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The H&M Way

– vsak dan sledimo našim vrednotam in smernicam
The H&M way

V teh okoliščinah je ključnega pomena, da si – ne 
glede na to, kakšen položaj imamo pri H&M – vedno 
prizadevamo slediti našim vrednotam in smernicam 
in da smo vsi dober zgled H&M-a pri vsem, kar 
počnemo. Kadar poslujemo na način „the H&M way“, 
to počnemo etično, pošteno in odgovorno. Nenehno 
spodbujamo svoje dobavitelje in preostale poslovne 
partnerje, da naj počnejo enako. V tem dokumentu 
je zapisano, kar mi pri H&M vemo že na pamet. Ker 
pa smo vsi H&M-ovi ambasadorji, bi želel poudariti 
pomembnost naših vrednot in smernic, saj te vedno 
predstavljajo izhodiščno točko za naše delovanje. Za 
naše poslovanje in dolgoročni uspeh je bistveno, da 
jim sledimo vsak dan.

Karl-Johan Persson
Izvršni direktor H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M je zgrajen na trdnih temeljih. Naša 
poslovna zamisel „Moda in kakovost 
po najugodnejši ceni“ je tako jasna kot 
naše vrednote, ki temeljijo na temeljnem 

spoštovanju do vsakega posameznika in vključujejo 
trdno zaupanje v naše zaposlene. Naše skupne 
vrednote so ekipno delo, enostavnost, podjetniški 
duh, stroškovna zavest, neposrednost in odprtost 
ter prizadevanje za nenehne izboljšave. Te vrednote 
predstavljajo „H&M-ov duh“ in so točno take 
vrednote kot tiste, na katerih je H&M leta 1947 
ustanovil moj dedek Erling Persson. 

Danes smo globalno podjetje z več tisoči H&M-ovih 
sodelavcev, ki služijo milijonom kupcev. Imamo 
različna porekla in različne narodnosti, vendar smo 
ne glede na to, kdo smo, združeni v H&M-ovem duhu 
in v želji, da bi našim kupcem ponudili najboljšo 
modno kupčijo – najboljšo kombinacijo mode, 
kakovosti in cene. 

Prisotni smo na številnih trgih po vsem svetu in 
se hitro širimo ter vsak dan zaposlujemo nove 
sodelavce. V tem času izrazite širitve je naš uspeh 
bolj kot kdajkoli prej odvisen od naših zaposlenih. 
Sodijo nas po tem, kako se obnašamo in kako 
ravnamo drug z drugim, z našimi kupci, dobavitelji 
in drugimi interesnimi skupinami pri poslovanju  
in pri vsakodnevnem komuniciranju s svetom  
okrog nas.

Ta dokument H&M zajema vse blagovne znamke znotraj poslovne skupine H&M kot so H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday in & Other Stories.



3

The H&M Way

Smo modno podjetje, ki ga vodijo vrednote, osredotočenost na kupca, 
ustvarjalnost in odgovornost. Moda, zabava in aktivnost so za  

nas nepogrešljive. Opredeljuje nas „the H&M way“: naša kultura, 
vrednote in smernice, ki odražajo srce in dušo H&M-a. 

 „The H&M way“ opredeljuje, kdo smo, kaj počnemo in kako to 
počnemo. Je kot okvir, s katerim lahko nenehno upravljamo  
svoje delovanje, delamo skupaj in spodbujamo nove talente,  

da rastejo in se razvijajo.

KDo smo

Našo poslovno zamisel – moda in kakovost 
po najugodnejši ceni – posredujemo 

vsakomur in to počnemo na trajnosten način 
– danes, jutri in v prihodnosti.

Kaj     
  PoČNEMo 
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H&M-oVA ZGoDBA 
– neskončna strast do mode

1947

H&M-ova zgodba se je začela, ko je Erling Persson 
v Västeråsu na Švedskem odprl prvo prodajalno 
Hennes, v kateri so prodajali ženska oblačila. 

