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The H&M Way

 – meie väärtuste ja juhiste põimimine igapäevaellu
The H&M way

Selles kontekstis tõuseb äärmiselt hästi esile see, kui 
oluline on ametipositsioonist olenemata igal sammul 
H&Mi väärtustest juhinduda ja püüda alati parimat 
eeskuju näidata. Äri, mida tehakse „the H&M way” 
nägemuse kohaselt, on eetiline, aus ja vastutustundlik. 
Me ei väsi oma koostööpartnereid innustamast 
samamoodi toimima. H&Mi töötajatele on selle 
dokumendi sisu läbi ja lõhki tuttav. Siiski soovin veel 
kord rõhutada H&Mi väärtuste ja juhiste tähtsust, 
sest need on meie – H&Mi saadikute – iga teo ja sõna 
aluseks. Nende järeleandmatu järgimine on ettevõtte 
tegevuse lahutamatu osa ja pikaajalise edu pant.

Karl-Johan Persson
Ettevõtte H&M Hennes & Mauritz AB tegevjuht

H
&M on rajatud kindlale vundamendile. 
Meie ärikontseptsioon „Mood ja kvaliteet 
parima hinnaga” on sama selgesõnaline 
nagu meie väärtused, mille tuumaks on 

kõikehõlmav austus iga indiviidi vastu ja vankumatu 
usk inimestesse. Juhindume muuhulgas ühtsest 
meeskonnatööst, lihtsusest, ettevõtlikkusest, 
kuluteadlikkusest, otsekohesusest ja avatusest  
ning püüame pidevalt areneda. Neis väärtusteis 
peitub H&Mi suhtumine ning need peegeldavad 
täpselt samu väärtuseid, millele minu vanaisa  
Erling Persson 1947. aastal H&Mi rajas.

Tänaseks oleme kasvanud ülemaailmseks ettevõtteks 
mitme tuhande töötajaga, kes pakuvad parimat 
teenindust miljonitele klientidele. Mõistagi töötab 
H&Mis üle kogu maailma paljudest rahvustest ja 
erineva taustaga inimesi, kuid meid kõiki ühendab 
H&Mi suhtumine ning vaim ja soov tuua klientideni 
parim, mida moemaailmal pakkuda – suurepärane 
kombinatsioon moest, kvaliteedist ja hinnast.

Meil on poode väga paljudes riikides ja see nimekiri 
täieneb pidevalt – laieneme jõudsalt ning värbame iga 
päev uusi töötajaid. Praegu sõltub meie üha kiiremini 
kasvav ettevõte oma töötajatest rohkem kui kunagi 
varem. H&Mi tegevus toimub käsikäes ümbritseva 
maailmaga ja nõuab pidevat koostööd, seetõttu 
hinnatakse meid selle põhjal, kuidas me üksteisse ja oma 
klientidesse, tarnijatesse ja huvigruppidesse suhtume.

See H&Mi dokument hõlmab kõiki H&M Groupi alla kuuluvaid kaubamärke, nagu H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday ja & Other Stories.
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Oleme väärtustepõhine, kliendikeskne, loominguline ja vastutustundlik 
moe-ettevõte. Oskame hinnata moodi, lõbusat tööd ja põnevaid 
väljakutseid. Meile on omane H&Mi töökultuuri, väärtuseid ja  
juhiseid ühendav „the H&M way” suhtumine, milles peitub kogu  

H&Mi süda ja hing.

„The H&M way” määrab meie olemuse, eesmärgid ja suhtumise. See on 
justkui raamistik, mis aitab meil oma tööd pidevalt paremaks muuta, 

meeskonnaliikmetega lähedasemaks saada ja uusi talente nende 
arengu- ja õppeprotsessis toetada ning innustada.

KES me oleme

Tahame, et kõik saaksid osa meie äriideest 
„Mood ja kvaliteet parima hinnaga“. 

Töötame selle nimel võimalikult säästlikult – 
nii täna, homme kui ka edaspidi.

