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The H&M Way

 – mengikuti nilai-nilai dan pedoman kita setiap hari
The H&M way

pelanggan, pemasok, dan pemilik kepentingan lainnya 
saat kita berbisnis dan berinteraksi dengan dunia di 
sekitar kita setiap hari. 
 
Dalam konteks ini sangatlah penting tanpa 
memandang posisi kita di H&M, kita selalu berpegang 
pada nilai-nilai dan pedoman kita sehingga kita semua 
menjadi panutan di setiap hal yang kita lakukan. Saat 
kita berbisnis “the H&M way” kita melakukannya 
menurut etika, secara jujur, dan bertanggung jawab. 
Secara berkelanjutan, kita mendorong para pemasok dan 
mitra bisnis lainnya untuk melakukan hal yang sama. 
Apa yang tertulis dalam dokumen ini adalah apa yang 
kita di H&M sudah ketahui dengan baik. Mengingat 
kita adalah semua adalah duta H&M, saya ingin 
menekankan pentingnya nilai-nilai dan pedoman kita 
karena itu merupakan titik awal cara kita bertindak. 
Mengingat hal-hal itu setiap hari adalah hal mendasar 
bagi bisnis kita dan bagi keberhasilan jangka panjang.

Karl-Johan Persson
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M didirikan atas prinsip dasar yang 
teguh. Konsep bisnis kita “Fesyen dan 
kualitas pada harga terbaik” adalah sejelas 
nilai-nilai kita, yang didasarkan pada 

rasa hormat mendasar terhadap setiap individu dan 
termasuk kepercayaan yang teguh terhadap orang-
orang kita. Nilai-nilai bersama lainnya adalah kerja 
sama tim, kesederhanaan, semangat kewirausahaan, 
kesadaran biaya, keterusterangan, dan keterbukaan, 
sama halnya seperti berjuang untuk peningkatan 
yang terus menerus. Nilai-nilai inilah yang mewakili 
“semangat H&M” dan merupakan nilai-nilai yang tepat 
sama seperti nilai-nilai saat H&M mula-mula didirikan 
oleh kakek saya Erling Persson pada tahun 1947. 
 
Sekarang kita adalah perusahaan global, dengan 
ribuan rekan kerja H&M yang melayani jutaan 
pelanggan. Kita datang dari berbagai latar belakang 
dan kebangsaan yang berbeda, walaupun demikian 
tanpa peduli asal kita, kita disatukan oleh semangat 
H&M dan hasrat untuk memberikan pelanggan kita 
kesepakatan fesyen terbaik yang mungkin – kombinasi 
terbaik dari fesyen, kualitas, dan harga. 
 
Kita hadir di banyak pasar di seluruh dunia dan 
berkembang secara cepat sehingga merekrut pegawai 
baru setiap hari. Pada momen perluasan yang intens 
ini, sukses kita terlebih lagi bergantung pada orang-
orang kita. Kita dinilai berdasarkan cara kita bertindak 
dan cara kita memperlakukan satu sama lainnya, 

Dokumen H&M ini mencakup semua merek dalam grup H&M yaitu H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday dan & Other Stories.
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Kita mengantarkan konsep bisnis kita – fesyen 
dan kualitas pada harga terbaik – kepada 

setiap orang, kemudian kita melaksanakannya 
dengan cara yang berkelanjutan – hari ini, 

besok, dan di masa mendatang.

Kita adalah perusahaan fesyen yang digerakkan oleh nilai-nilai, 
berfokus pada pelanggan, kreatif, dan bertanggung jawab. Bagi kita, 
fesyen, kesenangan, dan tindakan adalah esensial. Kita didefinisikan 

oleh “the H&M way”: budaya, nilai-nilai, dan pedoman yang 
mencerminkan hati dan jiwa H&M. 

