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HD Resources i Stockholm køber Studios A/S i Danmark og Norge
HD Resources, en af de ledende leverandører indenfor Outside Broadcast (OB) og studie produktion, annoncerede i dag at de køber Studios A/S i Danmark og Norge af sin nuværende ejer Endemol Shine Nordics. Købet af Studios vil give en nordisk base for HR Resources’ operationer i Nordeuropa.
Stockholm baserede HD Resources (HDR) er et moderne, privatejet medieproduktionsselskab beliggende i
Stockholm. HD Resources er bygget op omkring to faste produktionsanlæg, der tilbyder ti fuldt udstyrede tvstudier, alle bekvemt placeret i hjertet af det centrale Stockholm, samt 10 OB busser til onsite Live broadcastproduktioner. HD Resources råder også over et komplet sortiment af pre- og postproduktions faciliteter samt
arkivering- og transmissionstjenester.
Studios A/S, datterselskab til Endemol Denmark A/S og del af den internationale Endemol Shine Koncern, er et
af de eneste selskaber i Danmark som kan tilbyde omfattende tekniske faciliteter og services til sport, underholdning, reklamer, film og drama. Studios A/S har hovedkontor i København, og et datterselskab i Oslo (Studios AS Norge).
”Dette var et oplagt køb for os, da Studios’ aktiviteter er meget lig HDR. Derudover har Studios en meget kompetent og erfaren medarbejderstab, hvilket styrker vores muligheder for ekspansion i disse vigtige markeder.
Vi er overbeviste om, at dette køb, som vil resultere i en virksomhed, der tilsammen er endnu større end summen af virksomhederne hver for sig”, siger Mats Dahlström, CEO i HDR, ” vil give et glimrende afsæt for vores
aktiviteter i det nordlige Europa”.
Peter Seehausen, CEO i Studios er meget tilfreds med opkøbet: “Med en komplementerende kundebase og lignende ydelser kan jeg kun se, at dette bliver til stor gavn for vores kunder og medarbejdere. Det er en fantastisk mulighed for vores gruppe til at accelerere udviklingen, øge vores evne til at levere nye og tidssvarende
services samt at opdyrke nye forretningsmuligheder i markedet.
Karin Stjärne, CEO i Endemol Shine Nordic beskriver salget som et strategisk skridt for Endemol Shine: ”Denne
aftale giver både strategisk og praktisk mening for os. Det giver Endemol Shine Nordics mulighed for større fokus på kerneforretningen af tv-produktion i Danmark og Norge, mens det muliggør Studios at bygge videre på
sin succes til dato, nu med en etableret ejer fra facilitetsbranchen. Vi ser frem til fortsat at arbejde med Studios
omkring nye produktioner i konstellationen sammen med HDR.”
“Vi er glade for at kunne byde Studios familien velkommen til HDR,” siger Dahlström, “ og er overbevist om at
dette tilkøb vil gøre os i stand til at betjene vores kunder endnu bedre end tidligere.”
ABOUT HD RESOURCES
HD Resources er et Stockholm baseret mediecenter som tilbyder komplette broadcast løsninger, onsite eller i
studie, såvel som omfattende pre- og postproduktions services. HD Resources tilbyder deres kunder at transmittere fra alle steder i verdenen, - alt i High End Live video.
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Med HD Resources, kan du optage, håndtere, redigere og distribuere udsendelser højopløseligt i studiet, fra arenaen eller på location. HD Resources har opbygget sit ry ved, at levere markedets førende produkter og højtkvalificerede services kombineret med mange års erfaring med kunder over hele Europa.
ABOUT STUDIOS A/S
Med cirka 35 fastansatte er Studios A/S en af de eneste virksomheder som tilbyder sine kunder alle tekniske
ydelser indenfor reklame, film og tv-produktioner. Studios tilbyder studier, outside broadcast, postproduktion,
system integration samt service og drift fra sine kontorer i Danmark og Norge.
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