Mida me     
TEEME 
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H&Mi LUGU
– igavene kirg moe vastu

1947

H&Mi lugu algas Rootsis Västeråsi linnas, kui Erling 
Persson otsustas hakata tegelema naisterõivaste 
müügiga ja avas poe, mille nimeks sai Hennes. 

1960. AASTAd

Esimene pood väljaspool Rootsit avati Norras. 1968. 
aastal sai poe uueks nimeks Hennes & Mauritz seoses 
sellega, et Erling Persson ostis Mauritz Widfrossi 
nimelise jahikaupade poe, mille sortimenti kuulusid 
ka meesterõivad. Sellega pandi alus meeste- ja 
lasteriiete müügile.

1970. AASTAd

H&M noteeriti Stockholmi börsil. Londonis avati 
esimene väljaspool Skandinaaviat paiknev pood.

1980.–1990. AASTAd

Ülemaailmne laienemine sai hoo sisse koos Saksamaal, 
Hollandis, Belgias, Austrias, Luksemburgis, Soomes ja 
Prantsusmaal avatud poodidega.

2000. AASTAd

2000. aastal avati esimesed poed USAs ja Hispaanias.
Järgmistel aastatel lisandus globaalsete turgude 
loendisse veel mitu riiki Euroopas ja Aasias.

2004

Poodidesse jõudis Karl Lagerfeldi disainitud 
erikollektsioon, millega pandi alus külalisdisainereid 
hõlmavate koostööprojektide üliedukale seeriale. 
Prantsusmaal Lille’i lähedal Boulogne-sur-Meris 
avati 1000. pood. 

2006

H&Mi veebipoodide laienemine mitmetele  
uutele turgudele.

2007–2008

H&M Group täienes uute kaubamärkidega. 2007. 
aastal asutati ülemaailme mittetulunduslik fond 
H&M Conscious Foundation.  
Samal aastal pandi alus uuele brändile nimega COS.  
2008. aastal ostis H&M moe-ettevõtte Fabric 
Scandinavien AB koos kaubamärkidega Weekday, 
Monki ja Cheap Monday.

2010

Müügile saabus esimene “Conscious” kollektsioon,  
mis eristus senisest jätkusuutlikumate  
materjalide poolest.
Jaapanis Osakas avati 2000. pood. 

2011

Käivitati kõiki töötajaid hõlmav programm H&M 
Incentive Program. 

2013

H&M pani aluse uuele kaubamärgile & Other Stories 
ja seadis USAs sisse veebipoe. Hiinas Chengdus avati 
3000. pood.

TULEVIK

H&Mi põnev teekond jätkub koos uute turgude, 
kontseptsioonide, innovaatiliste ideede ja 
loomulikult lõputu moe-armastusega.

Alates 1947. aastast, mil meie ettevõtte asutaja Erling Persson esimese Hennesi poe avas,  
on H&M töötanud selle nimel, et pakkuda moodi ja kvaliteeti parima hinnaga.
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Meie väärtused moodustavad „the H&M way” suhtumise tuuma. Koos ettevõtte poliitika ja suunistega on need väärtused 
heaks teejuhiks igapäevase töö korraldamisel. Meie väärtustest lähtuvat maailmavaadet nimetame H&Mi suhtumiseks.

Nende väärtustega soovime luua töökoha, kus otsuste langetamine kulgeb kogu ettevõtte ulatuses sujuvalt, kõik töötavad ühise eesmärgi nimel ja on üksteisele alati nõu ja jõuga 
abiks. Eraldi vaadatuna on iga väärtus justkui iseenesestmõistetav, kuid töökultuur, mille kõik väärtused ühendatult moodustavad, on sellegipoolest ainulaadne ja tõstab meid 

paljude teiste ettevõtete seast esile. Meie väärtuste kogumikku – H&Mi suhtumist – võib vaadelda kui tugisammast, mis meie vaimu ülal hoiab ja tööd edasi aitab viia.