“The H&M way” mendefinisikan siapakah kita, apa yang kita lakukan, 
dan cara kita melakukannya. Hal ini seperti kerangka kerja yang 

melaluinya kita dapat secara terus menerus mengelola kinerja kita, 
bekerja bersama, dan mendorong orang baru yang berbakat saat 

mereka bertumbuh dan berkembang.

SIAPAKAH kita

Apa yang kita     
LAKUKAN 
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Kisah H&M
– hasrat untuk fesyen yang tak berkesudahan 

1947

Kisah H&M bermulai saat Erling Persson membuka 
toko Hennes yang pertama di Västerås, Swedia, 
menjual pakaian wanita. 

1960-an

Toko pertama di luar Swedia dibuka di Norwegia. 
Pada tahun 1968, nama perusahaan diganti menjadi 
Hennes & Mauritz ketika Erling Persson membeli toko 
berburu Mauritz Widforss dan persediaan pakaian 
pria termasuk di dalamnya. Ini adalah awal dari 
penjualan pakaian pria dan anak-anak. 

1970-an

H&M tercatat di Bursa Saham Stockholm. Toko 
pertama di luar Skandinavia dibuka di London. 

1980–1990

Ekspansi global dengan cepat berhasil di pasar 
baru seperti Jerman, Belanda, Belgia, Luksemburg, 
Finlandia, dan Prancis. 

2000-an

Toko pertama di AS dan Spanyol dibuka pada 
tahun 2000. Dalam tahun-tahun berikutnya H&M 
mengembangkan pasar Eropa lebih jauh serta juga  
di Asia.

2004

Kolaborasi pertama dengan desainer bermula dengan 
Karl Lagerfeld. Kolaborasi tersebut diikuti dengan 
banyak kolaborasi lainnya. Toko nomor 1.000 dibuka 
di Prancis, di kota Boulogne-sur-Mer dekat Lille.

2006

Ekspansi utama dari penjualan online H&M. 

2007–2008

Merek baru ditambahkan ke Grup H&M.  
H&M Conscious Foundation didirikan pada tahun 
2007 sebagai yayasan nirlaba global.  
COS diluncurkan sebagai merek baru pada tahun 
2007. Pada tahun 2008 H&M mengakuisisi 
perusahaan fesyen Fabric Scandinavien AB, dan 
termasuk merek yang dimilikinya yaitu Weekday, 
Monki dan Cheap Monday.

2010

Koleksi Conscious pertama diluncurkan, terdiri atas 
bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. 
Toko nomor 2.000 dibuka. Toko tersebut bertempat 
di Osaka, Jepang. 

2013

Merek baru & Other Stories dan toko H&M online di 
AS diluncurkan. Toko nomor 3.000 dibuka. Toko itu 
bertempat di Chengdu, Cina. 

MASA MENDATANG

Perjalanan menakjubkan kita berlanjut, ketika  
H&M berkembang dengan pasar baru, konsep  
baru, inovasi baru, dan cinta terhadap fesyen yang  
tak berkesudahan.

Sejak pendiri kita Erling Persson membuka toko Hennes pada tahun 1947, prinsip dasar H&M 
adalah selalu menawarkan kepada pelanggan fesyen dan kualitas pada harga terbaik.
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Nilai-nilai pokok kita berada tepat di “the H&M way”. Nilai-nilai ini memandu tindakan  
kita di pekerjaan sehari-hari bersama dengan kebijakan dan pedoman kita.  

Nilai-nilai kita dinamakan “semangat H&M”.

Nilai-nilai ini memastikan bahwa tempat kerja adalah tempat jalur keputusan singkat, tempat setiap orang bekerja bersama dengan laju yang cepat, dan tempat 
setiap orang dapat bergantung pada pengetahuan dan kemampuan satu sama lainnya. Secara individu, nilai-nilai ini bisa kelihatannya sudah jelas. Namun 
bersama-sama, nilai-nilai ini membentuk sebuah budaya yang menurut kami unik dan berbeda dari perusahaan lainnya. Nilai-nilai kita, “semangat H&M”,  

harus dianggap sebagai pendukung, sesuatu yang memperkuat dan digunakan kita di keseharian kerja kita.

