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The H&M Way

 – dzīvojam ikdienā saskaņā ar mūsu vērtībām
un pamatnostādnēm

The H&M way

Tādēļ ir svarīgi, lai, neatkarīgi no uzņēmumā H&M 
ieņemamā amata, mēs vienmēr dzīvotu saskaņā ar 
mūsu vērtībām un pamatnostādnēm un lai visā, 
ko ikdienā darām, mēs būtu lielisks H&M paraugs 
citiem. Ja mēs strādājam, ievērojot „the H&M way” 
pamatprincipus, mēs to darām ētiski, godīgi un 
atbildīgi. Mēs pastāvīgi rosinām tāpat rīkoties arī 
savus piegādātājus un citus sadarbības partnerus. 
Šajā dokumentā rakstīto mēs, H&M darbinieki, 
jau zinām no galvas. Taču, tā kā mēs ikviens esam 
H&M vēstnesis pasaulē, vēlos uzsvērt, cik svarīgas 
ir šīs vērtības un pamatnostādnes, jo tās vienmēr 
ir ikvienas mūsu darbības sākumpunkts. Dzīvot 
saskaņā ar tām ikdienā – tas ir mūsu uzņēmuma  
un mūsu ilgtermiņa panākumu pamats.

Karl-Johan Persson
H&M Hennes & Mauritz AB  
galvenais izpilddirektors

H
&M ir dibināts uz stingriem pamatiem. 
Mūsu uzņēmuma koncepcija „Mode un 
kvalitāte par vislabāko cenu” ir tikpat 
skaidra kā mūsu vērtības, kuru pamatā 

ir cieņa pret ikvienu personu un kas iekļauj stingru 
ticību mūsu cilvēkiem. Citas mūsu kopīgās vērtības 
ir komandas darbs, vienkāršība, uzņēmēja gars, 
uzmanības pievēršana izmaksām, tiešums un 
atvērtība, kā arī nemitīgs progress. Šīs vērtības 
reprezentē „H&M garu”, un tās ir tās pašas vērtības, 
uz kā pamata mans vectēvs Ērlings Persons 1947. 
gadā dibināja uzņēmumu H&M.

Šodien mūsu uzņēmums darbojas globālā līmenī 
ar daudziem tūkstošiem H&M kolēģu, kas apkalpo 
miljoniem pircēju. Mums ir dažāda līdzšinējā 
pieredze, dažādas tautības, taču nav svarīgi, kas 
mēs esam – mūs vieno H&M gars un vēlme piedāvāt 
pircējiem iespējami vislabākās modes preces – 
vislabāko modes, kvalitātes un cenas apvienojumu.

Mēs esam daudzos tirgos visā pasaulē, mēs strauji 
paplašināmies un katru dienu pieņemam darbā 
jaunus darbiniekus. Šajā straujās paplašināšanās 
posmā mūsu panākumi vairāk nekā jebkad iepriekš 
ir atkarīgi no mūsu cilvēkiem. Mūs vērtē pēc tā, 
kā mēs rīkojamies un kā izturamies cits pret citu, 
mūsu pircējiem, piegādātājiem un citiem sadarbības 
partneriem, kā mēs attīstām savu uzņēmējdarbību 
un kā sadarbojamies ar apkārtējo pasauli.

Šis H&M documents ietver visus H&M grupas zīmolus, tādus kā H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday un & Other Stories.
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Mēs esam radošs un atbildīgs modes preču uzņēmums –  
mēs balstāmies uz mūsu vērtībām un vienmēr domājam par  
saviem pircējiem. Mums ir svarīga mode, prieks un darbība.  
Mūsu būtība ir „the H&M way”: mūsu kultūra, vērtības un 

pamatnostādnes, kas atspoguļo H&M sirdi un dvēseli.

„The H&M way” nosaka to, kas mēs esam, ko un kā mēs darām.  
Tā ir mūsu pamatkoncepcija, ar kuras palīdzību mēs pastāvīgi varam 
pārvaldīt savu darbību, strādāt kopā un atbalstīt jaunus, talantīgus 

darbiniekus, rosinot viņu izaugsmi un profesionālo pilnveidi.

