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Lyoness- varsel om vedtak med pålegg om stans av virksomheten i Norge
Vi viser til tidligere korrespondansei sakenog sist til deresbrev av 3. januar2018.
Lotteritilsynethar i tilsynssakom Lyonessvurdertom virksomhetener et ulovlig pyramidelignende
omsetningssystem
der det ytesvederlagfor å få mulighettil å oppnåinntektersom særligskyldesat andre
vervestil systemet,og ikke salgeller forbruk av varer,tjenestereller andreytelserjf. lotteriloven§ 16
andreledd.
Lotteritilsynetskonklusjoner at Lyonesssin virksomheti Norgeer et ulovlig pyramidelignende
omsetnings
systemetterlotteriloven§ 16 andreledd.
Lotteritilsynethar i vurderingenlagt særligvekt på at norskedeltakerei Lyonessikke mottareller
forbrukervarer, tjenestereller andreytelserfra omsetningssystemet
som motsvarerverdienav det som
blir betalt når de betalerfor disse.Deltakernesinnbetalingertil Lyonesser som følge av detteå ansesom
vederlagfor å delta i et pyramidelignendeomsetningssystem.
Inntektenetil selskapetog den enkelte
deltakerkommeri hovedsakfra verving av nye deltakereog deresinnbetalingertil Lyoness,og ikke salg
eller forbruk av varer, tjenestereller andreytelser.
Påbakgrunnav dettevarslerLotteritilsynetom at vi vil fatte vedtakmed påleggom stansav Lyonesssin
virksomheti Norge.Vedtaketer rettetmot LyonessEuropeAG og LyonessNorway AS, men vil også
omfattealle norskedeltakereog lojalitetsbedrifteri omsetningssystemet
.
Frist for å inngi innvendingermot det vedtaksom er varsleteller grunnlagetfor vedtaket settestil fire
uker.

Bakgrunn

Lotteritilsynetgjennomførtetilsyn med Lyonesssin virksomheti Norge i 2014.I tilsynsrapportenav
16. september2014ble det konkludertmed at LyonessNorway AS og LyonessEuropeAG i 2012 og
2013 haddedrevetet ulovlig pyramidelignendeomsetningssystem
i Norge.I vurderingenla
Lotteritilsynettil grunnat selskapetsinntekterfra delbetalingav gavekorti realitetenvar å ansesom
verveinntekter,og at mer enn50 % av selskapetsinntekteri Norgekom fra dennevirksomheten.Det ble
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likevel ikke reagertmot virksomhetenfordi Lyonessfremla dokumentasjonsom Lotteritil synetda
vurderteslik at selskapetikke lengerdrev ulovlig på det tidspunktda tilsynet ble avsluttet.
Like etterat tilsynet var avsluttetopplysteLyonesstil Lotteritilsynetat de haddeendretorganiseringenav
virksomhetenog at de haddeoppretteten ny avdelingkalt Lyconet.Ifølge Lyonessinnebarendringenat
den forretningsmessige
driften av virksomheteni Lyonessble skilt ut og flyttet over til Lyconet.
Lotteritilsynetble informert om endringenmen godkjentealdri selskapetda en slik godkjenningsordning
ikke eksisterer.Lotteritilsynetfant på dettetidspunktheller ikke grunnlagfor å foretanoenny vurdering
av Lyoness.SenereintroduserteLyonessrabattkupongerog kundeskyersom nye produktsom deltakerne
i Lyconet-delenav virksomhetenkunne omsettei sitt nettverk.
Fra sommeren2016 registrerteLotteritilsyneten stor økningi antallethenvendelserom Lyonesssin
virksomheti Norge.Lotteritilsynetmottok tips fra deltakere,familie og vennertil deltakereog personer
som haddeblitt forsøkt vervet, om at Lyonessvar et pyramidespill.På bakgrunnav dettesendte
Lotteritilsynetden 23. november2016 brev til LyonessNorway AS med informasjonom regelverketog
forbudetmot pyramidespillog pyramidelignendeomsetningssystem.
