
 

Pressmeddelande 2013-02-06 

 

 

Svenska B-REEL på FORBES lista  
 

Efter 5 år på den amerikanska marknaden har det svenska produktionsbolaget B-Reel 
kvalat in på legendariska Forbes lista ”America’s Most Promising Companies”. Listan 
rankar hundra företag med lysande framtidsutsikter.    
 
För knappt ett år sedan blev B-Reel utnämnt till världens bästa produktionsbolag av den 
amerikanska branschbibeln Advertising Age. Och idag publicerade Forbes sin lista 
”America’s Most Promising Companies” med B-Reel på 37:e plats. Men trots de 
internationella framgångarna och kontor i London, New York och Los Angeles bultar hjärtat 
fortfarande för Sverige.   
 

- B-Reel gör en fantastisk resa. Forbes' uppmärksamhet är ett av flera kvitton på att B-Reels 
kultur och inriktning inte bara är något för Sverige och Norden utan också för USA och resten 
av världen, säger Anders Wahlquist, koncernchef på B-Reel.  
 
Forbes lista ”America’s Most Promising Companies” rankar 100 unga, tillväxtdrivna företag 
genom en rad variabler. Under sex månader går Forbes igenom tusentals ansökningar. Den 
slutgiltiga rankingen baseras på tillväxt (både finansiellt och antal anställda), marknadsandel, 
företagsledningen, investerare, marginaler och eventuella strategiska partnerskap.  Listan 
tas fram med hjälp av CB Insights, ett amerikanskt undersökningsföretag specialiserat på 
företagsvärdering, som går igenom en lång rad variabler. Efter intervjuer med varje företag 
görs en sista ranking innan den slutgiltiga listan publiceras. 
 
B-Reel bildades 1999 och drivs fortfarande av dess grundare. Alla ägare arbetar dagligen i 
bolaget. I B-Reel Group ingår Digital, Commercials, Feature Films, Content and Products.  I 
dagsläget har gruppen 150 anställda från 20 olika nationaliteter och kontor i Stockholm, 
London, New York och Los Angeles. I Sverige arbetar man med alla de stora 
reklambyråerna som Forsman & Bodenfors, DDB, Brindfors, Storåkers och Åkestam Holst. 
Under 2012 producerade B-Reel den guldbaggebelönade långfilmen Palme. B-Reel Group 
omsatte 246 miljoner SEK 2011 och ökade omsättningen med 62 % från 2010.  
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