KAS mēs esam

Mēs piedāvājam mūsu uzņēmuma 
koncepciju – mode un kvalitāte par 

vislabāko cenu – ikvienam un darām to 
pastāvīgi – šodien, rīt un nākotnē.

Ko mēs
DARĀM 
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H&M STĀSTS
– nebeidzama modes kaisle

1947. gADS

H&M stāsts aizsākās ar pirmo Hennes veikalu, ko 
Ērlings Persons atvēra Västerås pilsētā Zviedrijā, 
uzsākot pārdot sieviešu apģērbus. 

1960. gADi

Norvēģijā tiek atvērts pirmais veikals ārpus 
Zviedrijas. Kad Ērlings Persons 1968. gadā nopērk 
medību rīku veikalu Mauritz Widforss, līdz ar 
iegūto veikalu pārņemot arī vīriešu apģērbus, 
nosaukums tiek mainīts uz Hennes & Mauritz. Tas 
ir vīriešu un bērnu apģērbu tirdzniecības sākums.  

1970. gADi

H&M tiek iekļauts Stokholmas Fondu biržas 
sarakstos. Londonā tiek atvērts pirmais veikals 
ārpus Skandināvijas. 

1980.–1990. gADi

Sākas paplašināšanās globālā līmenī, apgūstot 
tādus jaunus tirgus kā Vācija, Nīderlande, Beļģija, 
Austrija, Luksemburga, Somija un Francija. 

2000. gADi

2000. gadā tiek atvērti pirmie veikali ASV un Spānijā.
Nākamajos gados H&M veikali tiek atvērti vēl 
vairākos Eiropas tirgos un arī Āzijā. 

2004. gADS

Pirmais dizainers, ar kuru uzņēmums sāk sadarbību, 
ir Karls Lāgerfelds. Turpmāk seko sadarbība ar 
daudziem citiem dizaineriem. Tūkstošais veikals tiek 
atvērts Francijā, Boulogne-sur-Mer netālu no Lilles.

2006. gADS

ievērojama H&M tiešsaistes tirdzniecības 
paplašināšanās. 

2007.–2008. gADS

H&M grupu papildina jauni zīmoli. H&M Conscious 
Fonds kā bezpeļņas globāla līmeņa fonds tiek dibināts 
2007. gadā.  
Jaunais zīmols COS pievienojas 2007. gadā, bet 2008. 
gadā uzņēmums H&M iegūst modes preču uzņēmumu 
Fabric Scandinavien AB un līdz ar to arī jaunus 
zīmolus – Weekday, Monki un Cheap Monday.  

2010. gADS

Tiek radīta pirmā Conscious kolekcija, ko veido 
ilgtspējīgāki materiāli. 
Atvērts divtūkstošais veikals. Tas atrodas  
Osakā, Japānā. 

2011. gADS

Uzsākta visiem darbiniekiem paredzēta programma 
H&M incentive Program. 

2013. gADS

Pievienojas jauns zīmols & Other Stories, un ASV 
tiek atklāts H&M tiešsaistes veikals. Atvērts 
trīstūkstošais veikals. Tas atrodas Čengdu, Ķīnā. 

NĀKOTNE

Mūsu aizraujošais ceļojums turpinās, jo H&M 
apgūst jaunus tirgus, ievieš jaunas koncepcijas, 
īsteno novatoriskas idejas un apliecina bezgalīgu 
mīlestību pret modi.

Kopš mūsu uzņēmuma dibinātājs Ērlings Persons 1947. gadā atvēra pirmo Hennes veikalu, 
H&M stūrakmens vienmēr bijis mērķis piedāvāt pircējiem modi un kvalitāti par vislabāko cenu.
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Mūsu vērtības ir „the H&M way” pamatā. Šīs vērtības līdztekus mūsu politikai un pamatnostādnēm 
nosaka mūsu rīcību ikdienas darbā. Mūsu vērtību nosaukums ir „H&M gars”.