Lotteritilsynetmottok svar på dettebrevet29. november2016f ra LyonessNorway AS ved daværende
administrerendedirektør Ken Milian Kristensen. I brevetble det opplyst at selskapetvar godt kjent med
pyramidebestemmelsen
i lotteriloven§ 16. Det ble videreopplystat tipseneLotteritilsynethaddemottatt
var basertpå misforståelser.
Etter å ha mottattomtrent50 nye henvendelserom Lyonesssidensommeren2016,inkludert de som
haddegjennomførtpyramidetestenpå Lotteritilsynetsnettsider,sendteLotteritilsynet den6. april 2017
nytt brev til LyonessNorway AS ved ny administrerendedirektør ClaesGunnarMartin Gunnarson.I
brevetble Lyonessinformert om tipsenevi haddemottattog innholdeti disse,og LyonessNorway AS
ble anmodetom å avklareog redegjørefor de påstanderog opplysningersom fremgikk av tipsene.I
brevetble det gitt en regelorienteringog vist til Lotteritilsynetstilsynsrapportav 16. september2014.
Lotteritilsynetmottok svarbrevfra LyonessNorway AS og LyonessEuropeAG v/advokatOlav Kolstad
den 30. mai 2017.I svarbrevetble det vist til at tipseneLotteritilsynethaddemottattmåtteværebasertpå
feil oppfatningav Lyonesssin virksomhet.Innholdeti tipseneble ikke kommentertnærmere,og det ble
istedengitt en redegjørelseav Lyonesssin virksomhet.
Lotteritilsynetsendtenytt brev til LyonessNorway AS og LyonessEuropaAG v/advokatOlav Kolstad
14. august2017.I brevetopplysteLotteritilsynetat vi på bakgrunnav mottattetips vurderteå reageremot
selskapetsvirksomheti Norgeda dennei realitetenfremstodsom et ulovlig pyramidelignende
omsetningssystem
etterlotteriloven§ 16 andreledd. I brevetpresisertevi at det er den faktiske
virksomhetentil Lyonessi Norgesom er gjenstandfor Lotteritilsynetsvurderingav selskapeti forhold til
pyramidebestemmelsen
i lotteriloven§ 16 andreledd, og ikke den internasjonalevirksomhetenslik denne
objektivt setter tenkt å fremstå.I vårt brev ble det vist til forarbeidenetil pyramidebestemmelsen,
Ot.prp.
nr. 97 (2004-2005) «Om lov om endringeri lov 24. februar1995 nr. 11 om lotterier m.v. pkt. 8.1.2 og
f ølgende.Lotteritilsynetopplysteat vi på bakgrunnav tipsenesom var mottatt fant grunnlagfor å vurdere
å reageremot LyonessNorway AS og LyonessEuropeAG for å drive virksomhet i Norgei strid med
pyramidebestemmelsen
i lotteriloven§ 16.
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Lotteritilsynetmottok svarbrevfra LyonessNorway AS og LyonessEuropeAG v/advokatOlav Kolstad
31. august2017.Brevetinneholdten lovlighetsvurderingav Lyonessopp mot pyramidebestemm
elseni
lotteriloven§ 16. Videre ble det anførtat tipseneikke hadderelevansfor det rettsligespørsmålet.Det ble
ogsåpekt på den enkeltedeltakersom ansvarligfor eventuellebrudd på regelverket.
Redegjørelsen
svekketikke Lotteritilsynetsgrunnlagfor å vurdereom Lyonessvar et ulovlig
pyramidelignendeomsetningssystem.
Den 6. oktober2017sendtederfor Lotteritilsynetbrev til Lyoness
EuropeAG og LyonessNorway AS v/advokatOlav Kolstadmed krav om at selskapetdokumenterteat
deresinntekterfr a virksomheteni Norgei hovedsakkom fra salg eller forbruk av varer, tjenestereller
andreytelser,og ikke fra verving av deltakere,jf. lotteriloven§ 16 tredjeledd. Lotteritilsynethaddeda i
periodenfra sommeren2016 og frem til oktober2017 mottatt om lag 90 tips om Lyoness.Fra januar2017
og til oktober2017hadde250 søkt informasjonom Lyonessvia pyramidetestenpå Lotteritilsynets
nettsider.
Lotteritilsynetmottok svarbrev 15. november2017 fra Lyonessv/advokatOlav Kolstadmed
opplysningerom Lyonesssineinntekterfra ulike omsetningstyper.
