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The H&M Way

– всеки ден да прилагаме на практика  
нашите ценности и принципи

The H&M way

доставчиците и други участници в нашия бизнес, 
докато работим и общуваме със заобикалящия  
ни свят. 
 
С оглед на това, независимо каква длъжност 
заемаме в H&M, трябва винаги да живеем според 
нашите ценности и принципи, за да даваме добър 
пример за подражание в H&M във всичко, което 
правим. Когато развиваме бизнес по начина 
„the H&M way“, ние го правим етично, честно и 
отговорно. Ние постоянно насърчаваме нашите 
доставчици и бизнес партньори да действат по 
същия начин. В този документ ще прочетете 
това, което ние в H&M знаем наизуст. Но тъй като 
всички ние сме посланици на H&M, бих желал 
да подчертая колко важни са нашите ценности и 
принципи, тъй като те винаги са били отправна 
точка за нашия начин на поведение. Тяхното 
ежедневно прилагане е изключително важно за 
нашия бизнес и за дългосрочния ни успех.

Карл-Йохан Першон 
Изпълнителен директор на H&M Hennes & Mauritz AB

H&M е изградена върху стабилни основи. 
Нашата философия „мода и качество 
на най-добра цена“ е ясна, също както 
и нашите ценности, които се основават 

на уважението към всеки човек и непоклатимото 
доверие към нашите служители. Останалите 
ценности, които споделяме, са: работа в екип, 
краткост и яснота, предприемачески дух, разумни 
разходи, прямота и непредубеденост, както и 
постоянно усъвършенстване. Тези ценности 
представляват „духа на H&M“ и те са същите 
онези ценности, на които се е осланял и моят дядо 
Ерлинг Першон, когато основава компанията H&M 
през 1947 г. 
 
Днес ние сме глобална компания, за която работят 
няколко хиляди служители, обслужващи милиони 
клиенти. Имаме различни националности и 
произход, но сме обединени от духа на H&M и 
от желанието да предоставим на клиентите си 
възможно най-доброто модно предложение – най-
добрата комбинация между мода, качество и цена.  
 
Присъстваме в много страни по света и се 
разрастваме с бързи темпове, като наемаме нови 
служители всеки ден. В този период на мащабен 
растеж успехът ни повече от всякога зависи от 
нашите служители. Общественото мнение за 
нас се гради въз основа на нашите действия и 
отношението ни един към друг, към клиентите, 

Този документ на H&M се отнася за всички марки в рамките на H&M Group, като H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и & Other Stories.
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Ние сме креативна и отговорна модна компания, ориентирана 
към клиентите, която се основава на своите ценности. За нас 

модата, забавлението и динамиката са изключително важни. 
Определящ за нас е „the H&M way“: нашата култура, ценности  

и принципи, които отразяват сърцето и душата на H&M.

„The H&M way“ определя кои сме ние, какво правим и как го 
правим. Това е като рамка, през която можем постоянно 

да управляваме своята работа, да работим заедно и да 
насърчаваме растежа и развитието на новите таланти.

КОИ сме ние

Спазваме нашата бизнес философия 
– да предоставяме мода и качество на 

най-добра цена на всекиго и правим 
това по устойчив начин – днес,  

утре и в бъдеще.

Какво  
ПРАВИМ 
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ИСТОРИЯТА НА H&M 
– неугасваща страст към модата 

1947 г.
Историята на H&M започва, когато Ерлинг Першон 
отваря първия магазин за дамски облекла „Hennes“ 
във Вестерос, Швеция. 

60-те години
Първият магазин извън Швеция отваря врати 
в Норвегия. През 1968 г. името се променя на 
„Hennes & Mauritz“, когато Ерлинг Першон купува 
магазина за ловно-рибарска екипировка „Mauritz 
Widforss“ и заедно с магазина получава мъжки 
облекла на склад. От този момент компанията 
започва да продава мъжки и детски облекла. 

70-те години
H&M се листва на Стокхолмската стокова борса. 
Първият магазин извън Скандинавия отваря 
врати в Лондон. 

80-те – 90-те години
Компанията започва да се разраства в световен 
мащаб и отваря магазини в Германия, Холандия, 
Белгия, Австрия, Люксембург, Финландия  
и Франция. 