NILAI-NILAI KITA – semangat H&M

…dalam segala hal yang kita lakukan, 
keberlanjutan adalah bagian yang alami.

Kami memercayai orang-orang 

Kami adalah satu tim 

Peningkatan terus menerus 

Berterus terang dan berpikiran terbuka 

Semangat kewirausahaan 

Sesederhana mungkin 

Peduli biaya
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Bagaimana kita BEKERJA BERSAMA 

TEMPAT KERJA YANG INKLUSIF
Orang-orang kita adalah keberhasilan kita. Kita 
berkomitmen menjaga tempat kerja yang inklusif.  
Hal ini merupakan tempat dimana hak asasi manusia  
diakui, dan tempat dimana kita memperlakukan satu 
sama lain dengan integritas, rasa hormat, kerendahan 
hati, dan martabat. Kita mendukung diversitas dan 
kesetaraan dan tidak menoleransi diskriminasi atau 
pelecehan dalam bentuk apa pun. H&M berkomit 
men untuk mengikuti semua hukum perburuhan  
dan ketenagakerjaan yang berlaku di mana pun  
kami beroperasi.

KAMI BEKERJA DALAM TIM DAN MEMIMPIN 
DENGAN KETELADANAN
Kerja sama tim adalah esensial di H&M dan 
merupakan bagian dari budaya kita. Kita selalu 
digerakkan oleh nilai-nilai dan kita memimpin 
dengan keteladanan. Pemimpin kita harus selalu 
menjadi panutan dan menerapkan teladan dalam 
segala yang mereka lakukan. Kepemimpinan H&M 
adalah tentang inspirasi, pendelegasian, umpan  
balik, dan motivasi. 

ANDA BERKEMBANG, KITA BERKEMBANG
Dengan menyediakan tempat kerja yang menyenangkan, 
kreatif, dan dinamis, kita semua berkembang bersama. 
Peluang besar diberikan melalui perekrutan internal 
dan rotasi kerja. Semua orang adalah orang yang 
berbakat sehingga membuat perbedaan di H&M. 

Kita percaya bahwa nilai-nilai bersama kita menciptakan energi dan komitmen.  
Dengan menyediakan tempat kerja yang menyenangkan, kreatif, dan dinamis, dimana kerjasama  

adalah esensial, kita semua berkembang bersama. Semua yang bekerja di H&M adalah duta  
bagi perusahaan kita – segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan,  

secara internal maupun eksternal, berarti.
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Kerja sama tim  
adalah esensial di 

H&M dan merupakan 
bagian alami dari 

budaya kita 

KESEHATAN DAN KEAMANAN KERJA
Kita ingin menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan 
dan berkelanjutan di seluruh pengoperasian kita. Hal ini 
termasuk memastikan bahwa Anda sebagai karyawan 
memiliki tempat kerja yang aman. H&M mengambil 
langkah-langkah pencegahan untuk memastikan 
keamanan jangka panjang dan kesehatan yang baik bagi 
para karyawan. Kita mendorong karyawan kita untuk 
melaporkan kecelakaan atau kondisi kerja yang tidak 
aman ke manajer mereka.

GUNAKAN KEBIJAKAN PINTU TERBUKA
H&M menciptakan tempat kerja yang komunikasi 
terbuka dan jujur di antara semua rekan kerja 
dihargai dan dihormati. Salah satu nilai inti kita 
adalah “keterusterangan”. Kebijakan Pintu Terbuka 
kita menjamin semua rekan kerja kesempatan untuk 
berdiskusi secara terbuka semua isu berkaitan dengan 
pekerjaan secara langsung dengan manajer mereka. 

