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Vd Rolf Eriksens anförande vid Årsstämman  
den 8 maj 2008 

Kära aktieägare, 

2007 var året då H&M fyllde 60 år och ett rekordår med hög aktivitet.  

Vi ökade försäljningen kraftigt, vi fortsatte stärka vår lönsamhet, vi expanderade 
distanshandeln till Tyskland och Österrike. Vi gick in i fyra nya länder, Slovakien, 
Grekland, Qatar och inte minst Kina där vi öppnade butiker i Hongkong och 
Shanghai. 

Vi ökade antalet butiker med 177 stycken netto och vid årets slut fanns det 1 522 
butiker i koncernen. 

Jubileumsåret till ära satte vi av 60 miljoner kronor i en fond för välgörande 
ändamål.  

*** 

Försäljningen inklusive moms steg till mer än 92 miljarder kronor i 2007 en 
ökning med 15 procent. I lokala valutor ökade försäljningen 17 procent.  

Bruttomarginalen steg 1,6 procentenheter till rekordnivån 61,1 procent. Också 
rörelsemarginalen var den högsta någonsin. Den ökade 1,1 procentenheter till 23,5 
procent. Och resultatet efter finansiella poster blev drygt 19 miljarder kronor en 
uppgång med 21 procent. Efter skatt steg resultatet 26 procent till närmare 14 
miljarder kronor. 

*** 

Precis som under tidigare år var det vår strävan efter ständiga förbättringar som 
låg bakom vår starka lönsamhet 2007. Förra årets bruttomarginal var nästan 10 
procentenheter högre än 2001 och under den perioden har modegraden höjts och 
kvalitén förbättrats.  

Kunderna tyckte om våra kollektioner, det var den viktigaste förklaringen till våra 
framgångar under året. Vi gav kunderna ännu mer mode för pengarna och ökade 
försäljningen samtidigt som vi bibehöll en hög lönsamhet. 

Distanshandeln i och utanför Norden bidrog också. För snart två år sedan 
beslutade vi att göra en kraftfull satsning på distanshandeln utanför Norden. Först 
ut var Nederländerna och i höstas följde Tyskland och Österrike där vi inledde 
med försäljning via Internet. Och satsningen på att expandera distanshandeln 
överträffade våra förväntningar.  
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Ett exempel på vårt ständiga förbättringsarbete är utvecklingen av logistikkedjan 
för framtiden.  Under året öppnade vi ett stort logistikcentrum i Poznan i Polen 
som betjänar butikerna i östra Europa samt den utomnordiska distanshandeln. Och 
i Hamburg bygger vi en liknande anläggning för butikerna i Tyskland, 
Nederländerna och Österrike. Satsningar som dessa möjliggör koncernens 
fortsatta kraftiga expansion. 

*** 

För att fortsatt framgång ska vara möjlig krävs engagerade medarbetare. 
Medarbetarna är H&M:s viktigaste resurs. Utan dem skulle det inte gå. 

Vi eftersträvar en arbetsmiljö där man kan växa och utvecklas i företaget. Vår 
expansionsstrategi ger stora möjligheter. Expansionen kräver att vi lyckas 
överföra den kunskap och kultur som H&M byggt upp till nya länder och till nya 
butiker.  

När butikerna i Hongkong och Shanghai öppnade stöttades de nyanställda av 
drygt 100 medarbetare på olika nivåer från åtta olika etablerade H&M-länder. 

Jag har själv sett och imponerats av hur medarbetarna i Kina på så kort tid har 
tagit till sig vårt sätt att arbeta. Det finns verkligen en tydlig H&M-känsla i de nya 
butikerna. 

*** 

Vi vill också ständigt hitta nya sätt att möta och inspirera våra kunder… såväl 
med våra egna kollektioner som genom samarbeten. Förra året arbetade vi 
tillsammans med Madonna, Kylie Minogue och Roberto Cavalli. Samarbeten som 
alla var mycket lyckade. Madonna gav namn till en av våra breda damkollektioner 
förra våren. Kylie Minogue blev ett uppmärksammat ansikte för en av sommarens  
strandkollektioner. Och gästdesignern Roberto Cavallis höstkollektion var 
verkligen något utöver det vanliga, kunderna köade i timmar när den började 
säljas i november. 