Lotteritilsynetkunneikke seå ha
mottattdokumentasjonsom bedt om og informerteLyonessv/advokatOlav Kolstadom dettei brev av
20. november2017.Det ble ogsågjennomførtmøtei sakensanledningden 22. november2017og
Lotteritilsynetba da om ytterligereopplysningerog dokumentasjon
. Lotteritilsynetmottok opplysninger
og dokumentasjonfor delerav de etterspurtetalleneden 1. desember2017.Lotteritilsynetmottok
ytterligereinnspill til sakenfra Lyonessv/advokatOlav Kolstadden 3. januar2018.

Om Lyoness

Lyonesser et omsetningssystem
som operereri flere land i verdengjennomselskapetLyonessEurope
AG. I Norge driftes virksomhetenav LyonessNorway AS, som er et datterselskapog servicesel
skapfor
LyonessEuropeAG. GjennomLyonessblir norskepersonerog bedriftertilbudt medlemskapog ulike
medlemsfordelergjennomomsetningsdelene
CashBackWorld og Lyconet.
I omsetningsdelen
CashBackWorld blir medlemmenetilbudt et fordelskort som skal gi en prosentandel
av kjøpesummentilbake fra egneog vervededeltakereshandelhosbedriftersom har inngått avtalemed
Lyonessom å værelojalitetsbedrift.
I omsetningsdelen
Lyconetblir deltakernetilbudt å væremarkedsførerefor Lyoness. Markedsførerne
skal ifølge Lyonessbidra til å øke omsetningentil Lyonessgjennomkjøp og salgav produktog verving
av nye deltakereog lojalitetsbedrifter.Lyonessansermarkedsførerne
som selvstendignæringsdrivende.
Ifølge Lyonesser alle markedsførernei Lyconetogsåmedlemmerav CashBackWorld.
Inntektenetil Lyonessog den enkeltedeltakeri omsetningssystemet
kommerdelvis fra salg av varer,
tjenestereller andreytelserhoslojalitetsbedriftene
. Ifølge Lyonessmottarselskapetkommisjonfra
lojalitetsbedriftenebasertpå deltakerneskjøp av varer, tjenestereller andreytelserfra dissebedriftene.
Deler av dennekommisjonenblir utbetalteller tilgodeskrevetdeltakeresom handlerhos
lojalitetsbedriftene.Dettei form av Cashback,Vennskapsbon
us, Shoppingpointsog Re-cash.
I tillegg har Lyonessog den enkeltedeltakeri omsetningssystemet
inntekterfra salgeller forbruk av
Lyonesssine egneprodukt. Detteomfattersalgav rabattkupongerog andeleri kundeskyer,
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markedsføringsmateriell,
seminarer og arrangementer
fra Lyoness.Ifølge Lyonesser i nntekterfra salg
eller forbruk av Lyonesssineegneprodukterforbeholdtselskapetselv og de deltakeresom har statussom
markedsførere.
Lyonesshar opplyst at det er gratis å bli deltakeri CashBackWorld og Lyconet,menat de flestesom blir
markedsførere
i Lyconet ogsåkjøper rabattkuponger
.
Av opplysningenei sakenfremgårdet at Lyonesssineinntekter fra salgav varer, tjenestereller andre
ytelserhoslojalitetsbedrifteneog egneprodukterinngår i et bonus- og provisjonssystemder deltakerne
skal få utbetaltpengerog bli godskrevetshoppingpointsbasertpå egenog vervededeltakeresomsetning.
Størrelsenpå utbetalingeneog antall shoppingpointssom blir godskrevetberorpå antall deltakereog
omsetningeni nettverket.Omsetningssystemet
er ogsåorganisertslik at deltakernekan oppnåulike nivåer
basertpå opptjentebonuser- og provisjoner. De som har oppnåddhøyestnivå i Lyonesshar de høyeste
inntektenei omsetningssystemet
.