Šīs vērtības nodrošina tādu darbavietu, kurā lēmumu pieņemšanas process ir īss, kur visi kopā strādā ātri un kur ikviens var paļauties uz kolēģu zināšanām un spējām. 
Atsevišķi šīs vērtības var šķist pašsaprotamas. Taču kopumā tās veido kultūru, kas apliecina – mēs domājam unikāli un atšķirīgi no citiem uzņēmumiem.  

Mūsu vērtības – „H&M gars” – ir mūsu balsts, kas bieži dod mums spēku un kuras mēs izmantojam mūsu ikdienas darbā.

MŪSU VĒRTĪBAS – H&M gars

…visā, ko mēs darām, pašsaprotama daļa 
ir ilgtspēja

Mēs ticam cilvēkiem

Mēs esam vienota komanda

Nemitīgs progress

Tiešums un atvērtība jaunām idejām

Uzņēmēja gars

Jo vienkāršāk, jo labāk

Uzmanības pievēršana izmaksām
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Kā mēs STRĀDĀJAM KOPĀ

ViENOJOŠA DARBAViETA
Mūsu cilvēki ir mūsu panākumu pamatā. Mēs esam 
apņēmušies uzturēt vienojošu darbavietu. Tā ir vieta, 
kur augstu tiek vērtētas cilvēktiesības un kur mēs 
izturamies cits pret citu godīgi, ar cieņu un godu, un 
vienkārši. Mēs atbalstām daudzveidību un vienlīdzību 
un nepieļaujam nekādu diskrimināciju vai uzmākšanos. 
ikvienā vietā, kur H&M uzņēmums strādā, tiek ievēroti 
visi nodarbinātības un darba tiesību akti. 

MĒS STRĀDĀJAM KOMANDĀS UN SEKOJAM 
PARAUgAM
Komandas darbs uzņēmumā H&M ir būtisks un veido 
mūsu kultūras daļu. Mēs vienmēr vadāmies pēc mūsu 
vērtībām un sekojam paraugam. Mūsu vadītājiem 
vienmēr ir jābūt paraugam un jārāda labs piemērs 
visā, ko viņi dara. H&M vadītāju raksturo iedvesma, 
pienākumu deleģēšana, atsauksmju sniegšana un 
uzklausīšana, un motivēšana.

JŪS AUgAT – MĒS AUgAM
Nodrošinot priekpilnu, radošu un dinamisku darba 
vidi, mēs augam visi kopā. Lieliskas iespējas nodrošina 
darbinieku meklēšana starptautiskā līmenī un to 
rotācija, mainot ieņemamos amatus. Pie mums ikviens 
ir talantīgs darbinieks un sniedz savu ieguldījumu  
H&M pārmaiņās.

VESELĪBA UN DROŠĪBA DARBĀ
Mēs vēlamies uzturēt patīkamu un ilgtspējīgu darba 
vidi visos mūsu darba procesos. Tas nozīmē arī,  
ka Tev, kā mūsu darbiniekam, mēs piedāvājam drošu 
darba vietu.  

Mēs ticam, ka mūsu kopīgās vērtības dod mums enerģiju un nosaka mūsu turpmāko virzību. Gūstot daudz prieka 
radošā un dinamiskā darba vidē, kurā būtisks ir kopīgs komandas darbs, mēs augam visi kopā. Ikviens H&M 

darbinieks ir mūsu uzņēmuma īpašs vēstnesis – visā, ko mēs darām un sakām iekšēji vai ārēji ikvienā lietā.
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Komandas darbs 
uzņēmumā H&M  

ir būtisks un veido 
mūsu kultūras  

dabisku daļu 

H&M veic profilaktiskus pasākumus, lai panāktu 
ilgtermiņa drošību un veicinātu labu mūsu darbinieku 
veselību. Mēs aicinām darbiniekus ziņot savam 
vadītājam par nelaimes gadījumiem vai nedrošiem 
darba apstākļiem.