Samarbetena bekräftar styrkan i vår affärsidé, mode och design är inte en fråga 
om pris. Kunderna får mycket för pengarna hos H&M. Samarbetena fick stor 
uppmärksamhet inom modevärlden och i internationell press, vilket bidrog till att 
göra vårt varumärke ännu starkare. 

*** 

Glädjande var den positiva utvecklingen och den höga aktiviteten i våra 
försäljningsländer 2007. Här ser ni alla marknader i storleksordning. Vid 
räkenskapsårets slut hade det hunnit bli 28 stycken och fler kommer. 
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I Tyskland gick försäljningen bra trots en svagare utveckling på 
detaljhandelsmarknaden vilket visar styrkan i vår affärsidé och att vi träffade rätt i 
kollektionerna. 

Försäljningsutvecklingen i de nordiska länderna är också ett bra exempel på det. 
De är mogna marknader för H&M och efter 60 år fortsatte vi att ta 
marknadsandelar. 

Ett av de länder där vi vuxit kraftigt är Nederländerna som blev H&M:s femte 
största marknad ifjol. Försäljningen ökade med 24 procent och starkt bidragande 
är den lyckade satsningen på distanshandel som inleddes 2006. 

I Sydeuropa, där H&M funnits i mindre än tio år, har vi fått ett stadigt fotfäste att 
fortsätta växa ifrån. Försäljningen ökade kraftigt i Spanien, Italien och Frankrike. 
Östeuropa har utvecklats till en stark H&M-region med god tillväxtpotential under 
lång tid framöver. I Nordamerika fortsatte vi vår kraftiga expansion, bland annat 
med fler butiker på  västkusten i såväl USA som Kanada. Även försäljningen i 
franchiseländerna ökade betydligt.  

*** 

H&M har vuxit kraftigt under många år. Sedan H&M-aktien noterades 1974 har 
butiksantalet ökat närmare tjugofem gånger. Tack vare en hög lönsamhet, som 
gett en stark finansiell ställning, har hela expansionen varit självfinansierad. 

Sett i ett längre perspektiv har vi haft en fin och jämn resultatutveckling. Under de 
senaste fem åren har försäljningen gått från drygt 53 miljarder kronor till drygt 92 
miljarder. Vinsten efter skatt har mer än fördubblats under samma tidsperiod.  

Lönsamhetsökningen är en följd av förbättringar inom i stort sett alla områden. 
Den fina utvecklingen speglas även i utdelningen. Den föreslagna utdelningen för 
2007 är 14 kronor per aktie vilket motsvarar 11,6 miljarder kronor. 

*** 

Första kvartalet 2008 hade en bra försäljning i jämförbara enheter. H&M omsatte 
23,2 miljarder kronor inklusive moms. Jämfört med första kvartalet i fjol ökade 
försäljningen med 18 procent i svenska kronor. I lokala valutor var ökningen 16 
procent och i jämförbara enheter 3 procent. 

Lönsamheten var fortsatt mycket hög för ett första kvartal. Resultatet efter 
finansiella poster ökade med 19 procent till 4,1 miljarder kronor och efter skatt 
steg vinsten 28 procent till 2,9 miljarder. 

I mars ökade försäljningen med 3 procent i lokala valutor. För jämförbara enheter 
minskade den med 8 procent. Påsken låg tidigt i år och våren kom sent till många 
av våra marknader men som alltid är det viktigt att se hela våren som en säsong. 
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*** 

H&M fortsätter att expandera genom nya butiker, på nya marknader som Kina, 
Qatar, Grekland och Slovakien i fjol och Japan i år. Men också genom nya 
erbjudanden som skor och genom nya butikskoncept som COS. 