1960. lETA

odprla se je prva prodajalna zunaj Švedske, in sicer 
na Norveškem. leta 1968, ko je Erling Persson kupil 
Mauritz Widforss, prodajalno z lovsko opremo, in s 
prodajalno vred dobil tudi moška oblačila, se je ime 
spremenilo v Hennes & Mauritz. To je bil začetek 
prodaje moških in otroških oblačil.  

1970. lETA

H&M se uvrsti na borzo v Stockholmu. V londonu se 
odpre prva prodajalna zunaj Skandinavije. 

oD lETA 1980 Do 1990

Globalna širitev podjetje popelje na nove trge, kot so 
Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, luksemburg, 
Finska in Francija. 

ZAČETEK 21. STolETJA:

leta 2000 se odprejo prve prodajalne v ZDA in 
Španiji. V letih, ki sledijo, H&M odpre prodajalne na 
številnih evropskih trgih in tudi v Aziji. 

2004

Prvo oblikovalsko sodelovanje se začne s Karlom 
lagerfeldom. Temu sodelovanju sledijo še številna 
druga. V Franciji se v Boulogne-sur-Meru blizu lilla 
odpre 1000-a prodajalna. 

2006

Velika širitev H&M-ove spletne prodaje. 

2007–2008

Poslovni skupini H&M so dodane nove blagovne 
znamke. leta 2007 je ustanovljen sklad H&M 
Conscious Foundation kot neprofitni svetovni sklad. 
leta 2007 se predstavi nova blagovna znamka CoS. 
V letu 2008 H&M prevzame modno podjetje Fabric 
Scandinavien AB in s tem blagovne znamke Weekday, 
Monki in Cheap Monday. 

2010

Na trgu se predstavi prva kolekcija Conscious, 
izdelana iz bolj trajnostnih materialov. 
odpre se 2000-a prodajalna. Prodajalna je v osaki  
na Japonskem. 

2011

Uvede se program H&M Incentive Program 
(Motivacijski program H&M) za zaposlene.

2013

Na trgu se predstavi nova blagovna znamka & other 
Stories, v ZDA pa se začne spletna prodaja.  
odpre se 3000 a prodajalna. Prodajalna je v Chengduju 
na Kitajskem. 

PRIHoDNoST

Naše vznemirljivo potovanje se nadaljuje, saj H&M 
razvija nove trge, nove koncepte, novosti in neskončno 
ljubezen do mode.

Odkar je naš ustanovitelj Erling Persson leta 1947 odprl prvo prodajalno Hennes, je bilo bistvo 
H&M-a vedno v tem, da kupcem ponujamo modo in kakovost po najugodnejši ceni.
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Naše vrednote so zares bistvo „the H&M way“. Te vrednote usmerjajo naše aktivnosti pri vsakodnevnem delu, 
seveda poleg naših politik in smernic. Naše vrednote se imenujejo „H&M-ov duh“.

Te vrednote zagotavljajo delovno okolje, v katerem so poti odločanja kratke in kjer vsi delamo skupaj in si prizadevamo za hiter tempo in kjer se vsakdo lahko zanese na 
znanje in sposobnosti drug drugega. Posamezno se morda te vrednote zdijo samoumevne, skupno pa tvorijo kulturo, za katero menimo, da je enkratna in se razlikuje od 

drugih podjetij. Naše vrednote, torej „H&M-ov duh“, moramo razumeti kot podporo, torej nekaj, kar nas utrjuje in lahko uporabljamo pri vsakodnevnem delu.

NAŠE VREDNoTE – H&M-ov duh

...trajnostnost je naravni del vsega, kar počnemo!

Verjamemo v ljudi 

Mi smo en team 

Stalne izboljšave

Povejte naravnost in bodite odprti za nove ideje 

Podjetniški duh 

Obdržite enostavnost 

Stroškovna zavest
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Naše SKUPNo PRIZADEVANJE

DEloVNo MESTo, KI VKlJUČUJE VSE
Naši ljudje pomenijo naš uspeh. Naša zaveza je skrb 
za vključujoče delovno okolje. To je okolje, v katerem 
se priznavajo človekove pravice in kjer drug z drugim 
ravnamo s poštenostjo, spoštovanjem, skromnostjo in 
dostojanstvom. Spodbujamo raznolikost in enakost 
ter ne dopuščamo nobene vrste diskriminacije ali 
nadlegovanja. H&M je zavezan k spoštovanju vseh 
veljavnih zakonov na področju dela in zaposlovanja, 
in to povsod, kjer delujemo. 