Nøkkeltall for Lyonesssin virksomhet i Norge
Ifølge Lyonesshaddeselskapet152 518 norskedeltakerei oktober2017.Av dissevar 16 600
markedsførere
i Lyconet-delenav Lyoness.På sammetid var det ifølge Lyonessomtrent1 000 småog
mellomstorenorskebedrifter som haddeinngåttavtalemed Lyonessom å værelojalitetsbedrift.Lyoness
har opplyst at omsetningeni lojalitetsbedriftenei Norge2016var på omtrent169 600 000 kr.
I brev av 6. oktober2017 krevdeLotteritilsynetat Lyonessdokumenterteat deresinntekterfra
virksomheteni Norgei særliggradkom fra salg eller forbruk av varer,tjenestereller andreytelserog ikke
at andrevervestil systemetjf. lotteriloven § 16 tredje ledd. Konkret ble LyonessEuropeAG og Lyoness
Norway AS bedtom å l eggefrem følgendedokumentasjontil Lotteritilsynetfor sin virksomheti Norge:
• Regnskapstallfor 2016
• Sisteavlagteperioderegnskap
i 2017
• Dokumentasjonpå omsetningeni selskapetsplittet på omsetningstype(CashbackWorld,
rabattkuponger,kundeskyer,markedsføringsmateriell,tilstelningerog seminarm.m.)
• Dokumentasjonpå forbruk av rabattkupongerog andrebetaltemedlemsfordelerfor 2016 og fra 1.
januartil 1. oktober2017
Lyonesshar i brev av 15. novemberog 1. desember2017opplyst og delvis dokumentertat selskapeti
2016 haddefølgendeomsetningi Norge:
Omsetningstype
NOK
Kommisjon fra lojalitetsbedrifter
Drift av CRM-systemfor lojalitetsbedriftene
Salgav rabattkuponger
Salgav andeleri kundeskyer
Salgav mobile gavekort
Salgav seminarog arrangement
Salgav markedsføringsmateriell
Totalt

15 446 279
3 903 521
112 773 224
54 167 850
30 637 874
6 090 880
2 849 587
225 869 215
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Med bakgrunni mottattetall leggerLotteritilsynettil grunnat Lyonesshaddeomtrent225 900 000 kr
totalt i inntekt fra Norgei 2016.Av dissevar omtrent19 400 000 kr inntekt knyttet til
lojalitetsbedriftenessalg av varer, tjenestereller andreytelsertil deltakerneog bruk av Lyonesssitt
kundesystem(CRM-system).Omtrent206 500 000 kr av inntektenetil Lyonesskom fra selskapetssalg
av rabattkuponger,andeleri kundeskyer,gavekort,markedsføringsmateriell
og seminarer til deltakerne.
Lyonesshar ogsåopplyst at LyonessEuropeAG har betalt LyonessNorway AS 15 314 571 kr i 2016 for
de tjenesterselskapethar utført for LyonessEuropeAG, blant annetkundeservice.I tillegg har de opplyst
at de har hatt omsetningpå 2 820 380 kr på andreLyconet-tjenester.Lyonesshar ogsåopplystat de har
hatt 11 078 692 kr i inntekt fra salgav startpakker,seminarerog markedsføringsmateriell.
For
Lotteritilsyneter det uklart om inntektenpå 11 078 692 kr delvis inngåreller kommeri tillegg til de
summersomer oppgitt som inntekt fra salgav markedsføringsmateriell
og seminarersom vist til i
tabellen ovenfor, og denneinntektener derfor ikke tatt medi denviderevurdering.Det sammegjelder
betalingfor tjenestermellom LyonessEuropeAG og LyonessNorway AS som Lotteritilsynetikke anser
som en inntekt menkun en overføringenav pengermellom selskapene.
Lyonesshar opplyst at selskapeti 2016og frem til i daghar betaltut 29 887 388 kr totalt til norske
deltakere,der 7 104 526 kr kommerfra Cashbackog Vennskapsbonus
og resterende22 785 006 kr fra
Re-cash. Slik Lotteritilsynetforstårdet er utbetalingenav Cashbackog Vennskapsbonus
knyttet til
deltakernesbruk av fordelskorteti lojalitetsbedriftene,og Re-casher knyttet til bruk av kjøpte
rabattkuponger
, andeleri kundeskyerog gavekortfra Lyoness.Omregnetper år innebærerdetteat
deltakernei Lyonessi 2016 fikk godskreveteller utbetaltomtrent11 400 000 kr i Re-cashsammeår som
det ble omsattrabattkuponger,andeleri kundeskyerog gavekortfra Lyonesspå 197 500 000 kr. L yoness
har ikke lagt frem oppdatertetall for 2017,men Lotteritilsynetantarut fra sakensopplysningerat
forholdetmellom de ulike omsetningsstypene
ikke har endretsegvesentlig.