HUBUNGAN KARYAWAN
Kita percaya dalam menjadi pemberi kerja yang baik 
dalam segala segi, dan bekerja dalam kemitraan yang 
adil. Kami menghormati hak karyawan untuk mendirikan 
atau bergabung dengan organisasi yang mereka pilih. 
Kami percaya akan hubungan karyawan yang konstruktif 
dengan karyawan kita dan dengan asosiasi karyawan atau 
serikat buruh mana pun yang mewakili mereka. 

KITA BERUPAYA UNTUK KEBERLANJUTAN 
DALAM SEGALA YANG KITA LAKUKAN
Keberlanjutan menciptakan kepekaan bisnis dan 
merupakan bagian integral dari segala yang kita 
lakukan. Hal ini adalah tanggung jawab bersama dari 
semua orang yang bekerja di H&M, tempat upaya setiap 
orang membuat perbedaan. 

KITA ADALAH SESUAI ETIKA DAN TIDAK 
MENOLERANSI KORUPSI DALAM BENTUK 
APA PUN
Kita memiliki pedoman etika yang baik dan toleransi 
nol terhadap segala bentuk suap dan korupsi, yang kita 
menyatakan secara jelas dalam program antikorupsi 
dan dalam Kode Etik kita.

KITA MENGHORMATI PRIVASI, TERMASUK 
MELINDUNGI INFORMASI RAHASIA DAN 
ASET PERUSAHAAN
Informasi tentang H&M adalah aset penting dan 
memberikan keunggulan bersaing. Oleh karena itu 
sangatlah penting bahwa kita melindungi informasi 
rahasia mengenai perusahaan. Hal ini termasuk 
segalanya dari kontrak sampai informasi penentuan 
harga, dari ekspansi sampai rencana pemasaran, dari 
informasi finansial sampai informasi personal. Hal 
ini berarti melindungi baik data karyawan maupun 
pelanggan, dan menghormati privasi setiap orang.
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– Pedoman bisnis H&M *

Cara kita menangani
HUBUNGAN EKSTERNAL  

Terhadap pelanggan kita 
KITA BERKOMITMEN UNTUK SELALU 
MENYAJIKAN FESYEN DAN KUALITAS PADA 
HARGA TERBAIK KEPADA PARA 
PELANGGAN KITA
Pelanggan selalu menjadi fokus kita, dari proses desain 
sampai kepada pengalaman berbelanja. Pemahaman 
dan pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah inti dari 
segala yang kita lakukan. Kita menawarkan fesyen 
dengan perhatian tinggi terhadap kualitas kepada 
setiap orang. Kita ingin agar pelanggan kita merasa 
yakin bahwa mereka mendapatkan kesepakatan 
terbaik yang mungkin saat berbelanja di H&M.  

PELANGGAN ADALAH TEMAN KITA
Setiap kali kita berinteraksi dengan pelanggan apakah 
di toko kita atau secara online, kita berperan penting 
dalam pengalaman H&M mereka. Normal bagi kita 
untuk selalu bersahabat dan sopan terhadap pelanggan 
kita. Bila seorang pelanggan meminta bantuan kepada 
kita, tanpa peduli apa yang sedang kita lakukan, kita 
selalu mencoba memberikan layanan terbaik.

*Pedoman berlaku di mana saja di Grup, tetapi bisa perlu diadaptasikan ke ketentuan peraturan perundang-undangan lokal/nasional. **International Chamber of Commerce (Badan Perdagangan Internasional).

Setiap hari kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita dalam berbagai 
situasi. Bekerja di H&M berarti bahwa kita semua mewakili merek H&M 
setiap hari, kemudian kita melakukannya dengan menerapkan nilai-nilai 

dan pedoman kita. Dengan mengikuti “the H&M way” bersama dengan para 
pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemilik kepentingan lainnya, kita 

memastikan bahwa komunikasi kita dengan para pemilik kepentingan  
dicirikan oleh keterbukaan, objektivitas, keteraksesan, dan kepekaan. 