Първото десетилетие на 21-ви век
През 2000 г. отварят врати първите магазини в 
САЩ и Испания. 
През следващите години H&M отваря магазини в 
много други европейски страни, както и в Азия. 

2004 г.
H&M започва да си сътрудничи с известни 
дизайнери, като първият от тях е Карл Лагерфелд. 
Впоследствие броят им ще се увеличава. Магазин 
номер 1 000 отваря врати в Булон сюр Мер, в 
близост до Лил, Франция. 

2006 г.
Онлайн продажбите на H&M бележат  
значителен ръст. 

2007–2008 г.
В H&M Group се появяват нови марки. През 2007 г.  
е основана международната фондация с 
нестопанска цел „H&M Conscious Foundation“.  
През 2007 г. е създадена новата марка „COS“. През 
2008 г. H&M придобива модната компания Fabric 
Scandinavien AB, както и нейните марки Weekday, 
Monki и Cheap Monday. 

2010 г.
Появява се първата колекция „Conscious“, която е 
изработена от по-устойчиви материи. 
Отваря врати магазин номер 2 000. Той се намира 
в Осака, Япония. 

2011 г.
Стартира H&M Incentive Program (Програмата за 
допълнително материално стимулиране на H&M)  
за всички служители. 

2013 г.
Появяват се новата марка & Other Stories и онлайн 
магазинът на H&M в САЩ. Отваря врати магазин 
номер 3 000. Той се намира в Чънду, Китай. 

БЪДЕЩЕТО
Вълнуващото пътешествие на H&M продължава,  
а компанията превзема нови пазари, създава  
нови концепции и иновации, като във всички  
свои дейности се ръководи от вечната си любов 
към модата.

Още откакто основателят на компанията Ерлинг Першон отваря първия магазин „Hennes“ през 1947 г., 
основната цел на H&M винаги е била да предлага на клиентите си мода и качество на най-добра цена.
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Ценностите ни са същността на „the H&M way“. Ежедневните ни действия 
се основават на тези ценности, както и на нашите политики и принципи. 

Нашите ценности се наричат „духът на H&M“.

Тези ценности гарантират, че на работното място решенията се взимат бързо, всички работят динамично и могат да разчитат на знанията и 
способностите на своите колеги. Поотделно, всички тези ценности могат да изглеждат съвсем логични. Но заедно, те създават култура, която според нас 
е уникална и се различава от културата на много други компании. Нашите ценности, „духът на H&M“, трябва да се разглеждат като подкрепа, като нещо, 

което ни дава сили и което използваме в ежедневната си работа.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ  
– духът на H&M

…устойчивостта е неделима част  
от всичко, което правим.

Ние вярваме в хората 

Ние сме един екип 

Постоянно усъвършенстване 

Прямота и непредубеденост 

Предприемачески дух 

Краткост и яснота 

Разумни разходи
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ОТКРИТА РАБОТНА СРЕДА
Успехът ни зависи от нашите служители. Затова 
сме поели ангажимент да поддържаме открита 
работна среда. Това е среда, в която човешките 
права се зачитат, и където се отнасяме един към друг 
с почтеност, уважение, смиреност и достойнство. 
Ние насърчаваме различията и равенството и не 
толерираме дискриминацията или тормоза под 
каквато и да било форма. H&M спазва разпоредбите 
на действащото трудово законодателство във всички 
страни, в които извършва дейност. 

НИЕ РАБОТИМ В ЕКИП И ДАВАМЕ ЛИЧЕН ПРИМЕР
Работата в екип е много важна за H&M и представлява 
част от нашата култура. Ние винаги се ръководим от 
нашите ценности и даваме личен пример. Нашите 
лидери винаги трябва да бъдат пример за подражание 
и да задават модели на поведение чрез всичко, 
което правят. В H&M лидерството представлява 
вдъхновение, възлагане на отговорност, обратна 
връзка и мотивация. 

ВИЕ СЕ РАЗВИВАТЕ – И НИЕ СЕ РАЗВИВАМЕ 
Като осигуряваме забавна, креативна и динамична 
работна среда, всички ние се развиваме. Набирането 
на персонал в рамките на компанията и ротацията  
на позициите създават фантастични възможности.  
За H&M всеки служител е талантлив и важен.

