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Oddway film vinner ramavtal med storkund i Dubai 

Oddway Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har vunnit ramavtal 

med en stor Dubai-baserad kund.  

Under juli kommunicerades att Oddway startade dotterbolag i Dubai, i syfte att få ökad access till flera 

stora, internationella kunder i regionen. Dubai-bolaget ska till en början bli ett representationskontor, 

men kan successivt användas för att bygga upp en större närvaro i regionen givet att efterfrågan växer.  

– Vi är väldigt glada att ett ramavtal nu finns och ser fram emot att hjälpa våra uppdragsgivare med sin 

rörliga kommunikation, säger Theo Gabay, Producent på Oddway och ansvarig för uppstarten i Dubai. 

– Det här känns såklart väldigt kul, med detta avtal kan vi nu utveckla bolaget i Dubai ytterligare och 

stärka vår närvaro, säger David Stenberg, VD på Oddway. 

Ramavtalet som skrivs är ett preferred supplier-avtal som inledningsvis löper till 31 mars 2022, med 

möjlighet till förlängning. Oddway har i dagsläget utfört mindre projekt åt kunden och kan, när nu avtal 

är skrivet, även ta sig an större uppdrag.  

Värdet på avtalet omfattas av sekretess. Det är ledningens bedömning att kundens och avtalets natur 

gör att det samlade värdet bedöms har sådan betydelse att det ska kommuniceras till aktiemarknaden. 

Om Oddway Film & Television 

Oddway Film är ett prisbelönt, Göteborgsbaserat 

filmproduktionsbolag som kombinerar kreativitet och strategi, 

från idé till färdig film. Oddways specialitet ligger i välproducerad 

reklam-, brand-, imagefilm med stort fokus på storytelling. Det är ett av Västsveriges mest framgångsrika 

produktionsbolag med såväl byrå- som slutkunder - däribland IKEA, Volvo Cars, Essity, Göteborgs 

Stadsmission och Stena-koncernen. Mer information finns på www.oddway.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, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på 

www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

David Stenberg 

VD 

Oddway Film & Television 
david@oddway.se 

0735-44 49 01 

 

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 14 september 2021. 
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