KITA MENYEDIAKAN FESYEN YANG PEDULI 
DENGAN JAMINAN MUTU ADALAH HAL UTAMA
Kita berupaya untuk menyediakan produk yang didesain, 
diproduksi, dan ditransportasikan dengan menghormati 
hak asasi manusia dan memiliki dampak negatif terkecil 

yang mungkin terhadap lingkungan. Produk kita harus 
tahan lama, ramah pengguna, berkualitas, rapi, aman, 
dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Pelanggan 
kita berpengetahuan luas dan menuntut desain dan 
kualitas terbaik dari produk kita, serta juga memiliki 
kesadaran yang bertambah akan kelestarian, dari bahan 
yang digunakan sampai jejak karbon dari pengangkutan 
produk ke toko. Kita selalu bertujuan berada di garis 
terdepan dari kelestarian. Kelestarian adalah bagian 
penting dari penawaran terhadap pelanggan kita. 
 
MEMBAGIKAN PESAN KEPEDULIAN KITA 
Kita percaya bahwa penting untuk semakin 
berkomunikasi dengan pelanggan tentang tindakan 
kepedulian yang kita ambil. Dalam segala hal yang 
kita lakukan kelestarian adalah bagian alami dan 
kita semua berperan dalam menyampaikan pesan 
kepedulian kita kepada para pelanggan kita. 

PEMASARAN KITA ADALAH KARTU UNDANGAN 
KE TOKO KITA
Kita menggunakan paduan dari media eksternal yang 
selalu berkembang untuk menjangkau pelanggan 
kita. Yang terpenting dari semua ini adalah toko kita 
– terutama jendela pajangnya – dan toko online kita. 
Pemasaran H&M memiliki dampak utama dan sangat 
penting bagi kita untuk menyampaikan citra yang 
positif dan bahwa para model menggambarkan fesyen 
kita dengan cara yang baik dan sehat. Citra periklanan 
H&M bukan bertujuan untuk mengomunikasikan 
sesuatu yang ideal, melainkan kisaran gaya, sikap, dan 
latar belakang etnik. Kampanye itu dirancang jelas dan 
sederhana, dan bertujuan untuk menginformasikan 
pelanggan kita tentang hal-hal baru di H&M. Semua 
pemasaran kita adalah bagian dari pengalaman 
berbelanja, bertujuan untuk memandu dan 
menginspirasikan pelanggan untuk menemukan 
produk fesyen yang tepat di toko kita dan secara 
online. Kegiatan pemasaran H&M mematuhi pedoman 
periklanan ICC**.
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pun. Kebijakan kita adalah jelas, mudah dipatuhi, dan 
tidak memberikan peluang bagai penilaian subyektif. 

KITA SELALU MENGIKUTI HUKUM
Kita mematuhi semua persyaratan hukum yang 
berlaku dan konvensi internasional yang relevan, 
kemudian berupaya untuk memastikan semua 
tindakan kita adalah berkelanjutan dan etis. 

KITA HARUS MENGHINDARI KONFLIK 
KEPENTINGAN
Konflik kepentingan bisa timbul saat kepentingan 
pribadi individu bersaing atau berlawanan dengan 
kepentingan H&M. Oleh sebab itu para karyawan 
kita harus menghindari situasi aktual atau mungkin 
terjadi yang dapat membahayakan integritas. Sangat 
penting kita berupaya untuk memiliki suasana 
keterbukaan dan bertindak secara transparan 
sehingga semua rekan kerja kita memiliki keyakinan 
untuk memberitahukan seseorang tentang konflik 
kepentingan apa saja. 

Terhadap pemasok dan mitra 
bisnis lainnya 
 
H&M tidak memiliki pabrik apa pun, melainkan 
membeli produk dari pemasok, terutama di Asia dan 
Eropa. Kita bekerja sama erat dengan pemasok kita 
untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap Kode 
Perilaku, Kode Etik H&M, dan pembatasan bahan 
kimia yang ketat. 

