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Vores vurdering af Hennes & Mauritz:
• Der har været gode årsager til, at aktiekursen er faldet

siden toppen i 2015, men de seneste måneders kursfald samt den meget pessimistiske stemning omkring
H&M er dog i vores optik løbet løbsk.

Hennes & Mauritz er blandt
verdens absolut største detailvirksomheder.
Hovedsæde:
Stockholm, Sverige

• Vi ser stadig en veldrevet virksomhed med et stærkt
koncept, hvor der på nuværende kursniveauer er mange muligheder, som efter vores mening ikke er reflekteret i kursen.

Antal medarbejdere (2017):
Ca. 171.000

• H&M har en global markedsandel på 1,7%, hvilket således stadig giver H&M mulighed for at ekspandere både
gennem butiksåbninger, online, H&M-brandet samt de
nye brands.

Årlig driftsindtjening (2017):
29.057 mio. svenske kroner

• Den nye aftale (marts 2018) med onlinespilleren Tmall
giver et meget stort potentiale i Kina, hvor H&M i 2017
kun havde en omsætningsandel på 4,8%.

Forventninger til 2018:
Forventer en moderat vækst i
driftsindtjeningen

Årlig omsætning (2017):
200.004 mio. svenske kroner

Udbytte (seneste 12 mdr.):
7,20%

• Ledelsens mange toplinje- og supply chain initiativer
bliver en succes, som blandt andet kan medvirke til
færre fejlslagne kollektioner, bedre salgspriser og færre nedskrivninger i årene fremover.
• Vi tror på, at samspillet mellem butikker og online er
vindermodellen (Omni-channel), hvorfor H&M kan
gøre sit store butiksnetværk til en konkurrencemæssig
fordel.
• Ledelsen leverer på deres guidance. Her forventer ledelsen blandt andet, at driftsindtjeningen stiger moderat i indeværende år, mens konsensus forventer et fald
på omkring 5%.
• Aktiekursen yder et meget attraktivt langsigtet afkastpotentiale, som i skrivende stund er på hele 171%.
• Det pæne potentiale er dog tæt forbundet med den risiko der er er omkring H&M i øjeblikket. Blandt andet
bliver det vigtigt, at ledelsen formår at vende udviklingen i kerneforretningen – de fysiske H&M-butikker.
Dette er en udvikling, vi følger tæt.
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Om denne publikation:
Når vi vælger selskaber til porteføljen,
skal de altid både bestå en kvantitativ
analyse og en kvalitativ analyse - og
selskabet skal samtidig passe ind i den
samlede portefølje. Den kvantitative
analyse tager afsæt i fakta fra selskabets
seneste regnskab og sikrer blandt andet,
at vi altid kun investerer i selskaber med
stabil indtjening og lav gæld og hvor aktiekursen samtidig er væsentligt lavere
end vores beregnede fair værdi. Denne
publikation handler om den anden del
af vores investeringsproces, nemlig den
efterfølgende grundige fundamentale
analyse af selskabet. Formålet med at
offentliggøre analysen er, at give vores
kunder og andre interesserede mulighed
for at forstå, hvorfor vi synes selskabet er
en god langsigtet investering – primært
vurderet ud fra de kvalitative forhold.
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I denne udgave af Indblik i Porteføljen har vi valgt at
se nærmere på en af vores mindste positioner, det
svenske tøj og modehus Hennes & Mauritz (H&M). Vi
valgte tilbage i slutningen af 2017 at inkludere H&M
i vores porteføljer i hhv. Stonehenge Globale Valueaktier og Stonehenge Value Mix, fordi vi allerede på
daværende tidspunkt kunne se en aktie som i vores
model var blevet alt for billig. I vores optik var H&Ms
interne og eksterne udfordringer mere end reflekteret i aktiekursen, hvilket de med de seneste måneders kursfald stadig er – dog bare i en endnu mere
ekstrem grad. Som vi vil argumentere for i artiklen,
er H&M en yderst attraktiv investeringscase som på
nuværende kursniveauer giver et pænt langsigtet
afkastpotentiale. Det pæne potentiale er dog tæt
forbundet med den risiko og negative stemning der
er omkring H&M i øjeblikket. Vores model, og prisfastsættelsesmodeller mere generelt, er typisk ikke
kendetegnet som værende gode timingværktøjer.
Derfor køber vi aldrig en hel position på en gang,
men deler i stedet købene op i flere bidder for at
undgå denne timingeffekt.

tailvirksomheder. Er du ikke en gammel dinosaurus
kan du også vælge at handle dit H&M tøj online, hvor
H&M faktisk er online på hele 43 markeder. De fysiske butikker udgør dog med 87,5% af den samlede
omsætning svarende til 203 mia. svenske kroner stadig langt størstedelen, men onlinehandlen er ikke af
en uvæsentlig størrelse og udgjorde i 2017 12,5% af
omsætningen svarende til 29 mia. svenske kroner
(figur 1).

