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Frost Studio vinner affärer för 0,9 Mkr 

Frost Studio, helägt dotterbolag till Shortcut Media Group (SMG), har vunnit 

uppdrag från nya kunder. Affärerna väntas värda ca 0,9 Mkr. 

Produktion kommer huvudsakligen pågå under det första kvartalet 2020. Beställningen kommer från 

nya kunder och avser uppdrag till två stora, välkända, svenska industriföretag. Uppdragen går bland 

annat ut på att visualisera produkter som ännu inte finns genom 3D-animation och visuella effekter. 

– Vår passion för det kreativa arbetet samt att vi fokuserar mycket på att vara lösningsorienterade 

verkar uppskattas av kunderna. Vi tror mycket på den personliga relationen, säger Carl Thor, Lead 

VFX Artist på Frost Studio. 

– Vi har lagt mycket arbete med att utveckla Frost Studios erbjudande under 2019. Mottagandet på 

marknaden är positivt och jag vill passa på att ge en stor eloge till teamet för deras utmärkta arbete, 

säger Peter Söderlind, COO på Shortcut Media Group. 

Om Frost Studio 

Frost Studio är en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på avancerade visuella effekter 

och animation. Bolaget arbetar med bl.a. 3d-animation, animerad film, reklamfilmsproduktioner och 

långfilm. Exempel på produktioner som Frost Studio arbetat med finns på www.froststudio.se.  

 

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. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.  
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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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