Как
РАБОТИМ ЗАЕДНО 

Ние вярваме, че когато споделяме общи ценности, това ни прави енергични и отдадени.  
Като осигуряваме забавна, креативна и динамична работна среда, където работата в екип е от 
основно значение, всички ние се развиваме. Всеки служител на H&M е посланик на компанията – 

и всичко, което правим и говорим, както помежду си, така и в обществото, е важно.
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Работата в екип 
е много важна за 

H&M и представлява 
неделима част от 

нашата култура 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД
Ние искаме да поддържаме приятна и устойчива 
работна среда навсякъде, където развиваме дейност. 
Това включва и осигуряване на безопасни условия 
на труд за служителите ни. H&M взима превантивни 
мерки, за да гарантира безопасността и доброто 
здраве на нашите служители в дългосрочен план. 
Ние насърчаваме служителите си да съобщават на 
своя ръководител за инциденти или опасни условия 
на труд.

ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ПОЛИТИКА НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
H&M създава работна среда, в която откритата 
и честна комуникация между всички колеги се 
цени и почита. Една от основните ни ценности 
е прямотата. Нашата политика на отворените 
врати дава възможност на всички колеги открито 
да обсъждат всякакви професионални въпроси 
директно със своите ръководители. 

ОТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ
Ние вярваме, че сме добър работодател и 
поддържаме честни отношения с нашите 
партньори. Ние зачитаме правото на нашите 
служители да създават или да членуват 
в организации по техен избор. Вярваме в 
конструктивните отношения с нашите служители 
и с всички трудови или синдикални организации, 
които ги представляват. 

СТРЕМИМ СЕ КЪМ УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ
ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ
В устойчивостта има бизнес логика и тя 
представлява неделима част от всичко, което 
правим. Тя е обща отговорност на всички 

служители на H&M, тъй като усилията на всеки 
могат да доведат до положителна промяна. 

НИЕ СМЕ ЕТИЧНИ И НЕ ТОЛЕРИРАМЕ
НИКАКВА ФОРМА НА КОРУПЦИЯ
Придържаме се към принципите на висока 
етичност и проявяваме нулева толерантност към 
всякакви форми на подкуп и корупция, което 
изразяваме ясно в нашата антикорупционна 
програма и в нашия Етичен кодекс. 

НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
НЕ РАЗГЛАСЯВАМЕ ПОВЕРИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И ПАЗИМ АКТИВИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО
Информацията за H&M е важен актив на 
компанията и ни осигурява конкурентно 
предимство. Затова е много важно да не 
разгласяваме никаква поверителна информация 
за компанията. Тази информация включва 
всичко – договори, ценообразуване, планове за 
разширяване и маркетинг, финансова и лична 
информация. Това означава, че не трябва да 
разгласяваме информация както за служителите, 
така и за клиентите, и да защитаваме личните 
данни на всички.
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– бизнес правила на H&M *

Как изграждаме нашите 
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА

С нашите клиенти 
ПОЕЛИ СМЕ АНГАЖИМЕНТ ВИНАГИ ДА
ПРЕДОСТАВЯМЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ МОДА
И КАЧЕСТВО НА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
Ние винаги мислим за своите клиенти – от 
създаването на дизайна на облеклата до 
осигуряването на приятни емоции по време на 
пазаруване. Разбирането и задоволяването на 
нуждите на нашите клиенти е заложено в основата 
на всичките ни дейности. Ние предлагаме мода за 
всички, като същевременно обръщаме сериозно 
внимание на качеството. Искаме клиентите ни да 
бъдат сигурни, че правят възможно най-добрата 
сделка, когато пазаруват в H&M.

КЛИЕНТЪТ Е НАШ ПРИЯТЕЛ
Винаги, когато общуваме с клиент в магазина или 
онлайн, ние оказваме влияние върху мнението му 
за H&M. Съвсем естествено е винаги да се държим 
с клиентите приятелски и учтиво. Ако клиентът 
се обърне към нас за помощ, винаги трябва да се 
опитаме да го обслужим по най-добрия начин, 
независимо какво правим в момента.