Hvem er H&M?
De fleste af os kender det velkendte røde H&Mlogo, når vi som en gammel dinosaurus spadserer
gennem gågaden på en af vores shoppeture. Det er
særligt deres koncept om at tilbyde modetøj til overkommelige priser, som vi forbinder med H&M.

Geografisk udgør Europa den største del af omsætningen med Tyskland (15,9%), Storbritannien (6,3%)
og Frankrig (5,9%) som de tre største enkeltstående
lande i Europa. USA og Kina udgjorde i 2017 hhv.
12,0% og 4,8%.

Udover, at H&M for at diversificere forretningen bruger flere kræfter og foretager flere investeringer i
deres online-forretning, har H&M også lanceret en
række nye brands for at gøre forretningen mindre
afhængig af H&M brandet. De 8 nye brands - som
tæller COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap
Monday, ARKET, Afound og H&M Home - har alle deres egne unikke koncepter som derigennem imødekommer forbrugernes skiftende behov og rammer
nye målgrupper. De nye brands udgjorde i 2017 allerede 7,5% af den samlede omsætning svarende til
17,3 mia. svenske kroner.

Siden den første Hennes butik åbnede for 70 år siden
i Västerås i Sverige har H&M ekspanderet kraftigt og
er i dag med mere end 4.700 butikker fordelt på 69
markeder blevet blandt verdens absolut største de-

Figur 1

Overblik over H&Ms omsætningsfordeling

Kilde: H&M, Kapitalmarkedsdag (Februar 2018)
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Aktiekursens fald
H&Ms aktiekurs har i efterhånden snart flere år været under et stærkt salgspres, og er således fra toppen i marts 2015 til nu faldet med omkring 64% (Se
figur 2). Hvorfor aktiekursen er faldet, skyldes flere
forskellige faktorer af både intern og ekstern karakter, men kan kort opsummeres til svigtende salg som
har resulteret i alt for høje varelagre samt skiftet fra
fysisk detailhandel til mere onlinehandel. Her mener markedet, at H&M har været for langsom til at
omstille sig til den nye digitale tidsalder. Samtidig
kan man ikke underkende stemningseffekten, når

Figur 2

en dyr og populær vækstaktie som følger af blandt
andet lavere vækstrater eller forventningen herom,
pludselig bliver upopulær.
Vi kan sagtens se, at H&M har udfordringer særligt
i forhold til varelageret, men ledelsen har allerede
reageret og sat flere initiativer i gang - som dog først
forventes at få en betydelig effekt fra 2019. Kritikken
omkring H&Ms manglende digitalisering gjorde ledelsen i forbindelse med kapitalmarkedsdagen tilbage i februar (2018) i vores optik til skamme.

Aktiekursens udvikling for H&M – eksklusiv udbytter

Kilde: Uge-data, Bloomberg
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Højt varelager er et problem
Som nævnt anerkender vi fuldt ud H&Ms udfordringer ift. deres høje varelagre, men mener samtidig
at dette er mere end rigeligt indregnet i den nuværende aktiekurs.

lageret i forhold til omsætningen, ligger det nuværende niveau også højere end ledelsens målsætning
om et niveau i intervallet 12-14% (se figur 3). Denne
udvikling er absolut ikke optimal, fordi det medfører
løbende nedskrivninger af varelageret, som rammer
indtjeningen og derigennem aktiekursen negativt.
Som sagt har ledelsen allerede sat flere initiativer i
gang for at vende udviklingen, men disse forventes
først at få en betydelig effekt fra næste år. 2018 bliver derfor et stabiliseringsår, hvor første halvår, som
følger af et svagt 2017, forventes at blive svagt mens
andet halvår forventes at blive bedre. For at få mere
styr på udviklingen i varelageret, har ledelsen fokus
på at forbedre toplinjen samt at gøre virksomhedens
supply chain hurtigere, mere fleksibel og mere teknologibaseret.