Lyoness har ogsålagt frem opplysninger om hvilke inntekterenkeltedeltakerei Lyonesshaddei 2016
som følge av opptjentebonuserog provisjoneri omsetningssystemet.
Detteetterat Lotteritilsynetsendte
brev til dissedeltakernemedkrav om at de fremla dokumentasjonpå at inntektenederesi særliggrad
skyldessalgeller forbruk av varer, tjenestereller andre ytelsereller andreytelserog ikke at andreverves
til systemet,jf. lotteriloven§ 16 tredjeledd.
Lotteritilsynethar ikke mottatt regnskapetfor 2016 og sisteavlagtperioderegnskap
for 2017 for Lyoness
EuropeAG og LyonessNorway AS som krevd. Lotteritilsynethar gjentatte gangerbedt Lyonessom en
nærmeredokumentasjonog forklaring på tallenesom er fremlagt,menhar kun mottattdettefor deler av
tallene.For Lotteritilsyneter det uklart hvor stor del av omsetningenhoslojalietsbedriftenesom er knyttet
til bruk av fordelskortetsom Lyonesstilbyr. Lyonesshar heller ikke lagt frem dokumentasjonsom viser
hvor mye pengersom faktisk er utbetalti rabattfra faktisk salgeller forbruk av varer, tjenestereller andre
ytelserhosnorskelojalitetsbedrifterknyttet til bruk av betalterabattkupongerog andremedlemsfordeler.
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Nærmere om mottatte tips

Lotteritilsynethar siden2011 mottattsværtmangehenvendelsermed tips og spørsmålom Lyonesser et
pyramidespill.Tipsenedannetgrunnlagfor at Lotteritilsynetgjennomførtetilsyn med Lyonessi 2014.
Lotteritilsynetmottok ogsåtips etter2014,menda i et mer begrensetomfang.Fra sommeren2016
registrerteLotteritilsyneten økningi antall henvendelser,og fra 1. juni 2016og frem til 1. januar2018
har Lotteritilsynetmottattomtrent130 skriftlige henvendelser,
der de flesteer tips om at Lyonesser et
ulovlig pyramidespill.I tillegg har 530 testetom Lyonesser et pyramidespillvia pyramidetestenpå
Lotteritilsynetsnettsideri periodenfra 1. januar2017 og frem til 1. januar2018 –
https://lottstift.no/pyramide/sjolvtest
-pyramide-intro/. Lyonesser såledesdet selskape
t flest søker
informasjonom fra Lotteritilsyneti henholdtil pyramidebestemmelsen,
og slik var det ogsåfør
Lotteritilsynettilskrev selskapet23. november2016.
Ifølge flere tips som Lotteritilsynethar mottatttilbyr Lyonessnordmennå delta i et pyramidelignende
omsetningssystem
der de mot et vederlagfår mulighettil å oppnåinntekterved å vervenye medlemmer.
Flereav tipserneopplyserat det i hovedsaker rekrutteringav nye deltakereog deresinnbetalingersom
genererinntekteri systemetog ikke salg eller forbruk av varer, tjenestereller andreytelser.
Lotteritilsynethar fått opplystat flere deltakerebetalerfra kr 400, kr 800 og kr 1 200 fast per månedtil
Lyoness.Videre har vi fått opplystat det er foretattinnbetalingerfra enkeltperso
ner på opptil kr
2 000 000 for kjøp av rabattkupongerog andeleri kundeskyer.Noenhar ogsåtatt opp lån for å finansiere
disseinnbetalingene.De flestesom har tipsetossom kundeskyenesier de har fått opplyst at de vil få
tilbakebetaltti gangersåmye om tre år.