ATVĒRTO DURVJU POLiTiKAS ĪSTENOŠANA
Uzņēmums H&M rada tādu darbavietu, kurā augstu 
tiek vērtēta un cienīta atvērta un godīga savstarpējā 
saziņa. Viena no mūsu pamatvērtībām ir „būt tiešam”. 
Mūsu atvērto durvju politika dod kolēģiem iespēju 
atklāti pārrunāt jebkuru ar darbu saistītu problēmu 
tieši ar savu vadītāju.

DARBiNiEKU SAVSTARPĒJĀS ATTiECĪBAS
Mēs vēlamies būt labs darba devējs ikvienā 
aspektā un strādāt godīgā sadarbībā. Mēs cienām 
savu darbinieku tiesības veidot apvienības vai 
pievienoties viņu izraudzītajām organizācijām.  
Mēs veidojam konstruktīvas darba attiecības ar 
saviem darbiniekiem un jebkuru darba ņēmēju 
apvienību vai arodbiedrību, kas tos pārstāv.

MĒS TiECAMiES PĒC iLgTSPĒJAS ViSĀ, 
KO DARĀM
ilgtspēja piešķir uzņēmējdarbībai jēgu, un tā  
ir neatņemama sastāvdaļa it visā, ko darām.  
Tā ir ikviena uzņēmumā H&M strādājošā kopīga 
atbildība, un ikviena darbinieka centieniem ir  
liela nozīme.

MĒS iEVĒROJAM ĒTiKU UN NEPiEĻAUJAM 
NEKĀDU KORUPCiJAS iESPĒJU
Mēs ievērojam augstu ētiku un nepieļaujam nekāda 
veida kukuļdošanu un korupciju. Tas ir skaidri 
noteikts mūsu korupcijas novēršanas programmā 
un Ētikas kodeksā.

MĒS iEVĒROJAM PRiVĀTUMU UN 
AiZSARgĀJAM KONFiDENCiĀLU 
iNFORMĀCiJU UN UZŅĒMUMA VĒRTĪBAS
informācija par H&M ir svarīga vērtība un nodrošina 
mums konkurētspējīgas priekšrocības. Tādēļ 
mums ir svarīgi aizsargāt jebkuru konfidenciālu 
informāciju par uzņēmumu. Tas attiecas uz visu – 
no līgumiem līdz informācijai par cenu veidošanu, 
no paplašināšanās līdz mārketinga plāniem, no 
finanšu līdz privātai informācijai. Tas nozīmē gan 
darbinieku, gan klientu datu aizsardzību un cieņu 
pret ikvienas personas privātumu.



8

The H&M Way

– H&M uzņēmējdarbības pamatnostādnes*

Kā mēs veidojam  
ĀRĒJĀS ATTiECĪBAS

Attiecības ar pircējiem 
MĒS ESAM APŅĒMUŠiES ViENMĒR PiEDĀVĀT 
SAViEM PiRCĒJiEM MODi UN KVALiTĀTi PAR 
ViSLABĀKO CENU
Mēs vienmēr koncentrējamies uz pircēju – no 
dizaina procesa līdz iepirkšanās piedzīvojumam. 
izprast un apmierināt pircēju vajadzības – šis 
princips ir pamatā visam, ko darām. Mēs piedāvājam 
modi ikvienam, lielu uzmanību veltot kvalitātei. 
Mēs vēlamies, lai mūsu pircēji būtu pārliecināti,  
ka vislabāk ir iepirkties tieši H&M veikalos.

PiRCĒJS iR MŪSU DRAUgS
Katru reizi, kad sastopamies ar pircēju mūsu 
veikalos vai tiešsaistē, mēs uzņemamies lielu 
atbildību par to, kāda būs pircēju pieredze H&M 
veikalā. Tas ir tikai dabiski, ka mēs vienmēr 
izturamies pret pircējiem draudzīgi un laipni.  
Ja pircējs lūdz mums palīdzību, nav svarīgi,  
ko tobrīd darām – mēs vienmēr cenšamies 
nodrošināt vislabāko apkalpošanu.

