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Pressmeddelande 

Stockholm 2019-11-13 

Shortcut Media Group ökar ägandet i Bond Street, 
samlar verksamheterna och utser Lars Bilk som VD i 
Stockholm  

Shortcut Media har ingått avsiktsförklaring om att öka ägandet i Bond Street 

från 65% till 90,1%. Därefter avses alla verksamheter i Stockholm samlas i 

Bond Street, under ledning av Lars Bilk. 

Styrelsen i Shortcut Media AB (SMG) har i dag ingått avsiktsförklaring med Lars Bilk, VD på Bond 

Street Film Stockholm AB (Bond Street), om att utöka ägandet i Bond Street från 65% till ca 90,1%. 

Lars Bilk är medgrundare till Bond Street, har varit VD för verksamheten i över tio år och har 

dessförinnan lång erfarenhet inom medieproduktionsbranschen, inom bl.a. TV4 och MTG.  

Affären avses ske genom förvärv av befintliga aktier från det av Lars Bilk helägda bolaget Bond Street 

Film Holding AB. Samma villkor kommer även att erbjudas till övriga delägare i Bond Street. 

Köpeskilling uppgår enligt villkoren i avsiktsförklaringen till; 

- 2,5 Mkr att erläggas mot skuldebrev med 3% enkel årsränta 

- 500 000 st nyemitterade aktier i Shortcut Media AB, motsvarande en utspädning om ca 5% 

Vid genomförandet av affären ska även verksamheterna i Shortcut Media Produktion AB samt Frost 

Studio AB överföras till Bond Street. Resultatet blir att SMG:s verksamhet i Stockholm finns samlad i 

ett aktiebolag under Lars Bilks ledning. Oddway i Göteborg leds fortsatt av David Stenberg och Anders 

Brinck kvarstår som koncernchef.  

Affären väntas, tillsammans med den samflytt som beskrevs i delårsrapporten för första halvåret 2019, 

leda till en väsentligt förenklad organisation och goda synergieffekter under 2020. 

Integrationskostnader förväntas uppgå till ca 1 Mkr mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 

2020. 

Lars Bilk och övriga minoritetsägare i Bond Street omfattas av de så kallade Leo-reglerna. Det är 

särskilda regler om bl.a. emissioner samt aktieöverlåtelser till bolagsledning och andra anställda. 

Emissionsbeslut kring de nyemitterade aktierna behöver därför tas vid bolagsstämma och beslutet 

kräver särskild kvalificerad majoritet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att sändas inom kort. 

– Jag är både hedrad och ödmjuk över att få möjligheten att leda verksamheten i Stockholm. Vi har 

under lång tid byggt upp en stark organisation på Bond Street och ser otroligt mycket fram emot att nu 

ta nästa steg som ett gemensamt team med våra systerbolag, säger Lars Bilk, VD på Bond Street.  
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– Vi ser mycket fram emot att samla alla i Stockholm på en plats och i ett bolag. Lars och teamet på 

Bond Street har gjort och fortsätter att göra ett fantastiskt arbete. Att verksamheterna i Stockholm 

enas under Lars ledning var ett självklart beslut. Vi ser mycket fram emot att inleda 2020 som ett mer 

samlat och fokuserat team än någonsin tidigare, säger Anders Brinck, VD för SMG. 

Om Shortcut Media Group 

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper 

och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller 

postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost 

Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Brinck 

VD 

Shortcut Media Group 

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99 

 

Denna information är sådan som Shortcut Media AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 13 november 2019. 
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