Mangeav de som foretarinnbetalingeneopplyserat de ikke mottarnoenvarer, tjenestereller andre
ytelsersomde kan bruke.Enkelteopplyserogsåat rabattkupongene
og kundeskyenesom tilbys i
systemeti realitetener betalingfor å delta i det pyramidelignendeomsetningssystemet.Noensier de på
bakgrunnav opplysningersomer gitt på vervemøterhar oppfattetinnbetalingenesom en sparingeller
investering.
Påspørsmålfra tipserneom hva som finansiererutbetalingenesom blir lovet, opplyser representanter
for
Ly onessat dissedelvis kommerfra salgav varer, tjenesterog andreytelserhoslojalitetsbedriftene
, men
at det mestekommerfra deltakereskjøp av rabattkupongerog andeleri kundeskyer.
De flestesom har tipsetLotteritilsynetom Lyonessopplyserat inntrykket de sitter igjen med etter
vervemøteneer at det er verving av nye deltakereog deresinnbetalingertil Lyonesssom genererermest
inntektertil selskapetog deltakerne,og ikke salg eller forbruk av varer, tjenestereller andreytelser. I
dennesammenheng
blir det vist til at representanter
fra Lyonessopplyserat det er viktig å få vervet andre
personertil å gjørede sammeinnbetalingenefor da vil en få utbetaltdet tidobbelteper månedom noenår.
Lotteritilsynethar ogsåmottatt tips om at det foregårrekrutteringav deltakerehelt ned i 18-19 års alderen
som plasserersparepengene
sinei dettesystemet, og som tar opp lån. Lotteritilsynet er blitt kontaktetav
flere bekymredef oreldresom opplyserat barnadereshar sluttet på skolenog i arbeidfor å deltai
Lyoness.Vi har ogsåmottatt flere henvendelsermed opplysningerom at deltakelsei Lyonesshar ødelagt
relasjoneri familier og mellom venner.Enkeltehar ogsåtatt kontakt med Hjelpelinjen for spilleavhengige
for å søkehjelp for å kommesegut av Lyoness.
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I flere av tipsenevi har mottattblir det hevdetat Lyonessholder vervemøterder de gir feilaktig og
villedendeinformasjonom virksomheteni selskapetog bedriftenede samarbeidermed.Blant annet
opplyserenkelteav tipserneat Lyonessikke har direktesamarbeidsavtale
medalle bedriftenesom de
viser til på vervemøter
, og at de ikke betalerut noenrabatttil deltakerne,men kun gir disseet
tilgodehavendede kan bruke å handlefor. Lotteritilsynethar ogsåmottattinformasjonom at noen
representanter
for Lyonessi Norgeopplyserat selskapeter godkjentav Lotteritilsynet.Enkelteopplever
ogsåvervemøtenesom aggressive,og at de klassisketriksenesom kjennetegne
r pyramidespillsom «nå
må du skyndedeg,snartforsvinnermuligheten»benyttes.

Lovgrunnlag

Lotteritilsynetskal føre kontroll medat bestemmelser
som er gitt i eller i medholdav lotterilovenblir
overholdt,jf. lotteriloven§ 4.
Det følger av lotteriloven§ 16 førsteledd at det er forbudt å opprette,drive, deltai eller utbre
pyramidespilleller lignendesystem.Somomfattetav forbudetregnesethvertsystemder det ytesvederlag
for å få mulighettil å oppnåinntektersom barefølger av at andrevervestil systemet.
Videre følger det av § 16 andreledd at forbudeti førsteledd ogsåomfatterpyramidelignende
omsetningssystem
der det ytesvederlagfor å få mulighettil å oppnåinntektersom særligskyldesat andre
vervestil systemet,og ikke salgeller forbruk av varer,tjenester,eller andreytelser.Ifølge forarbeidenetil
lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr.97 (2004-2005),vil inntektensærligskyldesat andrevervestil systemet
dersommer enn50 % av inntekteni systemetstammerfra verving.
Lotteriloven§ 16 andreledd er utformeti samsvarmed EUs rammedirektiv2005/29/EFom urimelig
handelspraksis.