*Vadlīnijas ir piemērojamas jebkurā grupas struktūrvienībā, taču tās, iespējams, nākas pielāgot vietējiem/valstu tiesību aktiem un noteikumiem.

Katru dienu mēs mijiedarbojamies ar apkārtējo pasauli dažādās situācijās. 
Strādāt uzņēmumā H&M nozīmē, ka mēs visi pārstāvam H&M zīmolu 

katru dienu, un to mēs darām, īstenojot dzīvē mūsu vērtības un ievērojot 
pamatnostādnes. Sekojot principam „the H&M way” sadarbībā ar mūsu 
klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem un citām saistītajām 
personām, mēs nodrošinām, ka mūsu saziņu ar šīm personām raksturo 

atvērtība, objektivitāte, pieejamība un konfidencialitāte.

MĒS PiEDĀVĀJAM APZiNĪgU MODi, KURĀ 
gALVENĀ iR PĀRLiECĪBA PAR KVALiTĀTi
Mēs vēlamies piedāvāt produktus, kas ir modelēti, 
ražoti un transportēti, cienot cilvēktiesības un 
radot iespējami mazāku nelabvēlīgu ietekmi uz 
vidi. Mūsu izstrādājumiem ir jābūt izturīgiem, 
lietotājam labvēlīgiem, lieliski izgatavotiem, ar labu 
piegriezumu, drošiem un bīstamas ķīmiskās vielas 
nesaturošiem. Mūsu pircēji ir zinoši un prasīgi gan 
attiecībā uz mūsu produktu dizainu, gan kvalitāti, 
turklāt viņi arvien labāk apzinās ilgtspēju daudzos 
aspektos – no izmantotajiem materiāliem līdz oglekļa 
izmešu ekoloģiskajam kaitējumam, transportējot 
preces līdz veikaliem. Mēs vienmēr tiecamies būt 
ilgtspējas aizstāvju pirmajās rindās. ilgtspēja ir 
svarīga daļa mūsu piedāvājumā pircējiem.
 
MŪSU APZiNĪgĀS RĪCĪBAS VĒSTS
Mēs uzskatām, ka ir svarīgi arvien vairāk pircējus 
informēt par mūsu apzinīgo rīcību. Visā, ko darām, 
ilgtspēja ir pašsaprotama daļa, un mēs visi iesaistāmies, 
lai informētu pircējus par mūsu apzinīgo rīcību.

MŪSU MĀRKETiNgS iR AiCiNĀJUMS iENĀKT 
MŪSU VEiKALOS
Lai sasniegtu mūsu pircējus, mēs izmantojam 
dažādus visaptverošus ārējos līdzekļus. Svarīgākie 
no tiem ir mūsu veikali, īpaši skatlogi, un mūsu 
tiešsaistes veikali. H&M mārketingam ir būtiska 
ietekme, un mums ir svarīgi vēstīt par mūsu pozitīvo 
tēlu un nodrošināt, ka modeļi atspoguļo mūsu modi 
labā un rosinošā veidā. H&M reklāmas attēlu mērķis 
nav rādīt kādu noteiktu ideālu tēlu, bet iepazīstināt 
ar stilu daudzveidību, paust attieksmi un etnisko 
fonu. Kampaņas tiek veidotas tā, lai tās ir skaidras 
un vienkāršas, un to mērķis ir informēt pircējus 
par to, kas jauns pieejams H&M veikalos. Viss mūsu 
mārketings ir daļa no pircēju piedzīvojuma veikalā 
un vērsts uz to, lai vadītu un iedvesmotu pircējus 
un lai viņi atrastu sev piemērotās modes preces gan 
veikalos, gan tiešsaistē. H&M mārketinga pasākumi 
atbilst Starptautiskās Tirdzniecības palātas 
vadlīnijām par reklāmu.
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sadarbībā ar visiem piegādātājiem, ieinteresētajām 
personām un sadarbības partneriem. Mēs 
nepieļaujam korupciju nekādā veidā, un mūsu 
darbiniekiem un piegādātājiem/biznesa partneriem 
ir stingri jāievēro korupcijas novēršanas kodekss un 
mūsu Ētikas kodekss. Mēs esam apņēmušies izpildīt 
Ētikas kodeksā noteiktos mērķus. Tas attiecas uz 
uzņēmuma H&M biznesa darījumiem un darbību 
visās valstīs, kurās tiek īstenota mūsu un mūsu 
piegādātāju/sadarbības partneru uzņēmējdarbība. 
H&M informē, instruē un apmāca darbiniekus 
un arī piegādātājus/sadarbības partnerus, lai 
nodrošinātu Ētikas kodeksa normu ievērošanu.