KITA MEMERCAYAI KERJA SAMA JANGKA 
PANJANG DENGAN PEMASOK 
Kita percaya bahwa hubungan bisnis yang dikelola 
dengan baik memiliki potensi untuk menjadi koalisi 
strategis yang sukses, berdasarkan risiko bersama 
dan imbalan bersama. Kita percaya bahwa kerja sama 
ini pada akhirnya bisa menghasilkan kinerja bisnis 
sangat baik yang berkelanjutan.  

BERSAMA-SAMA KITA BERUPAYA UNTUK 
KEBERLANJUTAN
H&M berbangga dalam menjalankan pengoperasian 
bisnisnya dengan cara yang secara ekonomis, sosial, 
dan lingkungan berkelanjutan. Kita berharap 
semua pemasok dan mitra bisnis kita melakukan 
hal yang sama, sehingga kita berupaya mendukung 
pengoperasian yang berkelanjutan di antara para 
mitra kita di seluruh rantai pasokan.  

KITA MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DI 
SELURUH PENGOPERASIAN KITA
Kita berkomitmen untuk menghormati hak asasi 
manusia dalam pengoperasian, rantai pasokan 
kita, dan dalam masyarakat tempat kita beroperasi. 
Kita mengupayakan untuk menghindari dampak 
negatif terhadap hak asasi manusia sehingga kita 
menggunakan pengaruh kita untuk mendukung 
pemenuhan hak asasi manusia.

KITA TIDAK MENOLERANSI KORUPSI DAN KITA 
SELALU BERTINDAK DENGAN INTEGRITAS
Kejujuran, integritas, bermain adil ( fair play), dan 
transparansi adalah sangat penting terhadap cara kita 
bertindak ke semua pemasok, pemilik kepentingan, 
dan mitra kita. Kita tidak menoleransi korupsi 
dalam segala bentuknya sehingga para karyawan 
dan pemasok/mitra bisnis harus berkomitmen 
terhadap kode anti-korupsi yang ketat, Kode Etik 
kita. Kita bertekad memastikan bahwa obyektif 
dari Kode Etik tersebut dipenuhi. Hal ini berlaku 
untuk semua kesepakatan dan transaksi bisnis H&M 
di semua negara tempat kita dan pemasok/mitra 
bisnis kita beroperasi. H&M menginformasikan, 
menginstruksikan, dan melatih para karyawan 
maupun pemasok/mitra bisnis untuk memastikan 
kepatuhan mereka terhadap Kode Etik.

KITA JUGA MEMILIKI KEBIJAKAN TIDAK 
MENERIMA BINGKISAN YANG KETAT
Kita tidak menerima manfaat dalam segala bentuknya, 
yang termasuk bingkisan dalam ukuran dan nilai apa 
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Terhadap pemilik kepentingan 
kita lain 

H&M berkomitmen untuk terlibat secara erat dan 
terbuka dengan berbagai pemilik kepentingan. Hal 
ini termasuk memberikan informasi yang transparan 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemilik 
kepentingan kita yang beragam. 

DIALOG DAN KOLABORASI DENGAN PEMILIK 
KEPENTINGAN
Di sepanjang tahun, H&M berupaya untuk menjaga 
dialog reguler dengan grup pemilik kepentingan seperti 
pemasok dan karyawan mereka, masyarakat di sekitar 
kita, lembaga non-pemerintah (NGO), organisasi 
antarpemerintah (IGO), pembuat kebijakan, kalangan 
industri, dan pemegang saham. Kita melakukan hal 
ini secara harian dan melalui rapat teratur sebagai 
contohnya, mendedikasikan penelitian atau partisipasi 
aktif kita dalam beberapa inisiatif multipemilik 
kepentingan. Secara aktif kita mencari kolaborasi 
dengan para pemilik kepentingan supaya meningkatkan 
kinerja H&M sebagai warga bisnis dan korporasi.  