DElAMo V EKIPAH IN VoDIMo Z ZGlEDoM
Timsko delo je pri H&M pomembno in je del naše 
kulture. Vedno nas vodijo naše vrednote in vodimo 
z zgledom. Naši vodje morajo vedno biti vzorniki 
in dajati dober zgled pri vsem, kar delajo. Pri H&M 
vodenje pomeni navdih, delitev dela, povratne 
informacije in motivacijo. 

Ko RASTETE VI, RASTEMo TUDI MI 
S tem, ko zagotavljamo zabavno, ustvarjalno in dina-
mično delovno okolje, vsi skupaj rastemo. Interno 
iskanje kadrov in kroženje na delovnih mestih so vir 
velikih priložnosti pri nas. Pri H&M je vsakdo talent 
in lahko prispeva pomembne stvari. 

ZDRAVJE IN VARNoST PRI DElU
Pri vsem našem delovanju želimo ohranjati prijetno 
in trajnostno delovno okolje. To vključuje tudi 
zagotavljanje, da imate vi kot zaposleni varno delovno 
okolje. H&M uporablja preventivne ukrepe za 
dolgoročno zagotavljanje varnosti in dobrega zdravja 

Prepričani smo, da naše skupne vrednote ustvarjajo energijo in predanost. Ob tem, ko zagotavljamo zabavno, 
ustvarjalno in dinamično delovno okolje, kjer je pomembno timsko delo, vsi skupaj rastemo. Vsi, ki delamo pri H&M, 

smo ambasadorji našega podjetja – vse, kar naredimo ali rečemo, znotraj ali zunaj podjetja, je torej pomembno.
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Timsko delo je pri 
H&M pomembno  
in je naravni del  
naše kulture 

naših zaposlenih. Naše zaposlene spodbujamo k 
temu, da svojim vodjem poročajo o nezgodah ali 
nevarnih delovnih pogojih.

UPoRABITE PolITIKo oDPRTIH VRAT 
H&M ustvarja delovna okolja, kjer je odprta in odkrita 
komunikacija med sodelavci cenjena in spoštovana. 
Ena od naših vrednot je „povejte naravnost“. 
Naša Politika odprtih vrat daje vsem sodelavcem 
priložnost, da odprto poročajo o vseh z delom 
povezanih vprašanjih neposredno svojim vodjem. 

oDNoSI Z ZAPoSlENIMI
Verjamemo v to, da smo v vseh pogledih dober 
delodajalec in v delo v poštenem partnerstvu. 
Spoštujemo pravice naših zaposlenih do tega, da 
ustanovijo ali se pridružijo organizacijam, ki jih 
izberejo sami. Verjamemo v konstruktivne odnose 
z našimi zaposlenimi in s katerokoli organizacijo 
zaposlenih ali sindikatom, ki jih predstavlja. 

PRI VSEM, KAR PoČNEMo, SI PRIZADEVAMo 
ZA TRAJNoSTNoST
Trajnostnost je v poslu smiselna in je pomemben del 
vsega, kar počnemo. To je skupna odgovornost vseh, 
ki delamo pri H&M, kjer je pomembno prizadevanje 
vsakega posameznika. 

SMo ETIČNI IN NE DoPUŠČAMo NoBENE 
oBlIKE PoDKUPoVANJA
Naš etični kompas deluje dobro, naša toleranca do 
vseh oblik podkupovanja in korupcije pa je ničelna, 
kar je jasno izraženo v našem protikorupcijskem 
programu in v našem Etičnem kodeksu. 