MUMS iR ARĪ STiNgRA POLiTiKA ATTiECĪBĀ 
UZ ATTEiKŠANOS NO DAVĀNĀM
Mēs nepieņemam nekāda veida labumus, tostarp 
jebkura lieluma un vērtības dāvanas. Tādējādi mūsu 
politika ir skaidra, viegli izpildāma, un tajā nav 
vietas subjektīviem spriedumiem.

MĒS ViENMĒR iEVĒROJAM LiKUMU
Mēs ievērojam visas piemērojamās tiesību aktu 
noteiktās prasības un attiecīgās starptautiskās 
konvencijas un strādājam tā, lai nodrošinātu,  
ka mūsu rīcība ir ilgtspējīga un ētiska.

MUMS iR JĀiZVAiRĀS NO iNTEREŠU 
KONFLiKTiEM
interešu konflikts var rasties, ja kādas personas 
intereses ir pretrunā uzņēmuma H&M interesēm. 
Tādēļ mūsu darbiniekiem ir jāizvairās no 
jebkurām faktiskām vai iespējamām situācijām, 
kas apdraudētu godīgumu. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc 
mēs tiecamies uzturēt atvērtu vidi, rīkojamies 
pārskatāmi un nodrošinām, ka visiem mūsu 
kolēģiem ir iespēja informēt kādu par jebkura veida 
interešu konfliktu.

Attiecības ar piegādātājiem 
un citiem sadarbības 
partneriem

Uzņēmumam H&M nav savu rūpnīcu – mēs 
iepērkam produktus no piegādātājiem, galvenokārt 
Āzijā un Eiropā. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar 
mūsu piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka tie ievēro 
H&M Rīcības kodeksu, Ētikas kodeksu un stingros 
ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojumus.

MĒS TiCAM iLgTERMiŅA SADARBĪBAi AR 
MŪSU PiEgĀDĀTĀJiEM
Mēs esam pārliecināti, ka labi pārvaldītas  
biznesa attiecības var pārveidoties sekmīgās 
stratēģiskās apvienībās, kas balstās uz kopīgiem 
riskiem un ieguvumiem. Mēs ticam, ka šādas 
apvienības galarezultāts ir ilgtspējīga, lieliska un 
efektīva komercdarbība.

MĒS KOPĪgi TiECAMiES NODROŠiNĀT 
iLgTSPĒJU
Uzņēmums H&M lepojas, ka mēs organizējam savu 
uzņēmējdarbību ekonomiski, sociāli un videi labvēlīgi 
ilgtspējīgā veidā. To pašu mēs gaidām no saviem 
piegādātājiem un sadarbības partneriem, un mēs 
strādājam, lai veicinātu ilgtspējīgu sadarbību starp 
mūsu partneriem visā piegādes ķēdē.

MĒS iEVĒROJAM CiLVĒKTiESĪBAS JEBKURĀ 
MŪSU DARBA ASPEKTĀ
Mēs esam apņēmušies ievērot cilvēktiesības 
visā mūsu darbā kopumā, mūsu piegādes 
ķēdē un tajās kopienās, kurās strādājam. Mēs 
cenšamies izvairīties no nelabvēlīgas ietekmes uz 
cilvēktiesībām, un mēs izmantojam savu ietekmi, 
lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu.

