
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB (556042-7220) den 28 oktober 2021. 

 

 

 

1. Stämmans öppnande 

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. 

Antecknades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 
innebärande bl.a. att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom 
poströstning. 

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av 
poströstningen, bifogas som bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna 
lag 2020:198. 

2. Val av ordförande vid stämman 

Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom 
sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Matilda Rosenquist. 

3. Val av justeringsmän 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) 
och advokat Erik Sjöman. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Förteckningen enligt bilaga 2 godkändes som röstlängd vid stämman. 

5. Godkännande av dagordning 

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 3. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
5 oktober 2021 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 
1 oktober 2021 då den även publicerades på bolagets webbplats. 

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 

7. Beslut om vinstutdelning och om avstämningsdag 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om SEK 6:50 
per aktie. Som avstämningsdag bestämdes den 1 november 2021. Det antecknades att styrelsens 
fullständiga förslag, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, 
årsredovisningen för 2020 och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelse och revisorns 



     2(2) 

 

yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på 
bolaget och på bolagets hemsida. 

8. Stämmans avslutande 

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade 
stämman avslutad. 

 

   

 

Vid protokollet:   

   

Matilda Rosenquist   

   

   

Justeras:   

   

   

Sven Unger Jan Andersson Erik Sjöman 
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