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Stockholm 2021-05-12 

Peter Söderlind utses till ny VD för Shortcut Media 
Group  

Styrelsen i Shortcut Media Group (SMG) har utsett Peter Söderlind, idag COO, som ny VD då 

Anders Brinck nominerats till styrelseordförande och  därför lämnar VD-rollen under 2021. 

SMG:s ledning förstärks samtidigt med Eva Poysti som COO för koncernen samt Christer 

Karlsson som CFO på konsultbasis. Syftet med utnämningarna är att öka organisationens 

skalbarhet för att möjliggöra hög och uthålligt lönsam tillväxt.  

– Att tillsammans med senaste tidens förstärkningar genom förvärv och rekryteringar driva ökat fokus 

på vår tillväxtresa ska bli otroligt roligt. Jag är mycket glad över att få axla VD-rollen efter Anders och 

det ska bli spännande att fortsätta utveckla vår organisations fulla potential. Både vad gäller kunder, 

erbjudande och medarbetare, säger Peter Söderlind, tillträdande VD för SMG. 

– Att få förtroendet att gå in som COO i koncernen känns oerhört inspirerande. Jag har alltid drivits av 

att se människor och företag växa. Just nu är vi inne i en väldigt spännande tillväxtfas där vi breddar 

vårt erbjudande ytterligare med ny kompetens och begåvade kreatörer. Därför är jag övertygad om att 

SMGs målsättning att vara en "one-stop-shop" för rörlig bild kommer skapa stort värde för våra kunder 

de kommande åren, säger Eva Poysti, tillträdande COO för SMG.  

Peter Söderlind kommer i sin roll som VD fokusera på att driva SMG:s organiska tillväxt och 

expansion. Han tillträdde som COO för bolaget 2019 och har sen dess bl.a. bidragit till att 

framtidssäkra koncernens erbjudande, växa antalet långsiktiga kunder samt att utveckla SMG:s 

affärsplan. Innan dess var Peter VD på Chimney Pot Sverige AB, som under hans sista år som VD 

omsatte 180 Mkr med ett rörelseresultat på 42 Mkr. 

Eva Poysti kommer i sin roll som COO för koncernen fortsätta sitt arbete med att bygga en skalbar, 

effektiv och lönsam organisation. Hon tillträdde som COO för Bond Street 2020 och har sen dess bl.a. 

ansvarat för att bygga en skalbar, robust organisation i Stockholm. Eva har dessförinnan varit operativ 

chef/COO på flera av landets största organisationer inom rörlig bild, bl.a. NENT, SVT och 

Nyhetsbolaget/TV4 samt haft personalansvar för 400 anställda och budgetansvar på över 300 Mkr. 

Christer Karlsson kommer i sin roll som som CFO på konsultbasis bidra vid bl.a. strukturaffärer, IR- 

och finansieringsfrågor. Han var CFO i SMG på konsultbasis mellan 2016 samt 2019 och då starkt 

bidragande i förvärvs-, finansierings och IR-frågor, inklusive vid bolagets notering. Christer var nyligen 

Group CFO på Aspia, är styrelseledamot och medlem i risk-och revisions-kommitté på ICA Försäkring 

och styrelseledamot i Moment Hotels.  
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De nya rollerna utgör ett ytterligare steg mot SMG:s ambition att bli Nordens ledande kreativa partner 

inom helhetslösningar för 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. 

Datum för tillträde av de nya rollerna kommer att kommuniceras efter SMG:s årstämma. 

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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