SPoŠTUJEMo ZASEBNoST IN VARUJEMo 
ZAUPNE INFoRMACIJE IN SREDSTVA 
PoDJETJA
Informacije o H&M-u so pomembno osnovno 
sredstvo in nam dajejo konkurenčno prednost. Zato 
je pomembno, da vse zaupne informacije o podjetju 
skrbno varujemo. To vključuje vse, od pogodb do 
podatkov o cenah, od širjenja podjetja do trženjskih 
načrtov, od finančnih do osebnih podatkov. Pomeni 
varovanje tako podatkov zaposlenih kot tudi podatkov 
kupcev in spoštovanje zasebnosti vsakogar.
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– H&M-ove poslovne smernice*

Kako ravnamo pri  
ZUNANJIH oDNoSIH

Za naše kupce 
PREDANI SMo TEMU, DA NAŠIM KUPCEM 
VEDNo DoSTAVlJAMo MoDo IN KAKoVoST 
Po NAJUGoDNEJŠI CENI
Vedno se osredotočamo na naše kupce, od postopka 
oblikovanja do nakupovalne izkušnje. Razumevanje 
in izpolnjevanje potreb naših kupcev sta bistvo 
vsega, kar počnemo. Vsakomur ponujamo modo z 
zelo velikim poudarkom na kakovosti. Želimo, da bi 
bili naši kupci prepričani, da z nakupovanjem pri 
H&M sklenejo najboljšo kupčijo. 

KUPEC JE NAŠ PRIJATElJ
Vsakič, ko s kupci komuniciramo v naših 
prodajalnah ali preko spleta, igramo pomembno 
vlogo pri njihovi izkušnji s H&M-om. Za nas je 
samoumevno, da smo vedno prijazni in vljudni 
do naših kupcev. Če kupec prosi za pomoč, mu 
ponudimo najboljšo postrežbo ne glede na to, kaj  
v tistem hipu počnemo.

*Smernice so uporabne kjerkoli znotraj poslovne skupine H&M, vendar jih je morda treba prilagoditi lokalnim/državnim zakonom in predpisom. ** Mednarodna trgovinska zbornica.

S svetom okrog nas vsakodnevno komuniciramo v različnih situacijah. Delati pri 
H&M pomeni, da vsi skupaj vsak dan predstavljamo blagovno znamko H&M in to 
delamo tako, da naše vrednote in smernice prenašamo v prakso. Z upoštevanjem 
„the H&M way“ pri odnosih s kupci, dobavitelji, poslovnimi partnerji in drugimi 

interesnimi skupinami zagotavljamo, da so za komunikacijo z našimi interesnimi 
skupinami značilni odprtost, objektivnost, dostopnost in razumevanje.

PoNUJAMo oZAVEŠČENo MoDo, 
PRI KATERI JE KlJUČNEGA PoMENA 
ZAGoTAVlJANJE KAKoVoSTI
Prizadevamo si, da bi ponujali izdelke, ki so oblikovani, 
izdelani in transportirani s spoštovanjem do človekovih 
pravic in z najmanjšim možnim negativnim vplivom 
na okolje. Naši izdelki morajo biti trpežni, prijazni 
uporabnikom, kakovostno izdelani, dobro krojeni, varni 
in brez vsebnosti škodljivih kemikalij. Naši kupci so 
razgledani in od naših izdelkov zahtevajo najboljši dizajn 
in najvišjo kakovost ter tudi večjo ozaveščenost glede 
trajnostnosti, od uporabljenih materialov do ogljičnega 
odtisa pri prevozu izdelkov do naših prodajaln. Vedno 
si prizadevamo biti v prvi vrsti glede trajnostnosti. 
Trajnostnost je pomemben del naše ponudbe. 
 
PoSREDoVANJE NAŠEGA oZAVEŠČENEGA 
SPoRoČIlA
Verjamemo, da je vedno bolj pomembno kupcem 
sporočati o okoljsko ozaveščenih ukrepih, ki jih 
izvajamo. Pri vsem, kar počnemo, je trajnostnost naravni 
del tega in vsi sodelujemo pri posredovanju našega 
okoljsko ozaveščenega sporočila našim kupcem. 