MĒS NEPiEĻAUJAM KORUPCiJU UN ViENMĒR 
RĪKOJAMiES gODĪgi
Atklātība, godīgums, patiesas attiecības un 
caurskatāmība – šie ir būtiski aspekti mūsu 
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Attiecības ar citām 
ieinteresētajām personām
Uzņēmums H&M ir apņēmies cieši un atvērti 
sadarboties ar mūsu dažādajiem sadarbības 
partneriem. Tas nozīmē arī pārskatāmas 
informācijas sniegšanu, lai apmierinātu mūsu 
dažādo sadarbības partneru vajadzības.

DiALOgS UN SADARBĪBA AR MŪSU 
PARTNERiEM
Visu gadu uzņēmums H&M strādā, lai uzturētu 
pastāvīgu dialogu ar mūsu sadarbības partneru 
grupām, piemēram, piegādātājiem un to 
darbiniekiem, ar mums saistītajām kopienām, 
NVO (nevalstiskajām organizācijām), valdību 
organizācijām, politikas veidotājiem, citiem nozarē 
iesaistītajiem partneriem un akcionāriem. Mēs to 
darām katru dienu, piemēram, organizējot regulāras 
tikšanās, īpašas aptaujas vai aktīvi iesaistoties 
dažādās vairāku sadarbības partneru iniciatīvās. 
Mēs aktīvi tiecamies sadarboties ar ieinteresētajām 
personām, lai uzlabotu uzņēmuma H&M darbu un 
apliecinātu sevi kā sociāli atbildīgu uzņēmumu.

AUgSTA RENTABiLiTĀTE iLgTERMiŅĀ ĻAUJ 
MUMS PiLDĪT SAVUS PiENĀKUMUS
Augsta rentabilitāte ilgtermiņā ir svarīga 
uzņēmumam H&M un arī mūsu sadarbības 
partneriem. Augsta līmeņa maksātspēja 
garantē ilgtermiņa stabilitāti un drošību mūsu 
darbiniekiem. Peļņa un spēcīgais finansiālais 
stāvoklis ļauj mums pildīt mūsu saistības. 

KOREKTA, NEiTRĀLA UN CAURSPĪDĪgA 
SAZiŅA
Uzņēmums H&M kopš 1974. gada ir iekļauts 
Stokholmas Fondu biržas sarakstos, un mums 

ir atklāts dialogs ar Fondu biržu un plašsaziņas 
līdzekļiem. Mūsu saziņa ir korekta, neitrāla un 
caurspīdīga, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un 
normatīvus. Mēs ievērojam NASDAQ OMX Stockholm 
noteiktās informācijas prasības. Katru gadu mēs 
publicējam sociāli atbildīgas attīstības pārskatu. 
Kā pamatu ilgtspējas ziņojumiem mēs izmantojam 
GRI (globālās ziņošanas iniciatīvas) ilgtspējīgas 
ziņošanas vadlīnijas un Apģērbu un apavu nozares 
pielikuma, kā arī ANO globālā līguma principus.

gODĪgA KONKURENCE
Uzņēmums H&M ir apņēmies veicināt godīgu 
konkurenci, un mēs darbojamies atvērta tirgus vidē. 

KONFiDENCiĀLAS iNFORMĀCiJAS 
iZMANTOŠANA
Mūsu darbiniekiem, kuriem ir zināma uzņēmuma 
H&M konfidenciālā informācija, ir jāievēro visi 
konfidenciālajai informācijai piemērojamie 
noteikumi. H&M konfidenciālā informācija ir iekšēja 
informācija, kam var būt ļoti nozīmīga ietekme uz 
H&M akciju tirdzniecības cenu.