MEIE VÄÄRTUSEd 
– H&Mi suhtumine

…kõiges, mida me teeme, on jätkusuutlikkusel 
oluline roll

Me usume inimesse

Me oleme ühtne meeskond

Pidev areng

Otsekohesus ja avatus

Ettevõtlikkus

Lihtsad lahendused

Kuluteadlikkus
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Kuidas me ÜHESKOOS TÖÖTAME

KAASAMISALdIS TÖÖKOHT
Töötajad on meie edu pant. Meie jaoks on äärmiselt 
oluline luua kaasamisaldis töökoht, kus tunnustatakse 
kõiki inimõigusi ja koheldakse üksteist inimlikult, 
lugupidavalt, kombekalt ja väärikalt. Propageerime 
mitmekesisust ja võrdsust ning ei tolereeri ühelgi 
kujul diskrimineerimist ega pahatahtlikku käitumist. 
H&M teeb kõik endast oleneva, et ettevõttes järgitaks 
asukohast olenemata kõiki töö- ja inimõigusi.

TÖÖTAME MEESKONNANA JA OLEME OMA 
TÖÖGA EESKUJUKS
Meeskonnatöö on H&Mi töökultuuri lahutamatu osa. 
Juhindume alati oma väärtustest, näitame üksteisele 
eeskuju ning usume, et meeskonna liider peaks olema 
heade tavade mõõdupuu ja hea näide kõikides oma 
tegevustes. H&Mis seisneb liidriroll innustamises, 
delegeerimises, tagasisides ja motiveerimises.

SINU ARENG ON MEIE ARENG
Lõbus, loominguline ja dünaamiline töökoht aitab 
meil kõigil üheskoos areneda. Ettevõttesisene 
värbamissüsteem ja tööülesannete rotatsioon 
loovad suurepärased võimalused mitmekülgseks 
eneseteostuseks. Igaüks on andekas ja H&Mi jaoks tähtis.

TÖÖTERVISHOId JA -OHUTUS
Soovime luua meeldiva ja jätkusuutliku töökeskkonna 
kõikides ettevõtte osades. Selleks on oluline jälgida, et 
töökoht on iga töötaja jaoks ohutu. Pikas perspektiivis 
töötajate ohutuse tagamiseks ja hea tervise hoidmiseks 
rakendab H&M ennetavaid meetmeid. Julgustame 
oma töötajaid kõikidest õnnetustest või ebasoodsatest 
töötingimustest juhatajale teada andma.

Usume, et meie väärtused loovad uut energiat ja pühendumust. Lõbus, loominguline ja dünaamiline 
töökeskkond, kus väärtustatakse häid meeskonnamängijaid, aitab meil ühiselt areneda. Kõik H&Mi töötajad on 

justkui ettevõtte visiitkaardid – meie teod ja sõnad on olulised mitte ainult töökohas, vaid ka töövälisel ajal.
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Meeskonnatöö on 
H&Mi töökultuuri 

lahutamatu osa 

AVATUd USTE POLIITIKA
H&Mi loodud töökeskkondades väärtustatakse 
ja hoitakse au sees omavahelist avatud ja ausat 
suhtlemist. Sellest annab aimu ka üks meie 
põhiväärtus, mis rõhutab otsekohesust ja 
avatust. Avatud uste poliitika võimaldab kõikidel 
meeskonnaliikmetel juhatajaga tööasju vahetult ja 
siiralt arutada.

TÖÖTAJATEVAHELISEd SUHTEd
Panustame töötajale igati parima töökogemuse 
pakkumisele ja võrdsele partnerlusele. Töötajatel 
on täielik vabadus ühinguid asutada ja nendega 
enda äranägemise järgi liituda. Peame edasiviivat 
koostööd kõikide oma töötajatega ning neid 
esindavate ametiühingutega väga tähtsaks.

PÜÜdLEME KÕIGES JÄTKUSUUTLIKUMATE 
LAHENdUSTE POOLE
Jätkusuutlikkus aitab ettevõttel areneda ja on meie 
tegevuse lahutamatu osa. See on ühine vastutus, 
mille kandmises on tähtis roll eranditult igaühel, 
kes H&Mis töötab.

EETILISEd VÄÄRTUSEd JA NULLTOLERANTS 
KORRUPTSIOONI SUHTES
Meil on kindlad eetilised arusaamad ja nulltolerants 
igas vormis korruptsiooni suhtes. Seda kajastavad 
selgesõnaliselt ka meie korruptsioonivastane 
programm ja eetikakoodeks.

