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Bond Street Film och Discovery överens om justerad 
omfattning av ramavtal för Sverige, Norge och 
Danmark 

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, har ramavtal med Discovery 

Network kring trailerproduktion i Sverige sen 2015. Ramavtalet, som utökades 

2018 till att även innefatta Norge och Danmark, ska efter översyn nu justeras. 

I samband med översyn av avtalet kommer arbetet som Bond Street 2019 utfört för Danmark under 

2020 stegvis fasas över för att istället utföras lokalt av Discovery i Danmark. 

Arbetet som Bond Street 2019 utfört för Norge kommer att fortsätta på ungefär samma sätt som under 

2020. 

Arbetet som Bond Street 2019 utfört för Sverige kommer att fortsätta på ungefär samma sätt som under 

2020. Här kan det finnas möjlighet för ökade volymer i samband med att Discovery bl.a. erhållit utökade 

rättigheter och satsar på mycket nytt kvalitétsinnehåll i Sverige. 

Justeringen av omfattningen förväntas innebära att avtalets totala intäkter minskar med ca 2,8 Mkr 

under 2020, varav större delen av minskningen i volym kommer att ske under det tredje och fjärde 

kvartalet 2020.  

– Discovery är en mycket viktig och uppskattad kund och det är glädjande att vi efter genomgång av det 

internationella avtalet kommer fortsätta med vårt omfattande samarbete. Vi är överens om att det är i 

bägge parters intresse att produktionen för Danmark tills vidare fasas över till Discovery lokalt och att vi 

istället lägger utökat fokus på Norge och Sverige nästa år, säger Lars Bilk, VD på Bond Street Film. 

–  Bond Street har en otrolig bredd och kapacitet för bland annat trailerproduktion. Möjligheten att 

erbjuda internationell flexibilitet gentemot kunder som Discovery är en av många styrkor. När det nu 

pågår förhandlingar mellan Discovery och TDC kring sändningarna i Danmark håller vi med om att det 

är klokt att lägga produktionen lokalt. Vi önskar Discovery all lycka till i att nå villkor de önskar gentemot 

TDC, säger Anders Brinck, VD på Shortcut Media Group. 

Om Bond Street Film 

Bond Street Film producerar reklamfilm, beställningsfilm, trailers för tv, streaming 

och gaming samt relaterade digitala tjänster. Bond Street är ett av Sveriges mest 

prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 

priser i fyra internationella och svenska tävlingar. 
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Om Shortcut Media Group 

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

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

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

Studio. 

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 20 december 2019. 
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