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Vd Rolf Eriksens anförande vid H&M:s Årsstämma 
2007 

Kära aktieägare, 

Det är med stor glädje som jag står här idag. 2006 var det bästa året någonsin i 
H&M:s historia. Ett år med god försäljning, många nya kunder och en fortsatt 
stärkt lönsamhet. Det var också ett intensivt år med många aktiviteter. 

Vi ökade butiksantalet med 152 butiker och gick in i två nya marknader, Dubai 
och Kuwait. Vid årets slut fanns det 1 345 H&M-butiker. 

* 

Försäljningen inklusive moms steg till mer än 80 miljarder kronor, en ökning med 
12 procent. I lokala valutor ökade försäljningen 11 procent. Bruttomarginalen steg 
0,4 procentenheter till 59,5 procent – den högsta någonsin. Också 
rörelsemarginalen blev rekordhög. Den ökade 0,9 procentenheter till 22,4 procent. 
Och resultatet efter finansiella poster blev nästan 16 miljarder kronor, en ökning 
med 17 procent.  

* 

Vad är det då som ligger bakom framgångarna? I särklass viktigast är att kunderna 
tycker om våra kollektioner. Lyckade kollektioner med en bra balans mellan 
basmode och hög modegrad är den främsta orsaken till den höga lönsamheten. 
Vädret var som ni säkert minns inte riktigt med oss förra våren och inte heller i 
höstas. Men genom att agera snabbt och tidigt gå ut med mindre prissänkningar 
lyckades vi parera vädereffekten. Totalt sett sålde vi bra och nedsättningsnivån 
blev lägre än förra året.  

Vad är det mer som bidrar till lönsamheten? Den tidigare genomförda 
uppdelningen av inköpsavdelningen i en inköpsdel och en produktionsdel har lett 
till lägre inköpspriser. En förändring som förbättrade bruttomarginalen främst 
under det andra halvåret. Även förbättrad logistik har bidragit, och som alltid 
kostnadsmedvetenhet i alla led.  

* 

Men ingenting av detta vore möjligt utan H&M:s viktigaste resurs – 
medarbetarna. Deras engagemang är vår styrka. Vid årets slut hade vi mer än  
60 000 medarbetare, och vi eftersträvar en arbetsmiljö där man kan växa och 
utvecklas i företaget. Medarbetarna utgör en bra rekryteringsbas för 
ansvarstjänster i butik och till andra ledande funktioner inom H&M. Flera av våra 
ledande befattningshavare har arbetat många år inom H&M och många har börjat 
i butik.  
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Jämställdheten mellan män och kvinnor har varit till nytta för H&M och fortsätter 
att främja vår lönsamhet. Idag är en tredjedel av koncernledningen kvinnor och i 
12 av 25 länder har vi kvinnliga landsansvariga. Mer än tre fjärdedelar av våra 
butikschefer och divisionscheferna på inköp är kvinnor och drygt två tredjedelar 
av regioncheferna.  

* 

Vi satsar extra mycket på att hitta nya sätt att möta och inspirera våra kunder. 
Samarbetet med Madonna var en av årets höjdpunkter som jag återkommer till 
snart. Vi fortsatte våra uppmärksammade samarbeten med internationellt kända 
designers. I höstas var den holländska duon Viktor & Rolf gästdesigners hos 
H&M. Uppmärksamheten inom modevärlden och i internationell press var enorm. 
Och kunderna köade i timmar inför premiären. Samarbetet är en bekräftelse på 
styrkan i vår affärsidé, att mode och design inte är en fråga om pris. Våra kunder 
får mycket för pengarna. 

En annan stor händelse under 2006 var franchisesamarbetet i Mellanöstern med 
Alshaya. Under hösten öppnade vi tre butiker i Dubai och en i Kuwait och 
gensvaret har varit över förväntan. Det tar oss in i en ny helt kultur och är en 
tydlig signal om att vår affärsidé fungerar överallt, att den är global. 