Den här våren gjorde vi dessutom ett förvärv. Vi köpte 60 procent av Fabric 
Scandinavien, ett företag som bland annat driver butikskedjorna Weekday och 
Monki samt säljer det egna varumärket Cheap Monday. 

Fabrics grundare har på bara några få år lyckats bygga flera starka varumärken 
med stark själ och det är något vi är väldigt imponerade av. Det är ett lönsamt och 
solitt företag redan idag och det kommer att drivas vidare som ett fristående bolag.  

Den stora skillnaden är att Fabric nu får tillgång till vår kraftfulla organisation, 
vilket gör det möjligt för Fabric att expandera till nya marknader i snabbare takt 
än vad som annars vore möjligt. 

Ett konkret exempel på hur vi kan arbeta tillsammans är de butikslokaler som 
H&M erbjuds och inte kan utnyttja. Många av dem kommer att passa utmärkt för 
Monki eller Weekday. Fabric får också möjlighet att producera varorna ännu mer 
effektivt än tidigare samtidigt som vi stärker vår position i ett mycket intressant 
och snabbväxande område som kan bidra till den framtida expansionen. 

*** 

COS – Collection of Style – har varit igång i drygt ett år och försäljningen har 
varit bra. COS tidlösa men ändå moderiktiga plagg av hög kvalitet har tilltalat 
många nya kunder. Som alltid handlar det om mode och kvalitet till bästa pris 
men i ett högre prissegment. 

Vi planerade att öppna 10 COS-butiker under 2007 men det blev 11 stycken. I år 
öppnar vi ytterligare tre COS-butiker. I mars öppnades en butik i Köln och senare 
i år öppnar den första butiken i modets huvudstad Paris. 

*** 

Det är nu klart att H&M tar steget in i Ryssland, en marknad där vi kan växa 
under lång tid framöver. Ryssland har drygt 140 miljoner invånare och av dem bor 
närmare 15 miljoner i Moskvaområdet. Det är Moskva vi fokuserar på till att börja 
med. Den första butiken öppnar våren 2009. 

*** 

Men redan i år öppnar vi H&M:s första butik i Japan där vi har tecknat kontrakt 
på tre butiker i Tokyo, varav två öppnar i höst. Alla ligger på mycket attraktiva 
affärslägen i några av Tokyos mest populära shoppingdistrikt. Den första butiken 
öppnar i september, något som jag själv ser mycket fram emot. 
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Vi ser en stor potential i Japan med dess stora modemedvetna och köpstarka 
befolkning. 13 av Japans 128 miljoner invånare bor i Tokyo.  

I samband med öppningen av vår andra butik i Tokyo i början av november sker 
lanseringen av höstens gästdesignerkollektion på H&M, Comme des Garçons.  

Det japanska modeföretagets grundare och chefsdesigner, Rei Kawakubo, är en av 
världens mest respekterade kreatörer och ett passande val för vår Japanlansering. 
Hon är känd och beundrad för sin kreativitet och konstnärlighet och kommer att 
designa en dam- och herrkollektion samt utvalda barnplagg. Samarbetet kommer 
att ge våra kunder ett modernt innovativt och konstnärligt mode som inte följer 
några regler. Kawakubos mångfald ger möjlighet till ett personligt uttryck. 

*** 

Redan nu i vår presenterades en sommarkollektion med Marimekkos välkända 
mönster från 50-, 60-, och 70-talen.  Kollektionen, som har tagits fram av H&M:s 
designers, var fantasifull och färgglad och förstärkte H&M:s sommarkollektion 
med träffsäkert retromode. 

Under våren såldes kollektionen Fashion Against AIDS. Den tog H&M fram i 
samarbete med kända designers, musiker och artister. Kollektionen fanns i nästan 
700 H&M-butiker och genererade mer än 15 miljoner kronor till HIV/AIDS-
förebyggande verksamhet. 