PROFITABILITAS TINGGI JANGKA PANJANG 
MEMBUATNYA MUNGKIN UNTUK MEMENUHI 
TANGGUNG JAWAB KITA
Profitabilitas tinggi jangka panjang sangat penting 
bagi H&M dan juga bagi para pemegang saham. 
Tingkat solvensi yang tinggi menjamin stabilitas dan 
keamanan jangka panjang bagi para karyawan kita. 
Laba dan kedudukan finansial yang kuat membuatnya 
mungkin bagi kita untuk memenuhi tanggung jawab. 

KOMUNIKASI YANG TEPAT, NETRAL, DAN 
TRANSPARAN
H&M telah terdaftar di Bursa Saham Stockholm  
sejak 1974 dan kita melakukan dialog terbuka  
dengan pasar saham dan media. Komunikasi kita 
adalah tepat, netral, dan transparan serta tunduk 
pada hukum dan peraturan yang ditentukan.  
Kita mematuhi peraturan informasi yang diajukan 
oleh Stockholm NASDAQ OMX. Kita mengeluarkan 
Laporan Keberlanjutan tahunan. Kita menggunakan 
Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (Global 
Reporting Initiative) dan Apparel and Footwear 
Sector Supplement maupun prinsip UN Global 
Compact sebagai dasar pelaporan keberlanjutan.

KOMPETISI YANG ADIL
H&M berdedikasi untuk mendukung kompetisi yang adil 
supaya bisnis kita beroperasi di iklim pasar terbuka. 

PERDAGANGAN ORANG DALAM
Karyawan kita yang memiliki informasi orang dalam 
tentang H&M harus bertindak dalam kepatuhan 
terhadap semua peraturan perdagangan orang dalam 
yang berlaku. Informasi orang dalam H&M adalah 
informasi non-publik yang cenderung memiliki akibat 
signifikan terhadap harga perdagangan saham H&M. 

SELALU PATUH PAJAK 
H&M patuh pajak sehingga kebijakan pajak selalu 
mencerminkan bisnis kita. H&M membayar pajak pada 
waktu yang tepat. Kita menyediakan, tanpa menunda, 
informasi relevan yang diminta oleh petugas pajak yang 
sesuai untuk secara akurat membuktikan kewajiban 
pajak perusahaan. Model transaksi internal H&M 
sepenuhnya sesuai dengan pedoman Penetapan Harga 
Transfer OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi). 

POLITIK
H&M tidak memberikan kontribusi finansial langsung 
terhadap politikus perorangan atau partai politik.  

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – MEMBUAT 
PERBEDAAN POSITIF
Selain upaya H&M untuk menggerakkan perubahan 
yang berkelanjutan di rantai nilai, H&M Conscious 
Foundation berfokus pada membuat perbedaan positif 
terhadap kehidupan sehari-hari orang-orang dan 
masyarakat di negara tempat H&M beroperasi. Hal 
ini dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan 
berbagai organisasi baik global maupun lokal.
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Kode Etik 

Kebijakan Hak Asasi Manusia 

Kebijakan Diskriminasi dan Kesetaraan 

Kebijakan Diversitas 

Kebijakan Pelecehan 

Kebijakan Keamanan 

Prosedur Pengajuan Keluhan 

Kebijakan Obat-obatan dan Alkohol 

Kebijakan Terhadap Pelapor 

Kebijakan Perilaku 

Kebijakan Keberlanjutan 

Kebijakan Produk 

Kebijakan Pembelian 

Kebijakan Keuangan 

Kebijakan Pajak 

Kebijakan Komunikasi 

Kebijakan Periklanan 

Karena kita secara terus menerus merevisi kebijakan dan pedoman 
kita supaya menjaga agar tetap terbaru, beberapa dari kebijakan di 
atas dapat berubah dan berubah nama seiring waktu. 

Pedoman dan kebijakan berlaku di mana saja di Grup, tetapi 
mungkin perlu diadaptasi ke peraturan perundang-undangan 
lokal/nasional yang berlaku.

Kode dan Kebijakan yang 
mendukung dokumen ini termasuk: 


