
Tallinks bussanslutningar en härva av bolag som trixar 

Varning till alla bussbolag som kör för koncernen.  

 
Med anledning av Senior Svensson tredskodom och jakt på att få in 3 miljoner kronor kan 
man konstatera att Tallink koncernen är djupt involverat i en härva av bolag som är till för att 
förvilla och avleda. 
Det finns en stor mängd bussar som körs av något eller flera Taistobolag, de är mycket 
synliga i Tallinn.  
Enligt estniska bolagsregistret finns följande bolag som hör eller har hört till Taistokoncernen:  
  
AS Taisto 
AS Taisto Bussid (=Taisto Bussar) 
AS Taisto Transport  
AS Taisto Liinid (=Taisto Linjebussar) 
OÜ Taisto Kinnisvara (=Taisto Fastigheter) 
fd. OÜ Taisto Haldus (=Taisto Förvaltning) numera Säde Maja OÜ, dvs Senor Svenssons 
motpart 
OÜ Taisto Cargo 
OÜ Taisto Euroline 
OÜ Taisto Express 
OÜ Taisto Invest 
OÜ Taisto Reisid (=Taisto Resor) 
  
(både AS och OÜ är aktiebolag i svensk mening) 
  
Problemet är att dessa bussar ägs av andra bolag och inte Säde Maja, fd Taisto Haldus, som är 
det bolaget som domen är meddelad mot.   
  
Den fastighet som en gång ägdes av Taisto Haldus överläts till ett bolag Liis Varahalduse OÜ 
(Liis = tillgångsförvaltning), som har samma adress som många andra Taistobolag och vars 
ägare, Liis Salus, kan enligt bolagsregistret kopplas bla till bolagen Taisto Bussid AS och 
Taisto Reisid OÜ.  
 
Nu börja jakten med att hitta samband och överlåtelse datum av tillgångar. 
Ett varnande ord till alla som kör för Tallink och deras anslutningsbussar, det är med busar av 
stora mått man har att göra med vars vilja att göra rätt för sig är begränsad om den alls finns. 
Det är fler bolag än Senior Svensson som lidit ekonomisk skada vilka sitter helt svenskt låter 
Svensson dra lasset. Istället för att skapa en gemensam plattform från vilket man agera så är 
det en spegel av branschen av egoister som saknar varje form av empati förutom när det gäller 
att hämta bidrag då skall BR agera åt dom.  
 