NAŠE TRŽENJE JE PoVABIlo V NAŠE 
PRoDAJAlNE
Uporabljamo kombinacijo različnih, nenehno 
razvijajočih se medijev, da bi z njimi dosegli naše 
kupce. Najpomembnejše od vsega pa so naše 
prodajalne – še posebej izložbe – in naše spletne 
prodajalne. H&M-ovo trženje ima bistven vpliv in za 
nas je ključnega pomena, da posredujemo pozitivno 
podobo in da modeli upodabljajo našo modo na dober 
in zdrav način. H&M-ove oglaševalske podobe ne 
želijo izražati nobenih posebnih idealov, temveč raje 
vrsto različnih slogov, značajev in etničnih porekel. 
Kampanje so zasnovane tako, da so jasne in preproste 
in si prizadevajo kupce obveščati o tem, kaj je novega 
pri H&M. Naše celotno trženje je del nakupovalne 
izkušnje in si prizadeva voditi in navdihovati kupce 
pri iskanju pravih modnih izdelkov tako v naših 
prodajalnah kot na spletu. Tržne aktivnosti H&M-a 
upoštevajo ICC**-jeve smernice o oglaševanju.
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NE DoVolJUJEMo KoRUPCIJE IN VEDNo 
RAVNAMo PoŠTENo
Za naš odnos do dobaviteljev, delničarjev in 
partnerjev so značilni odkritost, integriteta,  
pošteno ravnanje in transparentnost. Ne dovoljujemo 
korupcije v nobeni obliki in naši zaposleni ter 
dobavitelji/poslovni partnerji se morajo zavezati 
k spoštovanju strogega kodeksa proti korupciji, 
našega Etičnega kodeksa. odločno želimo zagotoviti 
izpolnjevanje ciljev Etičnega kodeksa. To se nanaša 
na celotno poslovanje H&M-a in posle v vseh državah, 
kjer delujemo mi in naši dobavitelji/poslovni 
partnerji. H&M obvešča, usmerja in izobražuje 
zaposlene in tudi dobavitelje/poslovne partnerje ter 
s tem zagotavlja upoštevanje Etičnega kodeksa. 

IMAMo TUDI STRoGo PolITIKo GlEDE 
SPREJEMANJA DARIl
Ne dovoljujemo nobenih ugodnosti, ki bi vključevale 
darila v katerikoli velikosti ali vrednosti. Naša politika 

je zato jasna, z lahkoto jo je mogoče spoštovati in ne 
dopušča prostora za subjektivno presojo. 

VES ČAS SPoŠTUJEMo ZAKoNoDAJo
Upoštevamo vse veljavne zakonodajne zahteve 
in ustrezne mednarodne konvencije ter si 
prizadevamo, da bi bila vsa naša dejanja trajnostna 
in etična. 

MoRAMo SE IZoGIBATI NAVZKRIŽJU 
INTERESoV
Navzkrižje interesov se morda pojavi, ko osebni 
interesi posameznika tekmujejo ali so v nasprotju 
z interesi H&M-a. Zato bi se naši zaposleni morali 
izogibati vsakršni dejanski ali morebitni situaciji, 
ki bi lahko ogrozila integriteto. Zelo pomembno 
je, da si prizadevamo imeti odkrito vzdušje in 
ravnamo transparentno, da bi vsi naši sodelavci 
delovali z zaupanjem, da lahko nekoga obvestijo o 
kakršnemkoli navzkrižju interesov.

Za naše dobavitelje in druge 
poslovne partnerje 

H&M nima v lasti nobenih tovarn in zato izdelke 
kupuje od dobaviteljev, večinoma iz Azije in 
Evrope. Tesno sodelujemo z našimi dobavitelji, 
da bi zagotovili spoštovanje H&M-ovega Kodeksa 
ravnanja, Etičnega kodeksa in stroge omejitve  
glede kemikalij. 

VERJAMEMo V DolGoRoČNo SoDEloVANJE 
Z NAŠIMI DoBAVITElJI
Verjamejo, da se dobri poslovni odnosi lahko 
spremenijo v uspešno strateško zavezništvo, ki bo 
temeljilo na skupnih tveganjih in skupnih nagradah. 
Prepričani smo, da se takšna zavezništva navsezadnje 
odrazijo v odlični trajnostni poslovni storilnosti. 

SKUPAJ SI PRIZADEVAMo ZA TRAJNoSTNoST 
H&M se ponaša s tem, da vse svoje poslovanje izvaja 
na finančno, družbeno in okoljsko trajnosten način. 
od vseh naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev 
pričakujemo enako ravnanje in si prizadevamo za 
spodbujanje trajnostnega poslovanja med našimi 
dobavitelji v celotni dobavni verigi. 

PRI VSEM PoSloVANJU SPoŠTUJEMo 
ČloVEKoVE PRAVICE
Zavezani smo k spoštovanju človekovih pravic 
pri našem poslovanju, v naši dobavni verigi in v 
družbenih skupnostih, kjer poslujemo. Želimo se 
izogniti vsemu negativnemu vplivu na človekove 
pravice in svoj vpliv uporabljamo za spodbujanje 
spoštovanja človekovih pravic.
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Za naše preostale interesne 
skupine 
H&M se zavezuje k tesnemu in odprtemu sodelovanju  
z našimi različnimi interesnimi skupinami.  
To vključuje zagotavljanje preglednih informacij,  
ki so namenjene zadovoljevanju potreb naših 
raznolikih interesnih skupin. 

DIAloG IN SoDEloVANJE Z NAŠIMI 
INTERESNIMI SKUPINAMI
H&M si skozi vse leto prizadeva vzdrževati dialog 
z našimi interesnimi skupinami, kot so dobavitelji 
in njihovi zaposleni, skupnosti v naši širši okolici, 
nevladne organizacije, medvladne organizacije,  
oblikovalci politike, kolegi v panogi in delničarji.  
To delamo vsak dan, in sicer na primer preko rednih 
sestankov, namenskih raziskav ali z aktivnim 
sodelovanjem v mnogih pobudah, ki vključujejo 
več interesnih skupin. Aktivno si prizadevamo za 
sodelovanje z našimi interesnimi skupinami, da bi 
izboljšali delovanje H&M-a kot podjetja in socialno 
odgovornega podjetja. 

DolGoRoČNA VISoKA DoBIČKoNoSNoST 
JE TISTA, KI NAM oMoGoČA IZPolNJEVANJE 
DolŽNoSTI
Dolgoročna visoka dobičkonosnost je pomembna 
za H&M, pa tudi za naše interesne skupine. Visoka 
stopnja likvidnosti nam zagotavlja dolgoročno 
stabilnost in varnost zaposlenih. Dobiček in trden 
finančni položaj nam omogočata, da izpolnjujemo 
svoje dolžnosti.  

KoREKTNA, NEVTRAlNA IN PREGlEDNA 
KoMUNIKACIJA
H&M se je na Švedsko borzo uvrstil leta 1974 in ves 
ta čas skrbi za odprt dialog z delniškim trgom in 
mediji. Naša komunikacija je korektna, nevtralna in 

pregledna ter upošteva veljavne zakone in predpise. 
Upoštevamo predpise o informacijah, ki jih določa 
NASDAQ oMX Stockholm. Vsako leto izdajamo 
Poročilo o trajnostnosti (Sustainability Report). Pri 
poročanju o trajnostnosti kot osnovo uporabljamo 
Smernice o poročanju o trajnostnosti (GRI, Global 
Reporting Initiative) in Prilogo za sektor oblačil in 
obutve (Apparel and Footwear Sector Supplement), 
pa tudi načela ZN o globalnih učinkih (UN Global 
Compact principles). 

PoŠTENA KoNKURENCA
H&M je zavezan k spodbujanju poštene konkurence, 
naše poslovanje pa se izvaja v pogojih odprtega trga.  

TRGoVANJE NA PoDlAGI NoTRANJIH 
INFoRMACIJ
Naši zaposleni, ki imajo notranje informacije o 
H&M-u, morajo delovati v skladu z vsemi veljavnimi 
pravili o trgovanju na podlagi notranjih informacij. 
Notranje informacije H&M so nejavne informacije, 
ki imajo lahko pomemben vpliv na tržno ceno delnic 
H&M-a. 

VEDNo V SKlADU Z DAVČNo ZAKoNoDAJo
H&M plačuje davke in naša davčna politika je odraz 
našega poslovanja. H&M plačuje davke takrat,  
ko je to določeno. Brez zadrževanja posredujemo 
vse potrebne informacije, ki jih zahtevajo ustrezne 
davčne službe in s tem točno izpolnjujemo svoje 
davčne obveznosti. H&M-ov interni model transakcij 
je popolnoma usklajen s smernicami oECD o 
določanju transfernih cen. 

PolITIKA
H&M ne daje neposrednih denarnih prispevkov 
posameznim politikom ali političnim strankam. 

SKlAD H&M CoNSCIoUS FoUNDATIoN – 
PRIZADEVANJE ZA PoZITIVEN PRISPEVEK
Poleg prizadevanja H&M-a za spodbujanje 
trajnostnih sprememb v dobavni verigi se fundacija 
H&M Conscious Foundation osredotoča na pozitiven 
prispevek k vsakdanjemu življenju ljudi in skupnosti 
v državah, kjer H&M deluje. To delamo v tesnem 
sodelovanju z različnimi organizacijami tako na 
globalni kot tudi na lokalni ravni.



11

The H&M Way

Vemo, da so naši zaposleni ključ do našega uspeha. 
Da bi pokazali hvaležnost, je H&M ustvaril HIP – 
H&M Incentive Program (Motivacijski program 
H&M) – ki že od leta 2011 prepoznava vsakodnevno 
predanost in dolgoročno sodelovanje naših 
zaposlenih. Program je bil vpeljan s precejšnjim 
prispevkom družine Stefana Perssona. 

Po petih letih dela pri H&M lahko naši zaposleni 
začnejo prejemati presežni dobiček, ki ga ustvari 
poslovna skupina H&M. Dlje ko ste zaposleni pri 
H&M, več boste prejeli. Tako preprosto je to in velja 
za vsakogar znotraj poslovne skupine H&M v vseh 
državah, ne glede na delovno mesto ali višino plače 
ali sklenjeno pogodbo o delovnem razmerju. 

Naši zaposleni bodo plačilo iz HIP prejeli, ko bodo 
dopolnili 62 let. Se pa od leta 2021 naši zaposleni 
lahko odločijo za prejem prvega izplačila takoj,  
ko so znotraj poslovne skupine H&M zaposleni 
deset let. 

Podrobne informacije o HIP, vključno z napovedmi 
o pričakovanih izplačilih lahko najdete na spletni 
strani hm.com ali na H&M Inside.

Zaradi lokalne zakonodaje se časovna obdobja in pravila morda v določenih državah razlikujejo.

– za vsakogar pri H&M
HIP – H&M Incentive Program



12

The H&M Way

Etični kodeks 

Politika o človekovih pravicah 

Politika o diskriminaciji in enakopravnosti 

Politika raznolikosti 

Politika o nadlegovanju 

Varnostna politika 

Postopek pritožbe

Politika glede drog in alkohola 

Politika o obveščanju o nepravilnostih 

Kodeks ravnanja 

Politika o trajnostnosti 

Politika o izdelkih 

Politika o nakupovanju 

Politika o financah 

Davčna politika 

Politika o komunikaciji 

Politika oglaševanja 

Ker svoje politike in smernice nenehno dopolnjujemo, da bi bile 
vedno posodobljene, se bo morda katera od zgornjih politik čez 
čas spremenila ali pa bo spremenila ime. 

Smernice in politike so uporabne kjerkoli znotraj poslovne 
skupine H&M, vendar jih je morda treba prilagoditi lokalnim/
državnim zakonom in predpisom.

Podporni kodeksi in politike v tem 
dokumentu vključujejo:


