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Drammen 2020-11-22 
 
Den Høyere Påtalemyndighet 
Riksadvokaten 
Postboks 2102 Vika 
0125 Oslo 
 
Att: Førstestatsadvokat Katharina Rise 
 
Deres ref.: 14962992 2393/20-63KR1002 
 
AD AVVISNINGSVEDTAK 
 
Ikke overraskende mottok vi den 16. November-2020 endelig avvisningsvedtak i ovenfor nevnte sak. 
 
Vedlegger for orden skyld PST Samlerapport som omhandler deler av samme sak. 
 

1. Vedlegg : PST Samlerapport datert 26. August-2013, Ref. : E2013-20 
 
Store deler av denne rapporten omhandler Tekeste Tesfamicael. I den forbindelse vil jeg kommentere 
politioverbetjent Snorre Mortensen i PST sine vurderinger i forbindelse med denne rapporten. 
 
Side 4, Straffesak i 1998/99, Sak 5677478 
 
Tekeste og tidligere kone mistenkes for hvitvasking etter forsøk på å veksle ett større kontantbeløp i dollar 
ved Sandvika postkontor den 10.03.1998. 
 
Samme side likningsopplysninger: 
 
Tekeste har ingen inntekter fra Norge 
 
Side 5 : Enkelmannsforetak Tekeste Brukt/Nytt Maskineri Eksport 
 
Selskapet stiftes i Norge i 2005, selv om Tekeste utvandret til Eritrea, Asmara i følge folkeregistret i 2000. 
Selskapet og Tekeste er registrert med 5 bankonti i DNB. 
 
Side 6 Likningsopplysninger/Næringsoppgave/Valutaregistret/Innkommende transaksjoner 
 
I en 2 års periode mottar Tekeste Tesfamicael fra kanskje verdens verste diktatur NOK 50 563 152,79 
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Hverken DnB eller Politioverbetjent Snorre Mortensen løfter øyelokket mht til disse transaksjonene. Hvorfor 
er ikke disse transaksjonene flagget, etterforsket. Når det gjelder ligningsoppgaver, næringsoppgaver, skatt, 
moms, har Tekeste aldri levert dette. Klarere bevis på hvitvasking kan man vel ikke få! 
 
Det virker på oss som om politioverbetjent Snorre Mortensen i PST var så fokusert på å etterforske ulovlig 
eksport av militært materiell, at hvitvasking på vegne av den Eritreiske stat ikke var et tema, selv om han 
innledningsvis på side 4 omtaler straffesak «hvitvasking» fra 1998. 
 
Del 2 av samlerapporten er utdrag fra FN`s monitoreringsgruppe for Eritrea og Somalia 
 
Det henvises til  Pkt. 81 

Pkt  100  
 
Tekeste er megler for Oberst Weldu Gheresus «Barya»,  
Tekeste er også en selverklært agent for den Eritreiske regjering. 
 
Ved gjennomgang av denne saken kan vi vel konkludere med at organisert kriminalitet på Norsk jord er 
riskofritt så fremt man holder seg unna narkotika. Er organisasjonen stor og uoversiktlig nok, kan man være 
trygg på at Norsk politi og påtalemyndigheter av prosessøkonomiske hensyn ikke på noen måte vil legge 
kjepper i hjulene for virksomheten.  
 
Vi har vært av den oppfatning at PST rekrutterer kremen av politifolk i Norge mht deres arbeidsoppgaver som 
omhandler Rikets sikkerhet. 
 
Når vi leser denne rapporten blir vi ikke videre imponert! 
 
Politioverbetjenten overser det faktum at Tekeste er en del av det Eritreiske regimet hvitvaskingsoperasjon i 
den vestlige verden. Tekeste Tesfamicael har aldri tjent en krone i Norge, ei ført et regnskap for sitt personlige 
foretak, hvorpå han mottar over 50 millioner kroner uten at det heves et øyenbryn. Dette er moms og 
skattepliktige inntekter med både regnskap revisjon og skatteplikt. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at hele denne saken er lagt ut på våre nettsider : www.shadowcompany.no under 
pågående saker, hvor allmennheten kan få et innblikk i hvordan politi og påtalemyndigheter behandler 
bedragerisaker med organisert preg 
 
 
   
Med vennlig hilsen / Best regards, 
Shadow Company 
 
 
 
Svein Moen 