HINdAME PRIVAATSUST, SEALHULGAS 
ETTEVÕTTE VARAdE TURVALISUSE JA 
TEABE KONFIdENTSIAALSUSE TAGAMIST
H&Mi tegevust puudutav teave on oluline vara ja 
aitab meil konkurentsieelist hoida, mistõttu on teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamine äärmiselt oluline. 
Konfidentsiaalne teave hõlmab paljusid valdkondi 
alates töölepingutest kuni hinnapoliitikani, uutest 
poodidest turundusplaanideni ja finantsinfost 
isikuandmeteni. Seisame hea nii töötajate kui ka 
klientide andmete turvalisuse eest ja austame  
igaühe privaatsust.
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– H&Mi juhised äritegevuse korraldamiseks*

Kuidas me  
SUHTLEME

Klientidega suhtlemine 
MEIE OLULISIM EESMÄRK ON ALATI 
PAKKUdA KLIENTIdELE MOOdI JA 
KVALITEETI PARIMA HINNAGA
Lähtume alates toote visandamisest kuni 
väljapanekute kujundamiseni alati kliendist. Tema 
vajaduste mõistmine ja nende täitmine on kogu 
meie tegevuse tuum. Meie eesmärk on eeskujuliku 
kvaliteediga tooted kõikidele kättesaadavaks teha ja 
klientidele läbi usaldusväärsete suhete tagada, et nad 
saavad H&Mist ostes parima võimaliku pakkumise.

KLIENT ON MEIE SÕBER
Mõistagi mõjutab kliendi arvamust H&Mist 
eelkõige teenindus, mida talle poes või veebipoes 
pakume. Meie töö loomulik osa on sõbralikkus ja 
abivalmidus. Peaksime kliendi abipalvele alati ja 
igas olukorras võimalikult ruttu reageerima ning 
endast parima andma, et teda aidata.

* Eeskirjad kehtivad kõikides H&M Groupi üksustes, kuid neid võib olla vaja muuta olenevalt kohalikest/riiklikest seadustest ja määrustest. ** ICC – International Chamber of Commerce.

Meid ümbritsev maailm pakub iga päev uusi võimalusi ja olukordi.  
H&Mis töötamine tähendab seda, et panustame väärtuste ja eeskirjade 

rakendamise kaudu alati ja kõikjal ettevõtte positiivse kuvandi hoidmisse.  
Kui lähtume klientide, tarnijate, äripartnerite ja huvigruppidega suhtlemisel 
meile omasest „the H&M way” hoiakust, võime kindlad olla, et teabevahetus 

sujub avatult, objektiivselt, delikaatselt ja vajalikele osalistele kättesaadavalt.

inimväärikates ja keskkonnale võimalikult 
kahjututes tingimustes. Soovime, et meie 
tooted oleks vastupidavad, kasutajasõbralikud, 
kvaliteetselt õmmeldud, hästi istuva lõikega, ohutud 
ja vabad tervisele kahjulikest kemikaalidest. Meie 
üha teadlikumad kliendid pööravad tähelepanu nii 
disainile, kvaliteedile kui ka jätkusuutlikkusele, mis 
seab kõrgendatud tähelepanu alla paljud asjaolud, 
sealhulgas toodete valmistamiseks kasutatavad 
materjalid ja transpordi käigus keskkonda 
paisatavad heitgaasid. Jätkusuutlikkuse idee 
on süvitsi integreeritud meie tegevusse ja seega 
üritame selles valdkonnas alati esirinnas olla.
 
EdASTAME VASTUTUSTUNdLIKU 
TOOTMISE SÕNUMIT
Meie meelest on oluline kliente jätkusuutlikkust 
puudutavate tegevustega pidevalt kursis hoida. 
Jätkusuutlikkus on meie töö lahutamatu osa ja me 
kõik mängime säästlikumat mõtlemist propageeriva 
sõnumi edastamisel tähtsat rolli.

