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Tilldelningen av ramavtal kring film med Post och
Telestyrelsen (PTS) har inte överklagats. Ramavtal
kan därför tecknas mellan Bond Street och PTS
Bond Street har tidigare tilldelats ramavtal i PTS nationella upphandling av
filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 5 Mkr per år i upp till fyra år,
totalt upp till 20 Mkr. Tilldelningen har inte överklagats och ramavtal kan
därför tecknas mellan Bond Street och PTS.
PTS har meddelat Bond Street om att tilldelningen av ramavtalet kring filmproduktion som tilldelades
13 maj inte har överklagats under den avtalsspärr om 10 dagar som gäller enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Det innebär att PTS har för avsikt att teckna avtal med Bond Street. Avtalet väntas vara värt ca 5 Mkr
per år i upp till fyra år, totalt upp till 20 Mkr.
Genomgång av avtalet kommer att ske de kommande veckorna. Avtal förväntas tecknas under juni
månad. När så har skett kommer det omedelbart att meddelas till marknaden.
Om Bond Street Film
Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter,
trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är en av de ledande
leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång
erfarenhet inom segmentet. Det är också ett av Sveriges mest prisbelönta
filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra
internationella och svenska tävlingar.

Sen januari 2020 bedrivs även

varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street
Film Stockholm AB.
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produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad
film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena
Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på
www.shortcutmedia.se.
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För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group
anders.brinck@shortcutmedia.se
Tel: 070-720 62 63
Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 27 maj 2020.
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