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Avtal om ägarspridning med Shortcut Media 

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Shortcut AB, att genom utdelning ägarsprida aktier 

för ca 3,2 MSEK i bolaget. Samtidigt kommer Dividend Sweden investera 2,25 MSEK i en 

riktad emission i Shortcut Media.  

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktions-

grupper 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. Shortcut Medias 

aktie är listad på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.  

 

” Shotcut Media befinner sig i en otroligt spännande tillväxtfas, både organiskt och genom förvärv. I 

takt med att vi växer snabbt vill vi utöka vår ägarkrets för att öka likviditeten i SMG-aktien. Samtidigt 

vill jag passa på att varmt välkomna alla nya aktieägare till att följa med på nästa steg i vår 

tillväxtresa”, säger Anders Brinck, styrelseordförande för Shortcut Media Group. 

”Shortcut Media är ett spännande bolag listat på Spotlight Stock Market, men inte fått den 

uppmärksamhet bolaget förtjänar. Samtidigt som vi investerar i Shortcut Media kommer vi att 

ägarsprida aktier till våra aktieägare för att de ska få möjligheten att vara delaktiga som ägare i ett 

mediabolag med stark tillväxt,” säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden. 

Utdelningen av aktierna i Shortcut avses senast ske inom 6 veckor och Dividend Sweden kommer 

inom kort kalla till en extra bolagsstämma och föreslå utdelning av ca 750.000 aktier, motsvarande ett 

värde om ca 3,2 MSEK. 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 16 september 2021, kl 08:45 CEST. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se 

_________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att 

därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via 

utdelningar. 
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