MEIE TURUNdUS TOIMIB KUI KUTSE POOdI
Kombineerime oma sõnumi edastamiseks 
paljusid erinevaid meediakanaleid, mille pidevalt 
täiustuvad väljundid loovad klientideni jõudmiseks 
piiramatuid võimalusi. Kõige tähtsamateks neist 
võib pidada meie poode – eriti vaateaknaid – ja 
veebipoode. Kuna reklaam on äärmiselt mõjuvõimas 
vahend, peab H&M hoolikalt jälgima nii ettevõtte 
üldist mainekujundust kui ka seda, et meie 
tooteid esitlevad modellid esindavad tervislikke 
ning positiivseid põhimõtteid. Stereotüüpsete 
iluideaalide propageerimise asemel soovib H&M 
pigem demonstreerida erinevaid stiile, hoiakuid 
ja etnilisi identiteete. Kampaaniate eesmärk on 
kliente võimalikult selgesõnaliselt ja arusaadavalt 
H&Mi uutest toodetest informeerida. Turundus kui 
ostukogemuse oluline osa innustab ja suunab kliente 
nii poodides kui ka veebis pakutavate toodetega 
tutvuma ja endale isikupäraseid rõivaid valima. 
H&Mi turundustegevus vastab Rahvusvahelise 
Kaubanduskoja (ICC)** sätestatud eetikanormidele.

PAKUME VASTUTUSTUNdLIKULT TOOdETUd 
MOOdI, MILLE VÕTMESÕNA ON „KVALITEET”
Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda tooteid, 
mida disainitakse, toodetakse ja transporditakse 
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ME EI TOLEREERI KORRUPTSIOONI JA 
KÄITUME AUSALT
Siirus, terviklikkus, ausad võtted ja läbipaistvus 
on omadused, mis iseloomustavad meie suhtumist 
tarnijatesse, huvigruppidesse ja koostööpartneritesse. 
Me ei tolereeri ühelgi kujul korruptsiooni ega 
pistiseandmist ning sellest tulenevalt ootame 
oma töötajatelt ja tarnijatelt/äripartneritelt meie 
korruptsioonivastase koodeksi ehk eetikakoodeksi 
ranget järgimist. Jälgime eetikakoodeksi nõuetele 
vastavust täie rangusega kõikides riikides, kus H&M 
või meie äripartnerid tegutsevad ja äritehinguid läbi 
viivad. Eetikakoodeksi sätete järgimise tagamiseks 
teavitab, juhendab ja koolitab H&M nii töötajaid kui 
ka tarnijaid/äripartnereid.

RAKENdAME RANGET KINGITUSTEVASTAST 
POLIITIKAT
Me ei võta vastu ühelgi kujul hüvesid ega kingitusi, 
olenemata nende suurusest või väärtusest. See 

poliitika on selgesõnaline, hõlpsasti järgitav ja 
välistab subjektiivselt tõlgendamise võimaluse.

PEAME ALATI SEAdUSTEST KINNI
Tegutseme alati kooskõlas seadusest tulenevate 
nõuete ja asjakohaste rahvusvaheliste lepingutega 
ja töötame selle nimel, et meie tegevus igati 
jätkusuutlik ja eetiline oleks.

HOIdUME HUVIdE KONFLIKTIST
Huvide konflikt tekib juhul, kui kellegi isiklikud 
huvid konkureerivad H&Mi huvidega või satuvad 
nendega vastuollu. Seetõttu peaks töötajad 
vältima reaalseid või võimalikke situatsioone, mis 
ettevõtte terviklikkust ohustada võiksid. Peame 
avatud õhkkonda ja läbipaistvat tegevust äärmiselt 
oluliseks ja tahame, et töötajad julgeksid mis tahes 
huvide konflikti ilmnemisel sellest märku anda.

Tarnijate ja äripartneritega 
suhtlemine
H&M ei oma ühtegi tehast, vaid ostab tooteid 
sisse iseseisvatelt tarnijatelt põhiliselt Aasiast ja 
Euroopast. Teeme nendega tihedat koostööd, sest 
ainult nii saame tagada, et kõik protsessid toimuvad 
kooskõlas H&Mi tegevus- ja eetikakoodeksitega 
ning kemikaalide kasutamise rangete piirangutega.