* Правилата се прилагат навсякъде в рамките на Групата, но може да се наложи да се адаптират към местните/националните закони и разпоредби. ** Международна търговска камара.

ПРЕДОСТАВЯМЕ ОТГОВОРНА МОДА, ЗА КОЯТО
ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО Е МНОГО
ВАЖНО
Ние се стремим да предоставяме продукти, които 
се разработват, произвеждат и транспортират 
при зачитане на човешките права и оказване 
на минимално отрицателно въздействие върху 

околната среда. Продуктите ни трябва да бъдат 
издръжливи, удобни, добре изработени и скроени, 
безопасни и не трябва да съдържат опасни химични 
вещества. Нашите клиенти са добре осведомени и 
търсят продукти с най-добрия дизайн и качество. 
Те също така са добре информирани по въпросите 
на устойчивостта – за използваните материали 
или за въглеродния отпечатък, образуван при 
транспортиране на продуктите до магазините. 
Ние винаги се стремим да бъдем лидери в сферата 
на устойчивостта. Устойчивостта е важна част от 
нашата оферта към клиентите ни. 
 
СПОДЕЛЯНЕ НА ПОСЛАНИЕТО НИ ЗА
ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ
Считаме, че е важно в по-голяма степен да 
информираме клиентите за всички отговорни 
действия, които извършваме. Устойчивостта 
представлява неделима част от всичко, което правим, 
и всички ние трябва да споделим с клиентите нашето 
послание за отговорно отношение. 

НАШИЯТ МАРКЕТИНГ Е ПОКАНА ЗА
ПОСЕЩЕНИЕ В МАГАЗИНИТЕ
Използваме комбинация от постоянно променящи 
се канали за комуникация с цел привличане на 
клиенти. Най-важни от тях са магазините ни 
(особено витрините), както и онлайн магазините. 
Маркетинговата дейност на H&M оказва огромен 
ефект и за нас е важно да създаваме положителен 
имидж и да представяме мода по добър и 
здравословен начин чрез моделите. Рекламните 
изображения на H&M нямат за цел да популяризират 
някакъв конкретен идеал, а по-скоро най-различни 
стилове, характери и етнически произход. 
Кампаниите са ясни и прости, като целта им е да 
информират клиентите какво ново се предлага в H&M. 
Всички наши маркетингови дейности са насочени към 
създаването на приятна атмосфера в магазина, както 
и към ориентиране и вдъхновяване на клиентите 
да намират необходимите за тях модни продукти в 
магазина и онлайн. Маркетинговите дейности на 
H&M отговарят на правилата за реклама на ICC**.

Ежедневно влизаме във взаимодействие със света около нас в  
най-различни ситуации. Всички ние представляваме марката H&M 

всеки ден и го правим, като прилагаме на практика нашите ценности 
и правила. Като следваме „the H&M way“ в отношенията с нашите 

клиенти, доставчици, бизнес партньори и други заинтересовани 
страни, гарантираме, че комуникацията ни с тях ще бъде открита,  

обективна, достъпна и поверителна.
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ВИНАГИ СПАЗВАМЕ ЗАКОНА
Спазваме всички действащи законови изисквания 
и съответните международни спогодби и полагаме 
усилия, за да гарантираме, че всички наши 
действия са устойчиви и етични. 

ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАМЕ КОНФЛИКТИ НА 
ИНТЕРЕСИ 
Конфликт на интереси може да възникне в 
ситуация, в която личните интереси на даден 
човек са в конкуренция или в конфликт с 
интересите на H&M. Следователно, нашите 
служители трябва да избягват всякакви 
действителни или потенциални ситуации, които 
биха могли да изложат на риск почтеността им. 
Много е важно да се стремим да поддържаме 
атмосфера на откритост и да действаме 
прозрачно, а всички наши колеги да съобщават 
за всякакъв вид конфликт на интереси.

С нашите доставчици и 
други бизнес партньори 
 
H&M не притежава собствени фабрики, а купува 
продукти от доставчици предимно в Азия и Европа. 
Работим в тясно сътрудничество с нашите 
доставчици, за да гарантираме, че те спазват 
Кодекса за поведение и Етичния кодекс на H&M, 
както и строгите ограничения за използване на 
химичните вещества. 