MĒS ViENMĒR iEVĒROJAM TiESĪBU AKTUS 
PAR NODOKĻiEM
Uzņēmums H&M ievēro tiesību aktus par nodokļiem, 
un mūsu nodokļu politika vienmēr atspoguļojas 
mūsu uzņēmējdarbībā. Mēs laikus maksājam visus 
piemērotos nodokļus. Mūsu uzņēmums bez kavēšanās 
vienmēr iesniedz visu attiecīgo nodokļu dienestu 
prasīto informāciju, lai precīzi pildītu mūsu nodokļu 
saistības. H&M starptautiskā sadarbība pilnīgi atbilst 
ESAO Transfertcenu noteikšanas vadlīnijām.

POLiTiKA
Uzņēmums H&M nesniedz tiešus finanšu ieguldījumus 
atsevišķiem politiķiem vai politiskajām partijām.

H&M CONSCiOUS FONDS – POZiTĪVU 
PĀRMAiŅU VEiCiNĀTĀJS
Papildus uzņēmuma H&M darbam, lai veicinātu 
ilgtspējīgas pārmaiņas, H&M Conscious Fonds galveno 
uzmanību velta, lai nodrošinātu pozitīvas pārmaiņas 
cilvēkiem un uzlabotu viņu ikdienas dzīvi valstīs, 
kurās H&M darbojas. Tas tiek darīts ciešā sadarbībā ar 
dažādām globāla līmeņa un vietējām organizācijām.



11

The H&M Way

Mēs zinām, ka visu mūsu panākumu pamatā ir 
mūsu darbinieki. Lai apliecinātu to, cik augstu 
vērtējam savus darbiniekus, uzņēmumā H&M 
ir ieviesta programma HIP – the H&M Incentive 
Program –, ar kuras palīdzību kopš 2011. gada mēs 
paužam atzinību mūsu darbiniekiem par ikdienas 
darbā ieguldītajiem centieniem un ilgstošu darbu 
uzņēmumā. Programma tika izveidota, balstoties uz 
ievērojamu Stefana Persona ģimenes ieguldījumu.

Pēc pieciem uzņēmumā H&M nostrādātiem  
gadiem darbiniekiem pienākas daļa no H&M  
grupas peļņas. Jo ilgāk cilvēks strādā uzņēmumā, 
jo vairāk saņem. Tas ir tik vienkārši, un šis princips 
attiecas uz ikvienu darbinieku H&M grupā visās 
valstīs neatkarīgi no ieņemamā amata, algas vai 
darba līguma. 

Kad darbinieki sasniedz 62 gadu vecumu, viņi 
saņem HIP maksājumus. Taču no 2021. gada 
darbinieki var izvēlēties saņemt pirmo maksājumu 
jau pēc tam, kad viņi nostrādājuši H&M grupā 
desmit gadus. 

Sīkāku informāciju par HIP, tostarp aplēsto 
izmaksu summas, varat skatīt vietnē hm.com vai 
H&M Inside.

Atbilstoši vietējiem tiesību aktiem termiņi un nosacījumi dažās valstīs var atšķirties.

– ikvienam uzņēmumā H&M
HiP – H&M Incentive Program
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Ētikas kodekss

Cilvēktiesību politika

Diskriminācijas un vienlīdzības politika

Daudzveidības politika

Uzmākšanās nepieļaušanas politika

Drošības politika

Sūdzību iesniegšanas procedūra

Narkotiku un alkohola aizlieguma politika

Korupcijas un nelikumīgu darbību ziņošanas politika

Rīcības kodekss

Ilgtspējas politika

Produktu politika

Iepirkumu politika

Finanšu politika

Nodokļu politika

Saziņas politika

Reklāmas politika

Tā kā mēs pastāvīgi pārskatām mūsu politiku un pamatnostādnes, 
tās atjauninot, dažas no iepriekš minētajām politikām laika gaitā 
var tikt mainītas vai var būt mainīts to nosaukums.

Vadlīnijas un pamatnostādnes ir piemērojamas jebkurā 
grupas struktūrvienībā, taču tās, iespējams, nākas pielāgot 
vietējiem/valstu tiesību aktiem un noteikumiem.

Šo dokumentu pamatojošie 
kodeksi un pamatnostādnes:


