisning 
2020. 
 
Under styrelsens novembermöte 2020, som alltid är ett förlängt möte, denna gång ett heldagsmöte 
som hölls helt digitalt, gick man således igenom affärsplanen noggrant med ansvariga personer i 
H&M:s ledningsgrupp. Bland annat diskuterades H&M:s mål och affärsplan för respektive varumärke 
samt gruppens varuförsörjningskedja, omni-försäljning och butiksportfölj, transformation, ledarskap, 
kultur mm. Inom samtliga dessa delar är hållbarhet integrerat. Exempel på funktioner/varumärken 
som har presenterat sitt arbete för styrelsen under året är business tech, expansion, hållbarhet, 
strategy & transformation, supply chain, olika delar inom H&M-varumärket och portfolio brands. 
 
H&M:s integrerade hållbarhetsarbete är mycket viktigt och diskuteras regelbundet i styrelsen. 
Hållbarhetschefen ger en gång i halvåret en uppdatering av koncernens hållbarhetsarbete kopplat till 
nyckeltal och mål, t ex efterlevnad av uppförandekoden, hållbara material, klimatpåverkan, 
antikorruption etc. 



 

General Information 

 
Vid varje styrelsemöte lämnar revisionsutskottets ordförande en redogörelse för styrelsen över vad 
revisionsutskottet har behandlat på sitt senaste möte. Det handlar främst om områden som 
redovisning, IFRS 16-effekter, revision, skatt, tull, intern kontroll, risker, olika nya regleringar, 
förordningar och riktlinjer såsom GDPR, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 
etc. Under året har styrelsen fått kontinuerlig uppdatering om personuppgiftsincidenten i Nürnberg, 
Tyskland vilket informerades om i samband med niomånadersrapporten. Den samlade 
riskbedömningen, med de allra största riskerna – på kort och lång sikt – diskuteras sedan också vid 
efterföljande styrelsemöte. Revisionsutskottets ordförande har informerat styrelsen löpande om 
processen kring val av ny revisionsbyrå och vid novembermötet tog styrelsen beslut om vilken byrå 
som kommer att läggas fram till valberedningen, vilka är de som föreslår ny revisionsbyrå för 
årsstämman 2021 att besluta om. Under fyra av årets möten gås kvartalsrapporter igenom innan de 
publiceras och vid januarimötet behandlas årsredovisningen då även revisorn redogör för årets 
revision. 
 
Liksom varje år har styrelsen under år 2020 tagit ett antal olika beslut såsom t ex beslut om 
investeringsplan, förslag till vinstdisposition att läggas fram på årsstämman, förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare och beslut om de finansiella rapporterna. 
 
Vid styrelsemötet i januari 2020 beslutade styrelsen att H&M:s tillväxtmål om att öka försäljningen i 
lokala valutor med 10–15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål. 
 
Eftersom H&M inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) för arbetet med intern kontroll 
utan i stället har satt upp en egen modell för hantering av bolagets risk och internkontroll, se sidorna 
30–31, utvärderar styrelsen en gång per år behovet av en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har 
även detta år kommit fram till att nuvarande modell för uppföljning av intern kontroll fungerar 
tillfredsställande. 
 
Inför årsstämman hade styrelsen gjort en utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2019. Resultatet av denna utvärdering 
presenterades på hemsidan i god tid före årsstämman 2020. 
 
H&M har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen 
fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter vilket helt är i enlighet med kodens krav punkt 9.2. Det är 
styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som 
presenteras vid årsstämmorna och beslutar om vd:s lön enligt de riktlinjer som antogs vid den senaste 
årsstämman. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete och en gång om året behandlas denna fråga 
särskilt i samband med fastställande av vd:s ersättning för det kommande året. När denna fråga 
diskuteras närvarar ingen från bolagsledningen. 
 
Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete och den nytillträdde styrelseordföranden har under året gjort 
en fördjupad utvärdering för att på egen hand skapa sig en uppfattning om styrelsens arbete och 
ledamöternas önskemål. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat liksom 
huvudinriktningen för styrelsens arbete. Utvärderingen fokuserar även på tillgång till och behovet av 
särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens 
arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete. 


