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Pressmeddelande 

Stockholm 2021-01-29 

Bond Street Film vinner ramavtal med Frilans Finans 
 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har idag tecknat 
ramavtal kring filmkommunikation med Frilans Finans, Sveriges största 
organisation för egenanställda.  
 
Avtalet avser produktion av film till bland annat digitala och sociala medier, är löpande och träder i 

kraft omgående.  Frilans Finans har under hösten 2020 upphandlat filmkommunikation, t.ex. film och 

animation till digitala samt sociala medier, genom ett centraliserat ramavtal. Då upphandlingen 

slutförts stod det klart att Bond Street Film valts ut som avtalspartner.  

 

Samarbetet innebär att Bond Street Film blir långsiktigt engagerad partner och leverantör till Frilans 

Finans inom rörlig bild för kommunikation och marknadsföring inom digitala samt sociala medier, ett 

snabbt växande område inom Shortcut Media Group.  

 

- Bond Streets förmåga att erbjuda en helhetspartner inom rörlig bild har verkligen varit avgörande för 

vårt val av partner i vår pitch, säger Marcus Jonsson, Marknadschef på Frilans Finans.  

 

- Det är glädjande att vår breda kompetens inom filmkommunikation tas så väl emot av marknaden. Vi 

ser mycket fram emot ett givande samarbete med Frilans Finans, säger Peter Söderlind, COO för 

Shortcut Media Group. 

 

Ramavtalet gäller tills vidare och löper med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Som 

avtalsvillkoren är utformade får Bond Street inte i dagsläget kommunicera estimat kring avtalets värde. 

Ledningen bedömer dock att avtalet väntas vara av en sådan omfattning att dess tecknande enligt 

MAR ska kommuniceras via pressmeddelande.  

 

Om Frilans Finans 

Frilans Finans är Sveriges största organisation för egenanställda och omsatte 2019 ca 1 100 Mkr. 

Boalget gör det möjligt för människor att på ett enkelt, roligt och tryggt sätt kunna bedriva verksamhet 

och fakturera utan företag. På så sätt har Frilans Finans sedan starten 1999 hjälpt tiotusentals 

egenanställda att arbeta på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden.  

 

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 

http://www.shortcutmedia.se/


 

 
Shortcut Media Group 

Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm 
www.shortcutmedia.se  

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. Mer information 

finns på www.bondstreet.se och www.froststudio.se.  

 
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, 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.  

 

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 (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 29 januari 2021. 
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