*** 

H&M har stor miljöpåverkan på de marknader där våra produkter tillverkas och 
säljs, vilket kräver att vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Ryggraden i vårt 
arbete med miljö och socialt ansvar är vår hållbarhetspolicy och vår 
uppförandekod för våra leverantörer.  

Uppförandekoden ställer bland annat krav på säker arbetsmiljö, 
fackföreningsfrihet, förbud mot barnarbete och att våra produkter tillverkas på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Den stora utmaningen är att få alla leverantörer att 
förstå att uppförandekoden och samarbetet med oss kan leda till bättre 
arbetsvillkor, effektivisering samt ökad lönsamhet. Vi arbetar långsiktigt med de 
här frågorna och vi ser hur förhållandena successivt blir bättre.  

Här ska ni få se en film som ger er en bättre bild av hur vi, som ett globalt företag, 
tar vårt ansvar. 

[CSR-film visas] 

Under de åtta år jag varit vd för H&M har jag ofta besökt de fabriker där våra 
kläder produceras och även om det finns mer att göra är jag imponerad över att det 
blivit så mycket bättre. 
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Under året som gått tog vi fram en ny hållbarhetspolicy. Inom ramen för den 
arbetar vi förebyggande med att minimera vår miljöpåverkan. 

Det sker bland annat genom materialval och förbättrade produktionsprocesser. Ett 
exempel på det är satsningen på ekologiskt odlad bomull. Våra kollektioner 
tillverkade i ekologisk bomull är mycket framgångsrika. Förra året använde vi  
1 300 ton och bara nu under våren räknar vi med att använda 1 500 ton. 
Miljövänliga och etiska produkter efterfrågas allt mer av konsumenter och vi tror 
att det här är en utveckling som kommer att fortsätta.  

Under året som har gått har klimatfrågan varit mycket aktuell. H&M har haft stort 
fokus på att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet. Under 2007 
minskade våra utsläpp med 21 procent.  

Vi fortsätter samarbetet med FLA, Fair Labor Association, för att värna om 
arbetares rättigheter. Under 2007 redovisade FLA de första resultaten från sina 
oberoende kontroller hos våra leverantörers fabriker i Kina. FLA:s slutsatser 
ligger i linje med resultaten från våra egna revisioner och finns att läsa på Fair 
Labors hemsida.  

Organisationen Consumers Research and Testing gav oss högsta betyg vid en 
granskning av 35 klädkedjors arbete med socialt ansvar. Samtidigt som vi är stolta 
över det vi hittills uppnått är vi medvetna om att det går att göra mycket mera. 
Samarbete med andra aktörer och organisationer är nyckeln till långsiktiga 
förändringar.  

*** 

Det stora steget under 2007 var den lyckade etableringen i Shanghai och 
Hongkong. Vi har fått ett kvitto på att vårt koncept fungerar i stora kinesiska 
städer.  Etableringen i Kina kan ses som en milstolpe i nivå med inträdet i USA år 
2000. 

2008 väntar ännu fler spännande utmaningar. Vi utvidgar vårt samarbete med 
Alshaya och startar franchiseförsäljning i Egypten, Saudiarabien, Bahrain och 
Oman under året. I höst tar vi som planerat steget in i Japan. 

I USA expanderar vi till delstaterna Washington och Georgia genom våra första 
butiker i Seattle respektive Atlanta. 

H&M:s mål är att öka försäljningen med bibehållen lönsamhet. Totalt räknar vi 
med en tillväxt på 190 butiker netto under året men också med att öka 
försäljningen i befintliga butiker. Huvuddelen av expansionen sker i USA, 
Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien. 

I januari inledde vi försäljning via katalog i Tyskland och Österrike. Lanseringen 
av hemtextilsortimentet H&M Home i distanshandeln beräknas ske vid årsskiftet. 
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H&M har gjort en fantastisk resa under 60 år och den resan fortsätter med ett 
mode som är globalt och ett H&M som fortsätter att växa. 2008 är redan ett 
mycket spännande år. 

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


