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Pressmeddelande 

Stockholm 2021-05-12 

Anders Brinck föreslås bli styrelseordförande för 
Shortcut Media Group och lämnar därför VD-rollen 
under 2021 

Valberedningen i Shortcut Media Group (SMG) har meddelat att Anders Brinck, VD för SMG, 

kommer föreslås som styrelseordförande vid årsstämman 2021. Syftet med utnämningen är att 

ytterligare öka styrelsens fokus på långsiktiga, strategiska affärer såsom förvärv. 

Valberedningen i SMG har enhälligt nominerat Anders Brinck som styrelseordförande i SMG. Med 

anledning av detta har Anders meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD och har, i samråd med 

styrelse och ledning, arbetat för att utse en efterträdare. När Anders Brinck tillträder som 

styrelseordförande kommer Anders Uhnér, bolagets nuvarande styrelseordförande, att fortsätta i 

styrelsen som ledamot. 

– Efter att ha följt SMG i ett par år ser jag det här som en optimal utveckling för bolaget. Att ytterligare 

öka fokus på större strategiska affärer i styrelsen kommer att skapa aktieägarvärde. Samtidigt kan vi 

utse en mycket erfaren och kompetent VD som ersättare, vilket ger SMG perfekta möjligheter att 

fortsätta växa snabbt organiskt, säger Lennart Larsson, ordförande för SMG:s nomineringskommitté. 

– Det har varit en väldigt stimulerande och rolig tid att få vara styrelseordförande i SMG och delaktig i 

koncernens tillväxtresa. Med alla duktiga medarbetare och ett fantastisk lag i ledningen är det naturligt 

att lämna över stafettpinnen till Anders Brinck som därmed kan fokusera på SMG:s fortsatta höga 

tillväxtmål, säger Anders Uhnér, styrelseordförande för SMG. 

– Jag ser mycket fram emot att kunna lägga ytterligare energi på att göra fler sunda och långsiktigt 

värdeskapande, strategiska affärer. Det finns ett antal spännande affärsmöjligheter som jag hoppas 

kan bidra till att vi kan skala upp vår verksamhet ytterligare för att nå bolagets tillväxtplan, säger 

Anders Brinck, VD för SMG.  

Anders Brinck kommer i sin roll som styrelseordförande fokusera på att bolagets tillväxtplan nås 

genom fokus på långsiktiga, strategiska affärer såsom förvärv och ramavtal. Han tillträdde som VD 

2011 då SMG startades och har sen dess bl.a. bidragit till att bolaget växt i snitt över 50% per år, både 

organiskt och genom ett halvt dussin förvärv.  

Anders Uhnér kommer i sin roll som styrelseledamot fokusera på arbetet med bolagets förvärv och 

andra legala områden. Han tillträdde som styrelseordförande 2011 då SMG startades och har sen 

dess bl.a. bidragit i en rad affärskritiska frågor som t.ex. förvärv, notering på Spotlight Stock Market 

samt i ramavtal med nyckelkunder. 
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Syftet med de nya rollerna är att öka organisationens skalbarhet för hög och uthålligt lönsam tillväxt. 

De utgör ett ytterligare steg mot SMG:s ambition att bli Nordens ledande kreativa partner inom 

filmkommunikation. De bidrar även till SMG:s tillväxtplan, som innebär att genom organisk samt 

förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Tillväxtplanen ska innebära en 

omsättning som innan slutet av 2022 i årstakt överstiger 120 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 6-

12 Mkr. 

Övriga nomineringar till styrelsen kommer att kommuniceras i samband med att kallelse till 

årsstämman publiceras. Datum för tillträde av de nya rollerna kommer att kommuniceras efter 

stämman. 

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, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns 

på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos 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 (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 12 maj 2021. 
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