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Shortcut Media Group (SMG) förvärvar STARK Film, 

som därefter går samman med Oddway Film  

SMG förvärvar 100% av aktierna i filmproduktionsbolaget STARK Film. Därmed 

förstärker SMG sitt erbjudande och kundlista inom högkvalitativ kommersiell 

film. Efter förvärvet går STARK Film samman med SMG:s dotterbolag Oddway 

Film och bildar ett av Sveriges största filmproduktionsbolag. 

STARK Film är, med sin trettioåriga erfarenhet, ett av Sveriges mest anrika filmproduktionsbolag. 

Bolaget är experter på filmkommunikation till stora varumärken och har kunder som Volvo, SKF, 

Ericsson, Autoliv och Stena. Med nyfikenhet och kreativitet producerar STARK filmer som lockar och 

engagerar. Mer information finns på www.stark.se.  

– STARK och Oddway är två etablerade varumärken och tillsammans får vi större möjlighet att fortsätta 

vår kreativa utveckling och skapa än mer affärsnytta för våra kunder. Genom tillhörigheten till SMG får 

vi tillgång till fler kompetenser och en naturlig bas i Stockholm, vilket kommer att stärka vårt erbjudande, 

säger Ann-Charlotte Hanfelt, VD på STARK Film.  

– Det känns väldigt roligt att Oddway och STARK nu går samman. Som ett större bolag med många 

kompetenta kollegor har vi också större möjlighet att driva utvecklingen och vara det ledande bolaget. 

Vi vet att vi genom samgåendet kommer kunna stärka och bredda vårt erbjudande och hjälpa fler kunder 

med deras behov av rörlig bild, säger David Stenberg, VD på Oddway Film. 

Det gemensamma bolaget STARK/Oddway har vid starten 20 anställda och finns representerat i 

Göteborg och Dubai, samt genom systerbolagen i SMG även i Stockholm, New York och Söderhamn.  

– Med sina högklassiga produktioner och extremt långa kundrelationer blir STARK ett fantastiskt tillskott 

till gruppen i stort och för verksamheten i Göteborg i synnerhet. Det här är en viktig del i att nå de mål 

vi satt upp för SMG om att bli Nordens ledande kreativa partner inom filmkommunikation och att ha 

branschens nöjdaste kunder, säger Peter Söderlind, VD på Shortcut Media Group. 

STARK Film väntas tillföra SMG 14-16 Mkr i omsättning och 1,4-2 Mkr i EBITA på årsbasis. Total 

köpeskilling uppgår till 7,5 Mkr för 100% av aktierna i STARK Film med tillträde den 15 september.  

Köpeskillingen inkluderar ett fritt eget kapital i det förvärvade bolaget om ca 1 Mkr. Det innebär en 

bolagsvärdering av STARK Film på skuldfri basis om ca 6,5 Mkr. Betalning erläggs genom: 

• 5,4 Mkr i likvida medel från SMG:s kassa 

• 1,4 Mkr i nyemitterade SMG-aktier, till den volymvägda aktiekursen de 30 handelsdagarna fram 

till och inklusive 16 september 2021 
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• 0,5 Mkr i säljarrevers 

• 0,15 Mkr nyemitterade i teckningsoptioner i SMG med strike 5 Kr och löptid till Q2 2023 

Förvärvet av STARK är ett betydande steg mot SMG:s mål att bli Nordens ledande kreativa partner 

inom filmkommunikation. Det bidrar även till SMG:s tillväxtplan, som innebär att 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.  

Om STARK Film 

STARK Film är ett internationellt prisbelönt filmproduktionsbolag. Kunder 

inkluderar moderna globala företag som Volvo Trucks, Ericsson, Autoliv, Irisity och 

Dassault Systems samt brand experience- och kommunikationsbyråer. Mer 

information finns på www.stark.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, Stark 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: 

Peter Söderlind 

VD 

Shortcut Media Group 

peter.soderlind@shortcutmedia.se  

Tel: 072-375 75 10 

 

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 16 september 2021. 
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