PANUSTAME PIKAAJALISSE KOOSTÖÖSSE 
TARNIJATEGA
Usume, et hästi toimivatel ärisuhetel on potentsiaal 
kasvada edukateks strateegilisteks liitudeks, kus 
võetakse ühiseid riske ja jagatakse rõõmu ühiste 
tulemuste üle. Sellised liidud on kasulikud kõikide 
osaliste äritegevusele.

ÜHISEd JÕUPINGUTUSEd 
JÄTKUSUUTLIKUMA TULEVIKU NIMEL
H&M tunnistab uhkusega, et korraldab oma 
tegevust majanduslikult ja ühis- ning keskkondlikult 
võimalikult jätkusuutlikult. Ootame kõikidelt 
tarnijatelt ja äripartneritelt sama ning innustame 
kõiki koostöökaaslasi terve tarneahela ulatuses 
säästlikumaid meetodeid kasutama.

VÄÄRTUSTAME INIMÕIGUSI KÕIKIdES 
TÖÖETAPPIdES
Meie üks olulisemaid eesmärke on tagada inimväärsed 
tingimused kõikides tööetappides kogu tarneahela 
ulatuses ja kogukondades, mis meie tegevusega 
seotud on. Soovime vältida väärika töökeskkonna 
loomist takistavaid tegureid ja anname olulise panuse 
inimõiguste eest seismisse.



10

The H&M Way

Huvigruppidega suhtlemine
H&M on pühendunud huvigruppidega lähedase ja 
avatud koostöö loomisele. See hõlmab läbipaistvat 
teabeedastust ja kõikide eriilmeliste huvigruppide 
vajadustega arvestamist.

dIALOOG JA KOOSTÖÖ KÕIKIdE 
HUVIGRUPPIdEGA
H&M teeb aasta läbi tööd, et säilitada tihedat 
dialoogi meie huvigruppidega, nagu näiteks 
tarnijad ja nende töötajad, meie tegevusega 
seotud kogukonnad, valitsusvälised ja –
vahelised organisatsioonid, poliitikakujundajad, 
tööstuspartnerid ja aktsionärid. Näeme selle 
nimel iga päev vaeva, korraldame regulaarseid 
koosolekuid, viime läbi põhjalikke küsitlusi 
ja toetame aktiivselt mitut huvigruppi 
hõlmavaid algatusi. Edendame pidevalt 
koostööd huvigruppidega, et olla veelgi edukam 
nii ettevõttena kui ka vastutustundliku 
ühiskonnaliikmena.

PIKAAJALINE KASUMLIKKUS VÕIMALdAB 
MEIL OMA KOHUSTUSI TÄITA
Pikaajalisel kasumlikkusel on oluline roll ka meie 
aktsionäride jaoks. Tänu kõrgele maksevõimele 
saame töötajatele stabiilseid ja turvalisi 
töötingimusi pakkuda. Kasumlikkus ja hästi 
kindlustatud majanduslik positsioon võimaldavad 
meil ühiskondlikke kohustusi täita. 

KORREKTNE, NEUTRAALNE JA 
LÄBIPAISTEV SUHTLUS
Alates 1947. aastast, mil H&M Stockholmi 
börsil noteeriti, oleme aktsiaturu ja meediaga 
avatud dialoogis olnud. Meie suhtlus on 
korrektne, neutraalne ja läbipaistev ning alati 
kooskõlas seaduste ja määrustega. Korraldame 
oma teabevahetust vastavalt NASdAQ QMX 
Stockholmi sätestatud määrustele. Meie 

jätkusuutlikkusalase aruandluse süsteemi aluseks 
on Globaalse Aruandlusalgatuse (GRI – Global 
Reporting Initiative) rõiva- ja jalanõutööstuse 
aruandlusjuhised ja ÜRO rahvusvahelise 
kokkuleppe (Global Compact) põhimõtted.

AUS KONKURENTS
H&M edendab ausat konkurentsi ja tegutseb avatud 
turu põhimõtteist lähtuvalt. 

