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Drammen 2021-07-01 

 

Politidirektoratet 

Postboks 2090 Vika 

0125 Oslo 

 

PST Sjef Hans Sverre Sjøvold 

Sjef POD 

Justisdepartementet 

 

 

Saken gjelder : Ubesvart brev datert 16 Mai-2021 – Det eritreiske regimet gangstervirksomhet på  Norsk 

   jord – Norske myndigheters berøringsangst  

 

I tidligere nevnt samlerapport som bla omhandler Tekeste Tesfamicael, ble det avdekket en rekke straffbare forhold PST 

overser og unnlater å etterforske. Det faktum at Tekeste allerede i 1998/99 var under etterforskning for hvitvasking 

vektlegges ikke, selv om han mottar NOK 50 Mill fra et høyrisikoland, kanskje ett av verdens verste diktaturer. Disse 

transaksjonene har ikke noe med selskapets virksomhet å gjøre. 

 

Det faktum at store deler av disse midlene etter hvert blir overført til USA hvor Tekeste Tesfamicael kjøper eiendom i 

Indianapolis og legger denne eiendommen inn under et nyopprettet selskap TT Majestic Aron LLC, som er et heleid 

selskap av Tekeste Tesfamicael. 

 

Vi mener Tekeste Tesfamicael har gjort seg skyldig i følgende straffbare forhold :  

 

• Hvitvasking av NOK 50 Mill 

• Bedrageri av AS Roger Jensen Trading Company Ltd NOK 46 Mill 

• Skatteunndragelse på mellom NOK 8-11 Mill 

• Brudd på regnskapslov, revisjon, aldri levert næringsoppgave eller fått sine regnskaper revidert 

• Agent for den eritreiske stat som en årrekke har operert på Norsk jord. 

 

DnB har i tillegg opptrådt svært kritikkverdig ved ikke å flagge disse transaksjonene jf forskrift om hvitvasking og 

terrorfinans §4-9. Dette burde kvalifisere for en foretaksstraff. 

 

Alt dette er opplysninger PST, Økokrim og Norske myndigheter er kjent med, men velger å skyve dette under teppet. De t 

at Økokrim ikke er i stand til å gjøre noe tatt i betraktning at de kun etterforsket 4 av 5000 innrapporterte mistenkelige 

transaksjoner i 2020 er jo en sak i seg selv. Det er foruroligende at PST som har kapasitet og burde ha kunnskap, later 

som denne saken ikke eksisterer. 

 

Vedlegger forøvrig Oslo tingrett rettsbok datert 25 Juni-2021, Saks nr. 21-093368ENE-TOSL/06 som har likhetstrekk med 

tanke på hvitvasking. Saksøkte er mistenkt for å ha hvitvasket NOK 17 Mill på vegne av en person som tidligere er d ømt 

for hvitvasking. 

 

Vedlegg 1: Oslo Tingrett Sak : 21-093368ENE-TOSL/06  
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I denne saken står det hverken på resurser eller vilje til å gå til pågripelse. Økokrim sendte begjæring om pågripelse og 

utlevering 11 desember 2019, hvor saksøkte den 17 februar-2021 ble pågrepet i Storbritannia og senere besluttet 

utlevert den 15 juni-2021. 

 

Denne mannen er kun siktet for å ha gjennomført en banktransaksjon på NOK 17 Mill på vegne av en straffedømt. Dette 

var ikke bedrageri, grov skatteunndragelse, brudd på regnskapslov og revisjon, samt agentvirksomhet for en fremmed 

makt, Tekeste Tesfamicael har gjort seg skyldig i. 

 

I februar 2021 inngikk shadowcompany.no et samarbeid med Document.no, som har ført til programserien «Vårt Naive 

Norge» Åtte av i alt 10 programmer som til nå er laget omhandler «Det eritreiske regimet gangstervirksomhet på Norsk 

jord. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=zPwbi0a8uW8  #1 Eritreas Millionær I Norge 

• https://www.youtube.com/watch?v=a3-cVRoBnBg&t=1251s #2 Asyljuks I stor stil 

• https://www.youtube.com/watch?v=xZnXap22EQ8  #3 Hate and war crimes 

• https://www.youtube.com/watch?v=lNowRG-m5L0 #4 Lovbruddene myndighetene later som de ikke ser 

• https://www.youtube.com/watch?v=7i9-zC6Jf9E #5 Det eritreiske regimet gjør narr av Norge 

• https://www.youtube.com/watch?v=CH4UJnN8caI&t=690s #8 Millioner til diktatoren i Eritrea 

• https://rumble.com/vire2h-vrt-naive-norge-9-oppgavene-str-i-k-19.06.2021.html  #9 Oppgavene står i kø 

• https://rumble.com/vj33pd-vrt-naive-norge-10-berringsangst-andre-opplastning.html  #10 Berøringsangst 

 

 

I september 2019 tilskrev shadowcompany.no Justisdepartementet v/daværende justis minister Jøran Kallmyr. Dette 

medførte at Justisdepartementet den 6. September 2019 ga UDI instruks om å etter gå 150 eritreiske asylsøkere, (GI-

04/2019) I vårt program # 5 «Det eritreiske regimet gjør narr av Norge» utfordret vi Stortingsrepresentant Jon Helgheim, 

noe som medførte at han 23 Juni-2021 stilte spørsmål direkte til Justisminister Monica Mæland. 

 

Den 28 Juni-2021 gir Justisminister Monica Mæland svar. Deler av svaret gjengis her: 

 

Departementet ga 6. september 2019 en instruks til UDI om å gjennomgå 150 asylsaker fra Eritrea for å undersøke om det er 
grunnlag for tilbakekall av oppholdstillatelse og asylstatus på grunn av deltakelse i arrangementer, møter, sammenkomster 
e.l. til støtte for/eller sammen med representanter fra eritreiske myndigheter (GI-04/2019 – instruks om å gjennomgå 
asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har 
fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.). I følge UDIs årsrapport for 2020 er det til nå opprettet 10 saker om tilbakekall. 
UDI har videre tatt opp saker basert på tips eller andre opplysninger fra privatpersoner og organisasjoner, og har identifisert 
saker der det kan være grunnlag for tilbakekall på grunn av hjemreise eller uriktige opplysninger om identitet og/eller 
asylgrunnlag.  
 
Til opplysning kommer vi ikke til å la denne saken bli skuffet under teppet, slik som «Proba rapporten». Vi forventer at 
POD/Justisdepartementet pålegger PST-Norge til å gjenoppta denne svært alvorlige saken. Dersom vi ikke får tilbakemelding 
innenfor forvaltnings loven, vil vi via document.no lage flere reportasjer og dokumentarer. Dette for å belyse Norske 
myndigheters berørings angst, samt unnlatelse av nekte å etterforske grov kriminalitet de selv har belyst i Samlerapport E2013-
20. 
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Med hilsen / Best Regards 
For Shadow Company 
 
 
 
 
 
 
Svein Moen 
CEO 
Phone: +47 97968710 
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