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OM oss

Första halvåret 2017 har passerat och 
när vi nu träder in i semestertider kan 
vi konstatera att vi lämnar en rolig 
och intensiv period bakom oss. Vår 
resa som grupp fortsätter och vi har 
under denna period passerat ytterli-
gare milstolpar på vår resa mot att bli 
marknadsledare i Sverige inom vårt 
segment.  

Förvärvet av Frost VFX den 16 juni 
innebar att vi nu har fördubblat vår 
kapacitet inom animation och visuella 
effekter. Med anledning av detta kom-
mer vi att fokusera det här, något mer 
koncisa nyhetsbrevet, på att berätta om 
den del av vår verksamhet som sysslar 
med animation och visuella effekter. 

Andra viktiga händelser under kvarta-
let var att dotterbolaget Shortcut Post 

första halvåret 2017
fick flera stora beställningar och räknar 
med en tillväxt om ca 50% under 2017, 
att Bond Street Film nominerades 
till ”Agency of the Year” i den globala 
finalen av Promaxbda och sedan, den 8 
juni, tog hem hela tre guld och ett sil-
ver i samma tävling. Utöver detta gläds 
vi åt att emissionen i moderbolaget, 
som avslutade kvartalet, blev kraftigt 
övertecknad.

Ovanstående händelser går att läsa mer 
om i kvartalsrapporter, pressmeddelan-
den och nyhetsartiklar.

Varmt välkomna in i vår underbara 
värld av rörlig bild!

synpunkter?

Alla läsare är varmt väl-
komna att kontakta oss 
med frågor eller feedback 
på innehållet i det här 
brevet. Vi tar till oss av det 
till kommande utskick. 

Detta nyhetsbrev distri-
bueras tre dagar senare än 
vad som tidigare kom-
municerats till följd av 
sjukdom. 

Shortcut Media Group är en av 
Sveriges ledande, oberoende 
och mest prisbelönta produk-
tionsgrupper och producerar 
bl.a. reklam- och företagsfilm, 
trailers, animerad film, promos 
samt tillhandahåller postpro-
duktion.
Koncernens aktie är noterad på 
AktieTorget sedan 20 juni 2016 
under symbolen SMG.

Anders Brinck, VD
anders.brinck@shortcutmedia.se

Christer Karlsson, CFO
christer.karlsson@shortcutmedia.se
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Frost VFX-artister är några av de allra bästa i Sverige i sin 
kategori. De är specialiserade på visuella effekter, anima-
tion och specialeffekter inom premiumsegmentet och 
har en fin portfolio innehållandes projekt till exempelvis 
varumärken som Delicato, Eon, Atlas Copo och Polarn & 
pyret. 

De kompletterar SMG:s kapacitet inom grafikproduktion 
och effekter men även gruppens efterbearbetning i stort, 
och vi är glada att vi nu kan kombinera kompetensen 
inom Frost VFX med bland annat Good Motion för att 
tillsammans ta oss an större och mer avancerade projekt 
än tidigare. Vår ambition är att samarbeten mellan Frost 
och övriga bolag i gruppen ska komma igång snabbt inom 
bl.a. produktion, försäljning och personal/kompetens och, 

såhär drygt två veckor efter förvärvet, har Frost hunnit 
med aw på både kontoret på Karlavägen och Ynglingaga-
tan där de fått träffa och lära känna övriga bolag bättre. 

Vi ser flera möjligheter att hitta synergier på intäkts- 
och kostnadssidan och har redan börjat titta på möjliga 
synergier inom kostnader som exempelvis hyra/lokaler 
och teknik. Bond Street var snabba att kontakta Frost kort 
efter förvärvet angående ev. gemensam produktion. 

Det känns roligt att vi nu efter förvärvet har dubbelt så 
stor kapacitet och kompetens inom visuella effekter och 
avancerad animation som tidigare, samt förstärker vår 
position som en av Svergies ledande och mest prisbelönta  
produktionsgrupper.

