
 

General Information 

Punkt 9 b enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 4 maj 2022.  
 
Styrelsens för H & M Hennes & Mauritz AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
 
I enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen ska bolagets styrelse skriftligen motivera förslaget till vinstutdelning 
som underlag för årsstämmans behandling av frågan om vinstutdelning. 
 
Per den 30 november 2021 uppgick bolagets bundna egna kapital till cirka 294 694 000 kronor och bolagets fria 
egna kapital till 20 104 090 638 kronor. Den föreslagna utdelningen förväntas minska det tillgängliga fria egna 
kapitalet med 10 757 968 000 kronor till cirka 9 346 122 638 kronor. I moderbolagets eget kapital ingår inga 
orealiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde.  
 
Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att på årsstämman den 4 maj 2022 besluta om vinstutdelning med 
6:50 kronor per aktie till ett sammanlagt belopp om 10 757 968 000 kronor. Utdelningen kommer att betalas ut 
kontant uppdelat vid två betalningstillfällen, en gång i maj och en gång i november. Den första utbetalningen om 
3:25 SEK föreslås ha den 6 maj 2022 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 11 maj 2022. Vid det 
andra utbetalningstillfället om 3:25 SEK föreslås den 11 november 2022 som avstämningsdag. Det innebär 
utbetalning den 16 november 2022.  
 
Per den 30 november 2021, efter avdrag för den föreslagna utdelningen, skulle bolagets finansiella styrka, mätt 
baserat på dess soliditet, ha varit 47,7 procent. Per den 30 november 2021, skulle koncernens finansiella styrka, 
mätt på samma sätt, ha varit 29,1 procent. 
 
Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap 4 § i aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning 
huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och 
tredje styckena i aktiebolagslagen.  
 
Styrelsens avsikt är att H&M-gruppen ska ge en fortsatt god avkastning till aktieägarna samt säkerställa att 
tillväxt och investeringar i verksamheten kan ske med hög finansiell styrka och handlingsfrihet. Styrelsen har mot 
denna bakgrund fastslagit en utdelningspolicy där ordinarie utdelning över tid ska överstiga 50 procent av 
resultatet efter skatt och därutöver kan identifierad överskottslikviditet, med beaktande av kapitalstrukturmål 
och investeringsbehov, distribueras till aktieägare genom extra utdelning eller återköpsprogram.  
 
Styrelsens bedömning är att föreslagen vinstutdelning och föreslaget mandat för återköpsprogram är försvarliga 
med hänsyn tagen till helårsresultatet, det goda kassaflödet, den fortsatt starka finansiella ställningen samt 
förmåga att genomföra kommande investeringar (capex). Förslagen tar hänsyn till koncernens och 
moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt beaktar kapitalstrukturmålet och de krav 
som verksamhetens art, omfattning, risker, expansion och utveckling av verksamheten ställer på koncernens och 
moderbolagets egna kapital och likviditet. 
 
 
 

Stockholm 2022 
Styrelsen för H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 

 