Problemerne med de høje varelagre begyndte for
alvor i 2016, da toplinjen pludselig gik fra høje tocifrede vækstrater til blot 6% i 2016. Dermed stod H&M
med en stor mængde tøj som ikke var blevet solgt.
Den svage salgsudvikling, hvor H&M har haft for meget af det tøj som ikke har solgt og for lidt af det tøj
som har solgt, fortsatte desværre i 2017, og med en
negativ omsætningsvækst på 4,4% kom kulminationen på det svigtende salg i 4.kvartal 2017.
Konsekvensen er, at alt for meget kapital er bundet
op på varelageret, og ser vi på udviklingen i vare-

Figur 3

Varelageret ift. omsætningen

Kilde: H&M, Kapitalmarkedsdag (Februar 2018)
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Mere gang i toplinjevæksten
Det første overordnede fokusområde er at få mere
gang i toplinjevæksten. Dette vil ledelsen gøre gennem mere onlinesalg, både gennem egen platform,
men også gennem samarbejde med eksterne onlinespillere. H&M kan i mange lande ekspandere
gennem deres egen platform, mens et land som
Kina har vist sig at være langt mere udfordrende at
få succes med sin egen platform. Derfor har H&M
fornyelig (marts 2018) indgået samarbejde med
Alibaba ejede Tmall i Kina om at sælge produkter fra
H&M og H&M Home via deres platform. Dette giver
et kæmpe potentiale for H&M i Kina, eftersom Kina
i 2017 kun udgjorde 4,8% af omsætningen. For at
forstå omfanget af denne aftale, så udgør Tmall hele
53% af den samlede onlinehandel i Kina, og det er
derfor vigtigt at være tilgængelig på Tmall for at få
succes i Kina. Forhandlingerne er i gang om at få alle
virksomhedens brands på platformen.

(herunder design, kvalitet, pris og relevans) samt
kundeoplevelsen i kerneforretningen nok i de seneste par år. Ledelsen har dog sat gang i mange initiativer for at øge trafikken både i de fysiske butikker og
online samt for at få kunderne til at købe mere både
i butikkerne og online. Indledningsvist har testene
vist rigtig lovende resultater, og interessant er det,
at de kunder som har en god oplevelse i butikkerne,
udover at købe mere i butikkerne faktisk også ender
med at købe mere online. Testene fortsætter gennem 2018, hvor også flere testlokationer kommer
til, men initiativerne forventes først for alvor at blive
skaleret op fra næste år og fremover.
Forbedre de indre linjer
I forhold til at få udviklingen i varelageret bragt ned
mod målsætningen bliver det udover toplinjen ligeledes vigtigt at forbedre virksomhedens supply
chain, som der i takt med forbrugernes stigende
forventninger til alt fra produkterne (pris, kvalitet,
relevans og bæredygtighed) til hurtigere leveringer,
bliver stillet utrolig høje krav til. Her har H&M i flere
år investeret mere og mere i digitale løsninger og i
indeværende år bliver der virkelig sat fart på de digitale investeringer. Som resultat heraf udgør investeringerne i digitalisering i 2018 for første gang størstedelen af de samlede investeringer (56% i 2018 ift.
45% i 2017). Ledelsen har sat gang i mange initiativer, men mange af disse er stadig på et tidligt stadie.
Derfor forventer ledelsen først at initiativerne får en
betydelig effekt fra næste år og fremover.

Udover online skal væksten komme fra flere nye
H&M-butikker med fokus på nye markeder og
vækstmarkeder og fra butiksåbninger med de nye
brands med fokus på de modne markeder. Først og
fremmest bliver fokus dog at få stabiliseret og løftet
udviklingen i kerneforretningen – de allerede eksisterende fysiske H&M-butikker.
Butikkerne er ifølge ledelsen blandt andet ramt af
skiftet fra fysisk detailhandel til onlinehandel, men
samtidig indrømmer ledelsen, at de ikke har forbedret de enkelte produkter, udvalget af produkter

Figur 4

Strategiske investeringer i hhv. Butikker og Digitalisering (2008-2017)

Kilde: H&M, Kapitalmarkedsdag (Februar 2018)
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Ledelsen satser blandt andet meget på avancerede
algoritmer, som skal analysere deres store og stadig
stigende mængde data – der blandt andet er samlet
på baggrund af mere end 5 mia. besøgende og 800
mio. transaktioner på tværs af salgskanaler samt fra
deres loyalitetsprogram. Algoritmerne kan bidrage
til bedre forudsigelser af efterspørgslen efter de
enkelte produkter, hvor meget der skal produceres
og hvor produkterne skal allokeres hen, men faktisk
kan disse algoritmer også spotte trends 3-8 måneder i forvejen. Dette gør, at H&M i fremtiden bedre
kan undgå at ramme forkert med kollektioner samt
tage bedre beslutninger omkring allokering, pris og
produktion, hvilket forventes at få en positiv effekt
på både toplinjen og varelageret. De avancerede
algoritmer kommer også til at spille en afgørende
rolle i forhold til at gøre kommunikationen mere
personlig og relevant for den enkelte kunde, hvilket
forventes at få en positiv effekt på trafikken både i
butikker og online.

der er blevet solgt eller er tilbage i butikken, og hvor
produktet i givet fald er placeret. En tredjedel af butikkerne forventes at have RFID installeret i 2018 og
hele 80% til næste år.
RFID gør det samtidigt muligt at spare mange ressourcer på at tælle varelageret op, fordi varelageret
i princippet tælles op i realtid. Derudover kommer
RFID til at spille utrolig godt sammen med H&Ms
omni-channel strategi (samspillet mellem de fysiske
butikker og onlineforretningen), fordi en kunde således online hurtigt kan se om en H&M-butik i nærheden har det ønskede produkt på hylderne eller
når kunden står i butikken og vil vide om et produkt i
en specifik farve eller størrelse er tilgængelig online
eller i en anden butik i nærheden.
For at imødekomme forbrugernes forventning om
hurtigere leveringer, har ledelsen investeret i automatiserede varelagre og vil inden for de næste 12
måneder investerer i tre nye automatiserede varelagre i Europa. Det betyder, at ledelsen allerede fra
næste år forventer, at de vil kunne tilbyde næstedags leveringer til 90% af den europæiske befolkning. Ledelsen tester også samme dag leveringer og
leveringer fra H&Ms fysiske butikker.

Udover de avancerede algoritmer har ledelsen ligeledes investeret i andre digitale løsninger. Her kommer blandt andet 3D til at spille en afgørende rolle
i forhold til at gøre processen fra idé til det færdige
produkt er hos forbrugerne hurtigere. Det drejer sig
om implementeringen af RFID (Radio-Frequency
IDentification) i de fysiske butikker, som kan give et
endnu mere nøjagtigt og bedre overblik over salget og varelageret. RFID er en form for avancerede
stregkoder, som faktisk helt ned til mindste detalje
fortæller hvor mange i en specifik farve og størrelse,

Figur 5

Meget profitabel onlinehandel
På kapitalmarkedsdagen tilbage i februar (2018)
åbnede ledelsen mere op og fortalte for første gang
om, hvor meget onlinehandlen udgør af den samlede omsætning, samt hvor meget avance der er på

Driftsindtjeningen i procent af omsætningen

Kilde: H&M, Kapitalmarkedsdag (Februar 2018)

STONEHENGE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

I

W W W. S T O N E H E N G E . D K

I

T: +45 7220 7270

I

INFO@STONEHENGE.DK

6

Indblik i Porteføljen
Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

onlinesalget. Overraskende for mange var det at
høre, at overskudgraden for onlineforretningen var
på hele 22,6% i 2017, hvilket var højere end butikkernes overskudsgrad på 17,5% (figur 5). H&Ms onlineforretning er således meget profitabel, og langt
mere profitabel end mange af deres online-konkurrenter, som dog også hænger sammen med, at
disse typisk sælger eksterne brands i modsætning til
H&M, som primært sælger egne mærker. Derudover
fortalte ledelsen, at onlineforretningen allerede
udgør mellem 19-27% af omsætningen på mange
af deres modne markeder, herunder 27% i Holland,
26% i Tyskland, 20% i Sverige mens online udgør 12%
i USA.

hvor vi kan se, at H&M handler til en pris på niveau
med, hvad den handlede til i perioden omkring finanskrisen og betydeligt under det 10-årige gennemsnit.
Samtidig giver H&M ud fra vores egen fair værdi
beregning et meget attraktivt langsigtet afkastpotentiale på 171%, hvilket svarer til en fair værdi på
365 svenske kroner pr. aktie. Beregningen tager
udgangspunkt i tallene fra seneste årsregnskab tillagt væksten for indeværende år (2018), som får en
vægt på 0,9 samt væksten næste år (2019), som får
en vægt på 0,1. Den forventede vækst fra år 2020 og
fremover bliver således ikke tillagt nogen værdi. Til
trods for, at ledelsen forventer en positiv vækst i indtjeningen i indeværende år, har vi for at tage højde
for usikkerheden valgt at indregne en negativ vækst
på 5% i indeværende år, hvilket svarer til analytikernes konsensus forventninger. Samtidig er det vigtigt
at notere sig, at vores fair værdi er langsigtet og ikke
at forveksle med analytikernes 12 måneders kursmål. Vi ved ikke om potentialet bliver indfriet om 1,
2, 5 eller først om 10 år.

Med dette in mente og førnævnte digitalisering i
supply chain, gjorde ledelsen på kapitalmarkedsdagen, i vores optik, kritikken omkring H&Ms manglende digitalisering til skamme. H&M er derfor efter
vores mening i en gunstig position til at udnytte det
fortsatte skifte over mod mere onlinehandel, og
ledelsen forventer da også, at H&Ms onlinesalg vil
stige mere end 25% i 2018 og mere end 20% hvert
år i årene 2019-22.
Værdiansættelse
Ser vi på H&Ms nuværende prisfastsættelse, er H&Maktien – målt på adskillige multipler både i forhold
til sig selv og i forhold til konkurrenterne - historisk
billig. I figur 6 har vi illustreret dette ved ratioen P/E,

Figur 6

Historisk billig P/E

Kilde: Bloomberg
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Der kan være mange årsager til, at en aktie handler
med en betydelig rabat i forhold til vores beregnede
fair værdi, og i H&Ms tilfælde har der været gode årsager til, at aktiekursen har været faldende i de seneste par år. For at nævne nogle, så så H&M aktien i
2015 dyr ud både på multiplerne (figur 6) og i vores
fair værdi beregning. Vi har for alvor set et skifte fra
handel i fysiske butikker over mod onlinehandel,
hvilket har presset salget i H&Ms store butiksnetværk. Vi har set nogle fejltagelser fra ledelsens side i
forhold til kollektionerne, hvor de har haft for meget
af det tøj som ikke solgte og for lidt af det der solgte.
Konsekvensen af det svigtende salg har været at alt
for meget kapital er bundet op på varelageret, som
har betydet, at ledelsen har været nødsaget til at
nedskrive varelageret. Dette har haft en negativ effekt på de sidste par års indtjening (figur 7).

Figur 7

I vores optik er faldet og den negative stemning dog
løbet løbsk. H&M er stadig en veldrevet virksomhed
med et stærkt koncept, som lever op til alle vores
kriterier - herunder lav gæld, forståelig forretning
og positiv indtjening. Driftsindtjeningen har dog i de
seneste par år haft en nedadgående trend og det er
selvfølgelig en udvikling vi følger tæt. Ledelsen har
en forventning om, at driftsindtjeningen vil stige
moderat i indeværende år, men dette tror konsensus
dog ikke umiddelbart på (figur 7).

Udviklingen i omsætning og driftsindtjening (i mio. SEK)

Kilde: Bloomberg
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Til trods for udfordringerne, genererer H&M stadig
mere end 10 mia. svenske kroner i frie pengestrømme, hvilket de har præsteret siden 2006 (figur 8). De
frie pengestrømme er i vores optik blandt de absolut vigtigste kriterier, fordi det blandt andet fortæller, hvor meget der er tilbage til os aktionærer efter
alle drifts-, finansierings-, og investeringsudgifter er
afholdt. De frie pengestrømme kan ledelsen således bruge til aktionærvenlige tiltag såsom at betale

Figur 8

udbytte, købe aktier tilbage, nedbringe gælden eller lave et opkøb. Ledelsen har over de sidste 10 år
betalt knap 150 mia. svenske kroner tilbage til aktionærerne i form af udbytter, og de valgte i modsætning til manges forventninger at fastholde det
høje udbytte ved seneste årsregnskab – hvilket i
skrivende stund giver et direkte afkast på omkring
7% (figur 9).

Højt frit cash-flow

Kilde: Bloomberg

Figur 9

Stabil udvikling i udbyttet

Kilde: Bloomberg
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Konklusion
Som valueinvestorer leder vi efter attraktive selskaber, som i øjeblikket handler med en betydelig
rabat i forhold til vores beregnede fair værdi. Det
betyder således, at vi som oftest går mod strømmen og tager de (i nogens øjne) upopulære valg. Vi
kan sagtens forstå, at H&M aktien er faldet, men når
det er sagt, er de seneste måneders kursfald og den
pessimistiske stemning løbet løbsk.
Vi ser flere muligheder i H&M, som efter vores
mening ikke er reflekteret i den nuværende aktiekurs: H&M har stadig en relativ lille markedsandel på flere markeder, og samlet har H&M en global
markedsandel på 1,7%. Der er således stadig god
mulighed for at ekspandere gennem H&M-brandet
og de nye brands både med butiksåbninger og gennem online. Vi ser med aftalen med Tmall et stort
potentiale i Kina, som med en omsætningsandel på
4,8% stadig er et relativt lille marked for H&M. Vi tror
på, at vindermodellen er en omnichannel-strategi
med et stærkt samspil på tværs af salgskanaler,
hvor H&M således kan gøre sit store butiksnetværk
til en konkurrencemæssig fordel. Vi ser et positivt
bidrag fra optimeringen af deres butiksportefølje,
hvor blandt andet ikke-profitable butikker lukkes.
De har en utrolig profitabel onlineforretning, hvor
onlinehandlen på mange af deres modne markeder
allerede udgør tæt på en tredjedel af omsætnin-

Figur 10

Risici i forhold til potentialet er i store træk det modsatte af ovenstående. Samtidig har onlineforretningens relativt store andel på de modne markeder
skabt usikkerhed om, hvorvidt det blot har flyttet
salget fra butikkerne til onlinedelen – og dermed
ikke skabt mere salg. Ledelsen har sat adskillige initiativer i gang for blandt andet at undgå, at væksten
i onlinesalget ikke sker på bekostning af deres fysiske butikker, men det er selvfølgelig en udvikling,
vi følger tæt.

Ledelsens forventninger

STONEHENGE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Kilde: H&M, Kapitalmarkedsdag (Februar 2018)

Ansvarsfraskrivelse
Denne publikation
er udgivet af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S som
markedsføringsmateriale og kan ikke
anses som investeringsanalyse eller
som en opfordring til
at købe eller sælge
det pågældende
værdipapir. Stonehenge påtager sig
ikke rådgiveransvar
for dispositioner foretaget på baggrund af
materialet. Publikationen er baseret på
offentligt tilgængeligt materiale, som
Stonehenge anser
for at være pålideligt
samt egne beregninger. Stonehenge
tager forbehold for
fejl i kilder, trykfejl og
beregningsfejl. Alle
vurderinger er udført
på den angivne dato
og kan ændres uden
videre. Historiske
afkast, vurdering af
gevinstpotentiale
og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke
opfattes som garanti
for fremtidigt afkast.
Den fremtidige kursudvikling og/eller
det fremtidige afkast
kan blive negativt og
gevinster eller tab
kan blive forøget eller formindsket som
følge af valutakursudsving.

gen. Vi tror på, at ledelsens mange initiativer bliver
en succes, som blandt andet kan medvirke til færre
fejlslagne kollektioner, bedre salgspriser og færre
nedskrivninger i årene fremover. De kan udnytte
deres skala i endnu større udstrækning end i dag. Der
er et meget stort stigningspotentiale, hvis ledelsen
leverer på deres guidance både i indeværende år
og den langsigtede guidance (figur 10). H&M har
tidligere med stor succes lavet samarbejde med
kendte designere (Karl Lagerfeld, Stella McCartney,
m.fl.), hvilket kan være en mulighed, ledelsen vil
forsøge sig med igen. Gode resultater og nyheder
kan vende den meget pessimistiske stemning. Mere
spekulativt går der rygter om, at H&Ms bestyrelsesformand – søn af H&M-grundlæggeren og Sveriges
rigeste mand – vil købe virksomheden af børsen
(Familien ejer allerede i dag omkring halvdelen af
selskabet), hvilket kan give yderligere upside.
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