ВЯРВАМЕ В ДЪЛГОСРОЧНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
Ние вярваме, че добре управляваните бизнес 
отношения имат потенциала да се превърнат в 
успешни стратегически съюзи, основаващи се на 
споделени рискове и споделени печалби. Считаме, 
че такива съюзи могат в крайна сметка да доведат 
до фантастични, устойчиви бизнес резултати.

ЗАЕДНО СЕ СТРЕМИМ КЪМ УСТОЙЧИВОСТ
H&M се гордее с факта, че извършва всички свои 
бизнес дейности по икономичен, социален и 
екологично отговорен начин. Очакваме всички наши 
доставчици и бизнес партньори да правят същото 
и полагаме усилия да насърчаваме устойчивите 
дейности сред всички наши партньори в цялата 
верига на доставки. 

НИЕ ЗАЧИТАМЕ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ВЪВ
ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ
Поели сме ангажимент да зачитаме човешките 
права във всички дейности, които извършваме, във 
веригата ни на доставки, както и в общностите, в 
които работим. Стремим се да избягваме негативното 
въздействие върху човешките права и използваме 
влиянието си да насърчаваме зачитането им.

НЕ ТОЛЕРИРАМЕ КОРУПЦИЯТА И ВИНАГИ
ПРОЯВЯВАМЕ ПОЧТЕНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА СИ
Честността, почтеността, колегиалното 
отношение и прозрачността са изключително 

важни за нашите отношения с всички 
доставчици, заинтересовани страни и партньори. 
Не толерираме корупция в каквато и да било 
форма, а нашите служители и доставчици/
бизнес партньори трябва да спазват строг 
антикорупционен кодекс – нашия Етичен кодекс. 
Стремим се да гарантираме изпълнението на 
целите на този Етичен кодекс. Това се отнася за 
всички бизнес отношения и сделки на H&M във 
всички страни, в които ние и нашите доставчици/
бизнес партньори извършваме дейност. H&M 
информира, инструктира и обучава служителите 
и доставчиците/бизнес партньорите, за да 
гарантира спазването на Етичния кодекс от  
тяхна страна. 

СЪЩО ТАКА ИМАМЕ СТРОГА ПОЛИТИКА ЗА
ЗАБРАНА НА ПОДАРЪЦИТЕ
Не допускаме приемането на подаръци с какъвто 
и да било размер и стойност. Нашата политика за 
това е ясна, лесна за спазване и не дава възможност 
за субективни преценки. 
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Със заинтересованите 
страни 

H&M държи да поддържа близки и открити 
отношения с различни заинтересовани страни. 
Това включва предоставяне на прозрачна 
информация, която има за цел да отговори на 
нуждите на различните участници в нашия бизнес. 

ВОДЕНЕ НА ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
През цялата година H&M полага усилия 
да поддържа редовен диалог с групите 
заинтересовани страни, като например 
доставчиците и техните служители, общностите 
около нас, НПО (неправителствените организации), 
МПО (междуправителствените организации), 
създателите на политики, колегите в сектора и 
нашите акционери. Ние правим това ежедневно, 
например чрез редовни срещи, специализирани 
проучвания или чрез активно участие в редица 
многостранни инициативи. Активно се стремим 
към сътрудничество със заинтересованите лица, за 
да подобрим резултатите на H&M като успешна и 
социално отговорна компания. 

ПОСТОЯННАТА ВИСОКА ПЕЧАЛБА НИ
ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ СВОИТЕ
ОТГОВОРНОСТИ
Постоянната висока печалба е изключително 
важна както за H&M, така и за нашите акционери. 
Високата финансова стабилност гарантира 
дългосрочна стабилност и сигурност за нашите 
служители. Печалбите и стабилното финансово 
положение ни позволяват да изпълняваме 
нашите отговорности. 

