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Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback - svar på underretning om oppstart av 
markedsføringsvirksomhet i Norge 
 
Lotteritilsynet viser til deres e-post av 27. januar 2021 med en kort underretning om at Lyconet vil starte 
virksomhet i Norge.  
 
Det fremgår ikke av deres henvendelse hvilke av de selskap vi er kjent med at dere representerer i 
virksomheten til Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback, som vil starte virksomhet i Norge, og når 
denne vil starte. Dette er uansett ikke av betydning for vår tilbakemelding. 
 
Dere uttrykker i underretningen at virksomheten baserer seg på direkte markedsføring og at den er 
organisert slik at man ikke skal komme i en situasjon med mistanke om brudd på lotteriloven. 
 

All virksomhet i Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er pålagt stanset i Norge 

Lotteritilsynet viser til vedtak 31. mai 2018 med pålegg om stans av virksomheten til Lyoness, myWorld, 
Lyconet og Cashback, stadfestet av Lotterinemnda i vedtak 27. januar 2019. Oslo Byfogdembete har i 
kjennelse av 24. mai 2019 ikke funnet grunnlag for å tillate Lyoness å fortsette en virksomhet som er 
vurdert til å være en ulovlig pyramidevirksomhet. I likhet med Lotteritilsynet har Lotterinemnda og Oslo 
Byfogdembete kommet til at virksomheten må vurderes samlet, at det ikke er grunnlag for å begrense 
pålegget om stans til deler av virksomheten, og at dette tilsier at ingen deler av virksomheten skal 
fortsette.  
 
Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Oslo Byfogdembete har også vurdert et mindre inngripende vedtak 
gjennom retting av virksomheten, men har ikke funnet det hensiktsmessig eller egnet under henvisning til 
å unngå tilpasninger og omgåelse av regelverket, sakens alvor og omfang tatt i betraktning. 
Lotterinemnda har videre pekt på at det ville gitt et uheldig signal og svekke tilsynsmyndighetenes rolle 
og funksjon, hvis det blir gitt adgang til retting i en så alvorlig sak, og hvor plikten til å fremlegge 
dokumentasjon ikke er etterkommet. Oslo Byfogdembete har også kommet til at retting ikke vil være et 
tilstrekkelig tiltak i denne saken, og har vist til Lotterinemndas begrunnelse.  
 
Flere tusen nordmenn har investert flere hundre millioner kroner i virksomheten til Lyoness, myWorld, 
Lyconet og Cashback uten å få noen reelle produkt av verdi tilbake. Etter det vi kjenner til har selskapet 
ikke betalt tilbake pengene de har mottatt fra norske deltakere. Mesteparten av inntektene fra 
virksomheten i Norge stammer fortsatt fra verving av deltakere, og forutsetningene for å fortsette eller 
starte opp en lovlig virksomhet igjen i Norge er ikke tilstede. 
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Politiets henleggelse av anmeldelsen er uten betydning for lovligheten av virksomheten 

I 2019 anmeldte Lotteritilsynet flere av selskapene og personene i virksomheten til Lyoness, myWorld, 
Lyconet og Cashback. Anmeldelsen ble henlagt av politiet av kapasitetsgrunner som følge av manglende 
ressurser til å etterforske saken.  
 
Politiet har ikke vurdert om virksomheten er ulovlig etter pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. De 
har heller ikke iverksatt etterforskning for å undersøke om det foreligger straffbar overtredelse av 
lotteriloven eller andre lover. Politiets henleggelse er således uten betydning for lovligheten av 
virksomheten til Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback.  
 
Lotteritilsynets vedtak av 31. mai 2018 er fortsatt gyldig, og det vil innebære brudd på lotteriloven og de 
avgjørelser som er fattet i saken å starte opp igjen eller fortsette virksomheten i Norge.  
 

Lotteritilsynet anmoder selskapet om å gi riktig informasjon om saken 

Lotteritilsynet forventer at deres klient innretter seg i samsvar med Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Oslo 
Byfogdembetes avgjørelser i saken, og ikke starter opp igjen virksomheten i Norge som har vært 
gjenstand for tilsyn og vurdert som ulovlig pyramidevirksomhet etter lotteriloven § 16. Dette har også en 
side mot eksisterende og potensielle nye deltakere i virksomheten.  
 
Lotteritilsynet anmoder videre om at all uriktig og villedende informasjon fra selskapet og deltakerne om 
at virksomheten nå er lovlig som følge av politiets henleggelse umiddelbart må opphøre. Denne 
informasjonen er egnet til å forlede noen til å gjøre eller unnlate å gjøre noe som volder tap eller fare for 
tap for deltakerne og andre samarbeidspartnere. 
 
Lotteritilsynet ber om at dette brevet formidles til alle involverte i Lyoness, myWorld, Lyconet og 
Cashback. 
 
Lotteritilsynet kommer også til å informere om dette brevet på våre egne nettsider. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Silje Sægrov Amble  
seniorrådgiver jurist  
 

 
 
 
Monica Alisøy Kjelsnes  
seniorrådgiver jurist 
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