OM FROST VFX
 
Stockholmsbaserad produktions-
studio specialiserad på visuella 
effekter, animation och specialef-
fekter. Bolaget har fem anställda 
och har bl.a. producerat de visu-
ella effekterna till filmen ”Morran 
& Tobias – som en skänk från 
ovan”. Studion har även gjort 
filmproduktioner åt varumärken 
som Delicato, Eon, Atlas Copo 
och Polarn & pyret. Bolaget hade 
under det brutna räkenskapsåret 
2015-09-01 till 2016-08-31 en 
omsättning om ca 5 Mkr, och en 
rörelsemarginal om 14% 

Den 16 juni blev Frost VFX - ett av Sveriges bästa bolag inom visuella effekter och ani-
mation, en del av Shortcut-gruppen. 
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Välkomna TIll familjen - frost VFX !

Frost VFX. Från vänster Robert Landes, Roger Hallin, Håkan Ossian, Anneli Ewert och 
Sam Schulthess.

Dagens Media
Dagens Industri
SvD Näringsliv

Cision News

Läs om förvärvet i pressen!

https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/shortcut-media-group-koper-frost-vfx-6856338
http://www.di.se/nyheter/shortcut-media-koper-studio/
https://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/beaf5a0f-4883-4c17-afac-c88e2df923e2
http://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/shortcut-media-forvarvar-frost-vfx,c2290239
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Förvärvet av Frost innebär att gruppens totala erbjudande inom postproduk-
tion nu blivit komplett. Vi kan med andra ord numera erbjuda våra kunder 
allt inom post: redigering, färgkorrigering, ljud, 2D- och 3D-animation samt 
visuella effekter. Något vi är väldigt glada för och som känns väldigt spännande 
i produktions- och försäljningssammanhang framöver.
 
En av de frågor vi fått i samband med förvärvet av FrostVFX är hur deras 
kompetens skiljer sig från ex. Good Motions, som även det är en Stockholms-
baserad animationsstudio. Man kan säga att skillnaden mellan bolagen består 
i deras spetskompetenser. Frosts VFX-artister är bland de bästa i Sverige på 
visuella effekter medan Good Motion är grymma på stiliserad 3D-animation. 
Så vad är då skillnaden mellan dessa? 

Moderna visuella effekter består vanligen av en kombination av inspelat ma-
terial och digitala bilder, som i postproduktion tillsammans skapar scener och 
miljöer, som exempelvis skulle vara för farliga, dyra eller helt enkelt omöjliga 
att spela in med kameran. Datorskapade visuella effekter har använts i dyra 
Hollywood-produktioner sedan 1990-talet, men i takt med att tekniken har bli-
vit billigare och enklare, blir de allt vanligare inom alla typer av inspelad film.

3D-animerad film syftar på filmer som är helt skapade i datorn genom 3D-pro-
gram. Den första helt datoranimerade långfilmen var Toy Story, producerad 
av Pixar Animation Studios, från 1995. Idag är denna teknik dominerande på 
marknaden för animerad film. Good Motion är extra bra på stiliserad 3D, en 
konstnärlig bearbetning där man framhäver det typiska, ofta genom att förenk-
la motivet.

SMG är nu fullserviceleverantör av postproduktion!
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våra bolag inom 
postproduktion 

Shortcut Post
Efterbearbetning av TV, reklam, 
företags- och myndighetsfilm samt 
bio

Good Motion
high-end 3D-animation, visuella 
effekter och 360/VR till reklamfilm, 
företagsfilm, TV och drama.

Frost VFX
visuella effekter, animation och 
specialeffekter inom premiumseg-
mentet till bl.a reklamfilm, beställ-
ningsfilm och musikvideos.

Shortcut Graphics
Animerad film, rörlig företagsgrafik 
samt TV-grafik. Fler men enklare 
produktioner än Good Motion.

Frost har gjort de visuella effekterna till bl.a. 
produktionerna nedan. Klicka och titta!

www.shortcutmedia.se
www.shortcutmedia.se
www.goodmotion.se
www.frostvfx.com
http://player.vimeo.com/video/213639914
http://player.vimeo.com/video/182384952
http://player.vimeo.com/video/187177206
http://player.vimeo.com/video/187177204
http://player.vimeo.com/video/187173816
http://player.vimeo.com/video/187152998
http://player.vimeo.com/video/187143745
http://player.vimeo.com/video/169106313
http://player.vimeo.com/video/212250814