SISEINFO
H&Mi puudutavat siseinfot valdavad töötajad 
käituvad kooskõlas kõikide kohaldatavate siseinfol 
põhinevaid tehinguid reguleerivate määrustega. 
H&Mi siseinfo on mitteavalik teave, millel oleks 
avaldamise korral H&Mi aktsiahinnale tõenäoliselt 
suur mõju.

EESKUJULIK MAKSUKOHUSTUSTE TÄITMINE
Fakt, et H&M suhtub maksukohustuste täitmisse 
täie tõsidusega, on ilmekas näide meie ärikultuuri 
korrektsusest. H&M maksab oma makse õigel ajal ja 
esitab maksuametnike soovil ilma vastuvaidlemata 

kõik vajalikud dokumendid oma kohustuste 
täitmise tõendamiseks. H&Mi tehingumudel 
on täielikult kooskõlas Majandusliku Koostöö 
ja Arengu Organisatsiooni (OECd) siirdehindu 
reguleerivate juhistega.

POLIITIKA
H&M ei paku finantstoetust ühelegi poliitikule  
ega erakonnale.

H&M CONSCIOUS FOUNdATION – 
POSITIIVSETE MUUTUSTE NIMEL
Lisaks säästlikuma mõtteviisi propageerimisele 
kogu H&Mi tarneahela ulatuses panustab 
H&M Conscious Foundation inimeste ja 
H&Mi tegevusega seotud kogukondade elu 
edendamisse. See toimub tihedas koostöös paljude 
ülemaailmsete ja kohalike organisatsioonidega.
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Oleme kindlad, et meie edu võtmeks on head 
töötajad. Oma tänulikkuse väljendamiseks seadis 
H&M sisse programmi nimega HIP – the H&M 
Incentive Program, mis on alates 2011. aastast 
tunnustanud töötajate igapäevast panust ja 
pikaajalist pühendumust. Algatusele pani suure 
annetusega aluse Stefan Perssoni perekond. 

Kui H&Mi töötaja on ettevõttes olnud viis aastat, 
saab ta osanikuks H&M Groupi poolt teenitavast 
kasumiosast, omades seejuures ka osalust ettevõtte 
poolt teenitud kasumikasvus. Mida pikem on 
tööstaaž H&Mis, seda suurem summa hoiusele 
koguneb. See on lihtne süsteem, mis kehtib 
ühtemoodi kõikides riikides, olenemata töötaja 
ametipositsioonist, palgast või töölepingu vormist. 

Raha antakse üle, kui töötaja saab 62-aastaseks, kuid 
soovi korral on võimalik osa summast välja võtta juba 
pärast kümmet aastat H&M Incentive Programis 
osalemist, kuid mitte enne kui 2021. aastal. 

Täpsemat teavet HIPi kohta ja väljamaksete 
esialgsed prognoosid leiab veebisaidilt hm.com  
või siseveebist H&M Inside.

*Kohalike seaduste eripäradest tulenevalt ei pruugi kõikides riikides kehtida samad tingimused.

– igaühele H&Mis
HIP – H&M Incentive Program
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Eetikakoodeks

Inimõiguste poliitika

Diskrimineerimise ja võrdsuse poliitika

Mitmekesisuse poliitika

Ahistamise poliitika

Turvalisuse poliitika

Kaebuse esitamise protseduur

Uimasti- ja alkoholipoliitika

Konfidentsiaalse teabe avaldamise poliitika

Tegevuskoodeks

Jätkusuutlikkuse poliitika

Tootepoliitika

Ostupoliitika

Finantspoliitika

Maksupoliitika

Kommunikatsioonipoliitika

Reklaamipoliitika

Kuna uuendame ja ajakohastame oma eeskirju ja juhiseid 
pidevalt, võib mõne ülalnimetatud poliitika sisu või nimi aja 
jooksul muutuda. 

Eeskirjad kehtivad kõikides H&M Groupi üksustes, kuid neid 
võib olla vaja muuta olenevalt kohalikest/riiklikest seadustest  
ja määrustest.

Selle dokumendi aluseks on 
muuhulgas järgmised koodeksid 
ja poliitikad:


