
 

General Information 

Styrelsens för H & M Hennes & Mauritz AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § i aktiebolagslagen 

Med anledning av att styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma den 28 oktober 2021 beslutar om 
en utdelning med 6,50 kronor per aktie, motsvarande totalt MSEK 10 758, får styrelsen härmed avge 
följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.  

Styrelsen finner att full täckning finns för H & M Hennes & Mauritz AB:s (moderbolagets) bundna 
egna kapital efter föreslagen utdelning. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. 
Styrelsen vill därvid framhålla följande. 

Efter den föreslagna utdelningen har moderbolaget och koncernen fortfarande en god soliditet och 
styrelsen anser denna soliditet vara betryggande med beaktande av den bransch bolaget är verksam 
inom. 

Enligt styrelsens uppfattning kommer den föreslagna utdelningen inte att påverka moderbolagets 
eller koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser och moderbolaget och koncernen har 
god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.  

Styrelsen anser att moderbolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och 
även tåla eventuella förluster. Föreslagen utdelning förväntas inte negativt påverka moderbolagets 
och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med 
styrelsens planer.  

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden vilka kan ha betydelse 
för moderbolagets och koncernens finansiella ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit 
som gör att föreslagen utdelning inte framstår som försvarlig.  

Styrelsens ambition är att H&M-gruppen ska ha en hållbar och lönsam tillväxt och därigenom 
möjliggöra en god avkastning till aktieägarna samt säkerställa att investeringar i verksamheten kan 
ske med hög finansiell styrka och handlingsfrihet.  

I samband med bokslutskommunikén den 30 januari 2020 föreslog styrelsen en utdelning om 9:75 kr 
per aktie, motsvarande totalt MSEK 16 137. Detta utdelningsförslag drogs emellertid tillbaka i mars 
2020 då marknadsförhållandena drastiskt hade ändrats till följd av den osäkerhet som 
coronapandemin medfört. Således har ingen utdelning beslutats sedan våren 2019. Styrelsen har 
utifrån pandemins påverkan löpande analyserat den globala situationen och marknadsförhållanden 
och bolagets finansiella ställning för att se om en utdelning är möjlig.  

Bolagets finansiella ställning är stark och har ytterligare stärkts under året med ökad finansiell 
nettokassa, förbättrat rörelsekapital och effektivare finansiering bland annat till följd av en god 
återhämtning, lägre lagernivåer och fortsatt positiva effekter från fakturahantering och 
betalningsprocesser. I tredje kvartalet 2021 kunde bolaget redovisa ett starkt rörelseresultat om 
MSEK 6 272 och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK 37 210.  

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 30 
november 2020 till MSEK 19 577 respektive MSEK 53 426. Då ingen utdelning har skett efter detta 
datum uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen till samma belopp, dvs 
MSEK 19 577. Om extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer cirka 
MSEK 8 819 att återstå av fritt eget kapital beräknat per den 30 november 2020. Enligt styrelsens 
bedömning kommer moderbolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara 
tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. 
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