I augusti startade vi Internetförsäljning i Nederländerna – en satsning som klart 
har överträffat förväntningarna och som vi nu till hösten tar vidare till Tyskland 
och Österrike. Till distanshandeln lägger vi också till ett nytt sortiment med 
hemtextiler H&M Home.  

* 

Glädjande är den positiva utvecklingen och den höga aktiviteten i våra 
försäljningsländer. Här ser ni alla marknader i storleksordning. Vid 
räkenskapsårets slut hade det hunnit bli 24 stycken och fler kommer. 

Tyskland är störst och svarar för en dryg fjärdedel av koncernens försäljning. 
Under året öppnade vi 17 nya butiker. Det är en av våra mest lönsamma 
marknader där det fortfarande finns ett stort utrymme för att växa. 

Storbritannien har passerat Sverige försäljningsmässigt och är vår näst största 
marknad. I Sverige liksom i övriga Norden har försäljningen utvecklats bra.  

Under de senaste fem åren har det öppnats H&M butiker i 10 nya länder som alla 
lyckats väl. Spanien är ett bra exempel på en marknad där vi på kort tid etablerat 
vårt varumärke och vuxit kraftigt. Bara under 2006 öppnade vi 19 nya butiker i 
Spanien, och H&M var väl representerat med totalt 68 butiker över hela landet.    
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USA och Kanada är fortsatt mycket viktiga expansionsmarknader. USA är vår 
femte största marknad sett till försäljning, men skulle ha varit vår näst största 
marknad om dollarkursen idag var densamma som när vi gick in i USA år 2000. 

Polen med 35 butiker växer kraftigt och är en mycket lönsam marknad trots att vi 
bara funnits där sedan 2003. 

Som ni ser finns franchising med i uppställningen i år. Intäkterna består av 
franchiseavgifter samt intäkter för de varor vi sålt till Alshaya. Totalt 72 miljoner 
kr i franchisingintäkter blev det för H&M och då hade butikerna i Dubai och 
Kuwait inte varit öppna ett helt kvartal.  

Också på våra andra marknader har det gått bra med många nya butiker och fler 
kunder som upptäcker H&M och styrkan i vår affärsidé: Mode och kvalitet till 
bästa pris. 

H&M har vuxit kraftigt under en rad år. Sedan H&M-aktien noterades 1974 har 
butiksantalet ökat mer än tjugo gånger från 63 till 1 345 butiker, och hela 
expansionen har varit självfinansierad. En förutsättning har varit en stark 
finansiell ställning och en hög lönsamhet.  

* 

Sett i ett längre perspektiv har vi haft en fin och jämn utveckling. Under de 
senaste fem åren har försäljningen nästan fördubblats samtidigt som resultatet 
efter skatt nästan tredubblats. Lönsamheten är en följd av förbättringar inom i 
stort sett alla områden men framför allt inköp och logistik. Den fina utvecklingen 
speglas även i våra nyckeltal. 

* 

Effektiviseringen inom inköp och logistik och en effektiv lagerhantering har gjort 
att vi lyckats minska vårt varulager. Vid årets slut var varulagret 10,6 procent av 
omsättningen eller 7,2 miljarder. En nivå som är väsentligt lägre än för sex-sju år 
sedan och som vi är mycket nöjda med. 

Vid årsskiftet uppgick de likvida medlen till nästan 19 miljarder. Och soliditeten 
var mycket hög 78 procent, något som ger oss möjlighet och frihet att utveckla 
H&M i den takt vi vill. Mot bakgrund av detta har H&M:s styrelse lämnat förslag 
till årsstämman om en utdelning på elva och femtio per aktie. 

* 

Vi har ett starkt och händelserikt år bakom oss och 2007 väntar ännu fler 
spännande utmaningar. 