ПРАВИЛНА, НЕУТРАЛНА И ПРОЗРАЧНА
КОМУНИКАЦИЯ
H&M се листва на Стокхолмската стокова борса 
от 1974 г. и води открит диалог със стоковия 
пазар и медиите. Комуникацията, която водим, е 
правилна, неутрална и прозрачна и се ръководи от 
съответните закони и разпоредби. Ние спазваме 
разпоредбите за информация на NASDAQ 
OMX Стокхолм. Издаваме ежегоден Доклад за 
устойчивостта. Като основа при изготвяне на 
Доклада за устойчивостта използваме Насоките за 
устойчиво развитие и отчитане и Допълнението 
за сектора за производство на облекла и обувки на 
ГИО (Глобална инициатива за отчитане), както и 
принципите на Глобалния договор на ООН. 

ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
H&M насърчава лоялната конкуренция и развива 
своя бизнес в атмосферата на свободния пазар. 

ТЪРГОВИЯ С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Нашите служители, които имат достъп до 
вътрешна информация за H&M, трябва да действат 
в съответствие с всички действащи правила за 
търговия с вътрешна информация. Вътрешната 
информация на H&M е поверителна информация, 
която може да окаже значително въздействие 
върху търговската цена на акциите на H&M. 

НЕОТКЛОННО СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ
H&M спазва данъчните изисквания, а нашата 
данъчна политика винаги представлява 
отражение на нашия бизнес. H&M плаща данъците 
си в съответния срок. Ние предоставяме без 
закъснение всякаква информация, изисквана 
от съответните данъчни органи с цел точно 
определяне на размера на данъчните задължения 
на компанията. Моделът на вътрешните операции 
на H&M напълно съответства на Насоките на 
Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) за трансферното ценообразуване. 

ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
H&M не предоставя пряко финансиране на отделни 
политици или политически партии. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – ПРОМЕНЯ
СВЕТА КЪМ ПО-ДОБРО
H&M полага постоянни усилия да внесе 
устойчива промяна във веригата на доставки, 
а H&M Conscious Foundation се стреми да 
промени към по-добро всекидневния живот на 
хората и общностите в страните, в които H&M 
извършва дейност. Това се осъществява в тясно 
сътрудничество с различни организации на 
международно и местно ниво.
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Ние знаем, че успехът ни се дължи на нашите 
служители. За да покаже своята признателност, 
H&M създаде HIP – H&M Incentive Program 
(Програмата за допълнително материално 
стимулиране на H&M), която от 2011 г. поощрява 
ежедневните усилия и дългогодишната работа 
на нашите служители. Програмата е създадена, 
след като семейството на Стефан Першон прави 
дарение в голям размер. 

Когато служителите натрупат петгодишен стаж в 
H&M, те започват да участват в разпределянето на 
печалбата, реализирана от H&M Group. Колкото 
по-дълго работите при нас, толкова повече ще 
получите. Схемата е проста и е еднаква за всички 
служители в H&M Group във всички страни, 
независимо от тяхната длъжност, заплата или 
трудов договор. 

Нашите служители ще получат сумите от HIP, 
когато навършат 62 години. Но от 2021 г. те могат 
да изберат възможността да получат първата си 
сума, след като натрупат десетгодишен стаж в 
H&M Group. 

Подробна информация за HIP, както и за размера 
на планираните плащания можете да намерите на 
адрес: hm.com или в H&M Inside.

Поради различията в местното законодателство условията и правилата в някои страни могат да се различават.

– за всеки в H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Етичен кодекс 

Политика за човешките права 

Политика за дискриминацията и равенството 

Политика за многообразие 

Политика в областта на сексуалния тормоз 

Политика за сигурност 

Процедура за подаване на оплаквания

Политика относно употреба на алкохол и 
наркотични вещества 

Политика за подаване на сигнали за нарушения 

Кодекс за поведение 

Политика за устойчиво развитие 

Продуктова политика 

Политика по отношение на покупките 

Финансова политика 

Данъчна политика 

Комуникационна политика 

Рекламна политика 

Тъй като постоянно преразглеждаме нашите политики и 
правила с цел поддържане на тяхната актуалност, с течение 
на времето наименованията и същността на някои от 
горепосочените политики могат да се променят. 

Правилата и политиките се прилагат навсякъде в рамките на 
Групата, но може да се наложи да се адаптират към местните/
националните закони и разпоредби.

Кодекси и политики, използвани 
при създаването на този 
документ:


