
H&M:s styrelsesammansättning och ledamöternas oberoende

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden

från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

Styrelsen har sedan årsstämman 2017 bestått av sju stämmovalda

ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Därtill kommer två arbets-

tagarrepresentanter och två suppleanter för dessa. I styrelsen ingår

sju kvinnor och fyra män. Endast arbetstagarrepresentanterna är

anställda i bolaget. Sedan årsstämman 2017 består styrelsen av föl-

jande stämmovalda ledamöter; ordföranden Stefan Persson samt

Stina Bergfors, Anders dahlvig, Lena Patriksson Keller, Christian 

Sievert, Erica Wiking Häger och niklas Zennström. Ingrid godin

och Margareta Welinder är ordinarie arbetstagarledamöter och

Rita Hansson och Alexandra Rosenqvist är suppleanter för dessa.

För mer fakta om H&M:s styrelseledamöter se sidorna 62–63.

Styrelseledamöterna ska ägna H&M den tid och omsorg som upp-

draget kräver. nya styrelseledamöter får introduktionsutbildning där

bland annat möten med funktionsansvariga ingår.

H&M:s styrelsesammansättning har under året uppfyllt kodens

krav enligt punkt 4.4 och punkt 4.5 avseende oberoende ledamöter.

detta har EY bistått med andra konsulttjänster, främst skatterådgiv-

ning. Ey har interna processer för att säkerställa oberoendet innan

dessa uppdrag inleds. Revisionsutskottet har dessutom en process för

att i förväg godkänna icke-revisionstjänster innan dessa uppdrag på-

börjas. Revisionsutskottet utvärderar revisorn årligen för att försäkra

sig om att dennes saklighet och oberoende inte kan ifrågasättas.

4. STYRELSE
Styrelsens uppdrag är att förvalta H&M:s angelägenheter i bolagets 

och samtliga aktieägares intresse. Det betyder att styrelsen har det 

övergripande ansvaret för H&M:s förvaltning. Detta sker på ett lång-

siktigt och hållbart sätt med kunderbjudandet och tillväxt i fokus.

H&M:s styrelsearbete styrs, förutom av lagar och rekommendationer,

av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördel-

ningen mellan styrelsen, dess utskott och vd, ekonomisk rapportering,

investeringar och finansiering. Arbetsordningen, som även innefattar

arbetsordning för revisionsutskottet, uppdateras utifrån behov men

fastställs minst en gång per år.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING SAMT NÄRVARO UNDER 2017

NAMN VALÅR OBEROENDE 1) OBEROENDE 2)

ARVODE 
(SEK) 3)

STYRELSE-
MÖTEN 4)

REVISIONS-
UTSKOTT

AKTIE- 
INNEHAV

NÄRSTÅENDES 
AKTIEINNEHAV

Stefan Persson, ordförande 1979 nej nej 1 625 000 6/6

194 400 0005)

459 923 4496)

Stina Bergfors 2016 Ja Ja 575 000 6/6 1 000 6 0007)

Anders dahlvig 2010 Ja Ja 700 000 6/6 4/4 17 510

Lena Patriksson Keller 2014 Ja Ja 575 000 6/6 1 200 samt 9 4508)

Melker Schörling 1998 Ja Ja 575 000 2/29) 228 00010)

Christian Sievert 2010 Ja nej11) 750 000 6/6 4/4 81 000 19 000 samt 2 40012)

Erica Wiking Häger 2016 Ja Ja 700 000 6/6 4/4 75013)

niklas Zennström 2014 Ja Ja 575 000 6/6 72 700

ingrid godin  

arbetstagarledamot 2012 6/6 60

Margareta Welinder  

arbetstagarledamot 2007 5/6

Rita Hansson  

arbetstagarsuppleant 2014 6/6 300

Alexandra Rosenqvist

arbetstagarsuppleant 2015 5/6

1) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

2) Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

3)  Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2016. Detta betyder att arvodet 
utgått för tiden fram tills nästa årsstämma hålls dvs, för perioden 3 maj 2016 till 10 maj 2017. 
Utbetalning av beloppen skedde efter årsstämman 2017.

4) Närvaro via teknisk uppkoppling likställs med fysisk närvaro.

5) A-aktier som ägs via Ramsbury Invest AB.

6) B-aktier som ägs via Ramsbury Invest AB per den 19 februari 2018.

7) Aktier som ägs av make. 

8)  1 200 aktier ägs via Lena Patriksson Kellers privata bolag Verdani Holding AB.  
9 450 aktier ägs av make.

9) Melker Schörling lämnade styrelsen vid årsstämman 2017 av hälsoskäl.

10) Aktier som ägs via Melker Schörling AB.

11)  Christian Sievert anses beroende i förhållande till Ramsbury Invest AB därför att Ramsbury Invest AB 
är större ägare i ett företag där Christian Sievert är vd.

12)  Närståendes aktieinnehav: 19 000 aktier ägs via Christian Sieverts bolag Whitechris Industri AB 
samt 2 400 aktier som ägs av maka samt barn. Tilläggsinformation: Utöver Christian Sieverts 
aktieinnehav ovan, äger Christian Sievert 9 000 H&M-aktier via en pensionsförsäkring.

13)  750 aktier ägs via Erica Wiking Hägers bolag Erica Wiking Häger Advokataktiebolag.

Det finns inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen.
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