Vi är mycket nöjda med årets inledning. Första kvartalet har börjat med en stark 
försäljning. H&M omsatte nästan 20 miljarder kronor inklusive moms. Jämfört 
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med första kvartalet ifjol ökade försäljningen 16 procent i lokala valutor och med 
11 procent i svenska kronor. I jämförbara butiker var ökningen 5 procent. Och 
lönsamheten var rekordhög för ett första kvartal med en bruttomarginal på 58,9 
procent och en rörelsemarginal på 19,2 procent. Resultatet efter finansiella poster 
ökade 27 procent och blev 3,4 miljarder kronor. 

* 

Vi har haft ovanligt bråda dagar i vår. Jag tror att vi aldrig tidigare haft så mycket 
på gång samtidigt. Det handlar om nya butiker, nya marknader och nya spännande 
erbjudanden till kunderna.  

I mars öppnade vi butiker i flera nya H&M-länder. Den första franchisebutiken i 
Qatar öppnade i huvudstaden Doha den 8 mars. Och några dagar senare, den 
första H&M-butiken i Hongkong och sedan vår första butik i Slovakiens 
huvudstad Bratislava följt av vår första butik i Aten i Grekland, som blir vår fjärde 
nya marknad i år och den 28:e totalt sett.  

* 

Vi var riktigt stolta när vi öppnade vår första butik i Kina i Hongkong den 10 
mars. Öppningen var fantastisk. Stortavlor över hela Hongkong, i tunnelbanan och 
på stans spårvagnar, gjorde reklam för H&M:s nya butik med världspremiär för 
”M by Madonna”,  två veckor innan den släpptes i övriga världen. 

Kunder hade börjat köa två dygn innan öppningen och ett 100-tal journalister och 
flera TV-team bevakade eventet. Mediegenomslaget var enormt. Vi är otroligt 
nöjda med försäljningen som överträffade våra förväntningar. Hongkong är ett 
brohuvud för vår fortsatta expansion i Asien. 

* 

Den 12 april tog vi nästa steg. Då invigdes vår första butik på det kinesiska 
fastlandet mitt i Shanghais livliga shoppingkvarter. Invigningen inleddes med en 
spektakulär modefest med stora delar av den kinesiska modevärlden på plats. 
Kvällens höjdpunkt var ett glittrande uppträdande av Kylie Minogue. Dansare och 
kör hade H&M-kläder och Kylies scenkläder var specialdesignade av H&M:s 
chefdesigner. Klänningarna gick i samma stil som en av sommarens 
strandkollektioner – H&M Loves Kylie – där Kylie är kollektionens ansikte utåt.  

Här ska ni få se en film från invigningen: 

* 

Som ni ser var det en fantastisk kväll. Dagen därpå slogs butiksportarna upp. 
Kunder hade stått och väntat i timmar och klockan tio på kvällen köade kunderna 
fortfarande för att komma in i butiken. Och 120 poliser var på plats hela dagen för 
att ta hand om den stora folksamlingen. 
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Den 25 april öppnade vi ännu en butik i Shanghai och även där var mottagandet 
fantastiskt med tusentals kunder som köade för att handla. Och till hösten öppnas 
ytterligare tre butiker i Hongkong. 

* 

Nästa år, då tar vi steget in i Japan där vi tecknat kontrakt för vår första butik i 
Tokyo. Butiken kommer att ligga på bästa affärsläge i ett av Tokyos mest 
populära shoppingdistrikt. Vi ser en stor potential i Japan med dess stora 
modemedvetna och köpstarka befolkning. 13 av Japans 128 miljoner invånare bor 
i Tokyo.  

* 

Vi expanderar geografiskt och arbetar hela tiden med att stärka vårt erbjudande. I 
vår har vi lagt till damskor. Allt fler kunder vill köpa skor som matchar 
kollektionerna. Ett bredare damskosortiment finns sedan februari i drygt 200 
H&M-butiker på alla marknader. Skoförsäljningen har börjat mycket bra.  

* 

M by Madonna är årets stora vårkampanj och en av H&M:s vårkollektioner. Den 
har designats av Madonna tillsammans med H&M:s chefsdesigner Margareta van 
den Bosch, allt i Madonnas tidlösa klassiska och glamorösa stil. Det är en bredare 
damkollektion som säljs i alla butiker och även via Internet.  

* 

Och den 16 mars var det äntligen dags för invigningen av den första COS-butiken 
på Regent Street i London. Collection of Style handlar om tidlösa men ändå 
moderiktiga plagg av hög kvalitet i material och passform, och som alltid till bästa 
pris. Under våren har vi öppnat ytterligare sju COS-butiker i Tyskland, i Belgien 
och i Nederländerna. Hittills har försäljningen överträffat våra förväntningar. 
Totalt planerar vi att öppna tio COS-butiker under 2007. COS är ett utmärkt 
komplement till H&M:s butiker och ett sätt att attrahera en ny kundgrupp. 

* 

H&M har stor påverkan på de marknader där våra produkter tillverkas vilket 
kräver att vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt. H&M äger inga fabriker. Istället 
köper vi våra kläder och andra produkter från cirka 700 fristående leverantörer i 
främst Asien och Europa. Vi har sedan många år en uppförandekod för våra 
leverantörer. Den ställer bland annat krav på säker arbetsmiljö, fackföreningsfrihet 
och förbud mot barnarbete. Den stora utmaningen är att få leverantörerna att förstå 
att uppförandekoden och samarbetet med oss leder till en effektivisering av deras 
verksamhet och bättre arbetsvillkor.  
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Under 2006 inledde vi vårt samarbete med FLA, Fair Labor Association, för att 
värna om arbetares rättigheter. FLA har gjort oberoende kontroller hos ett urval av 
våra leverantörer i Kina under året. Det ger oss ett kvitto på våra egna kontroller 
och en ökad genomlysning. Vi arbetar långsiktigt med de här frågorna och vi ser 
hur förhållandena successivt blir bättre.  

Sedan mer än tio år tillämpar vi kemikalierestriktioner på hela vårt sortiment. Vi 
strävar även efter att minska koldioxidutsläppen främst genom fokus på 
transporter och energiförbrukning. Parallellt med vårt eget arbete hjälper vi våra 
leverantörer att tänka i mer miljövänliga banor och att följa lagar och restriktioner 
inom miljöområdet.  

Som ett led i vår strävan mot en hållbar produktion vill vi främja ekologisk 
bomullsodling. I vår finns en ny H&M-kollektion tillverkad i ekologisk bomull.  
Och vad vi sett hittills är efterfrågan stark. Miljövänliga och etiska produkter 
efterfrågas allt mer av konsumenter och vi tror att det är en trend som kommer att 
fortsätta.  

Vi är stolta över de förbättringar som vi hittills uppnått och jobbar övertygat 
vidare med att förändra och påverka attityder varaktigt och långsiktigt. Att lyckas 
handlar om samarbete. 

* 

Låt mig sammanfatta: 

H&M:s strategi är att fortsätta växa med bibehållen hög lönsamhet. Totalt räknar 
vi med en tillväxt på cirka 170 butiker netto under året. Huvuddelen av butikerna 
öppnas i USA, Spanien, Italien, Tyskland, Storbritannien och Kanada. Men vi tror 
också att vi kan öka försäljningen i befintliga butiker med några procent. 

Vi fortsätter expansionen in på nya marknader: Qatar, Kina genom Hongkong och 
Shanghai samt Grekland och Slovakien. Vi förbereder också organisationen inför 
öppningen i Tokyo nästa år. Det är ett stort steg. Expansionen i Mellanöstern samt 
Kina och Japan gör det möjligt för oss att fortsätta att växa under lång tid 
framöver. 

Vi fortsätter satsningen på distanshandel genom att lägga till Tyskland och 
Österrike och det nya hemtextilsortimentet H&M Home. Vi slår upp portarna för 
vår nya butikskedja COS och vi börjar sälja damskor i H&M-butiker världen över. 
År 2007 är redan ett mycket spännande år. 

Mina damer och herrar tack för uppmärksamheten och nu över till Herr 
ordförande.   
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