I direktivetsBilag I punkt 14 er det fastsattat «Å etablere,drive eller markedsføreen
pyramideordningder en forbruker betaler et vederlagfor mulighettil å oppnåkompensasjon
som
primært stammerfra andreforbrukeresomtrer inn i systemet,snarereenn fra salg eller forbruk av
produkter»,skal ansessom urimelig handelspraksis
.
EUs rammedirektiv2005/29/EFom urimelig handelspraksisbyggerpå en totalharmoniseringsom
innebærerat det innenfordirektivetsvirkeområdeikke skal utformesreglersom gir svakereforbrukervern
eller strengereregler for de næringsdrivende
enn direktivet gir anvisningpå.
Forbudetmot pyramidespill og pyramidelignendeomsetningssystem
er satt for å beskytteforbrukerne.I
EUs rammedirektiv 2005/29EF artikkel 1 fremgårat «Formåletmeddettedirektiv er å bidra til at det
indre markedfungerertilfredsstillende,og å oppnået høyt nivå av forbrukervern gjennomtilnærmingav
medlemsstatenes
lover og forskrifter om urimelig handelspraksissomskaderfor brukernesøkonomiske
interesser.» Av forarbeidenetil lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005)pkt. 2.1 fremgårat det er en
alminneligenighetom at pyramidespillog pyramidelignendeomsetningssystem
ikke tjenernoenlegitime
formål og derfor bør forbys. Slike arrangementer
er utenvesentligreelt innhold bortsettfra omfordeling
av verdierblant deltakernei systemet.Det oppstårlett økonomiskeog sosialeproblemerfor deltakerne.
Ofte skjer rekrutteringblant familie og vennerog ikke sjeldenter ungemenneskerinvolvert.
Det fremgårav forarbeidenetil lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005) «Om lov om endringeri lov
24. februar1995nr. 11 om lotterier m.v.» pkt. 8.1.2 at det er det reelleinnholdeti virksomhetensom skal
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leggestil grunnfor vurderingenav om selskapeter et pyramidespillog ikke betegnelsentil
arrangementet
. Detteer ogsålagt til grunni rettspraksisi Plex-Play dommeni Rt-2009-1601og World
Ventures-dommenavsagtav Oslo tingrett den27. september2016(saksnummer15-202315TVIOTIR/05).World Ventures-dommener påanketog er ikke rettskraftig.
Av forarbeidenetil lotteriloven § 16, Ot.prp.nr.97 (2004-2005),fremgårat regelener mentå klargjøre
forbudetmot pyramidespillog trekkeen tydeligeregrensemellom lovlige og ulovlige pyramidelignende
omsetningssystem.
Flere ulovlige pyramidespiller i dagkamuflertsom Multi -level marketing
(MLM)/nettverksvirksomheterog lovgiver ønskermed lotteriloven§ 16 å forhindrede arrangementer
der
pyramideeffektener et fremtredendeelementi virksomheten.Denne pyramideeffektenoppstårnår
deltakernebetalerfor deltakerstatusog deresøkonomiskegevinster avhengigav stadigveksti antall
deltakere,jf. punkt 8.1.2i forarbeidene.
Videre fremgårdet av forarbeideneat lotteriloven§ 16 bevisster utformet med vurderingsbestemte
og
ikke deskriptivekriterier. Bakgrunnenfor detteer at ulovlige pyramidelignendeomsetningssystem
ofte
kjennetegnesved en stor tilpasningsdyktighettil myndighetenesreguleringer,ved at det foretasendringer
som ikke representer
er vesentligeendringeri realiteten,samtidigsom markedsføringen«skreddersys»
for
å gå klar av forbudsregelens
rekkevidde.En forbudsregelsom detaljertbeskrivergjerningsinnholdetvil i
tillegg til å værei strid med EU-direktivetsbestemmelser,
lett bli gjenstandfor tilpasningog dermedraskt
bli foreldet.Lotteriloven§ 16 vil slik dener utformet gi den nødvendigeåpenhetog fleksibilitet slik at det
blir det reelleforhold i virksomhetenog ikke betegnelsenpå arrangementet
som leggestil grunni
vurderingen.
Ved bruddpå lotteriloven§ 16 kan Lotteritilsynetgi selskapetog den enkeltedeltakeri selskapetpålegg
om å retteeller stanseden ulovlige virksomheten,jf. lotteriloven§ 14a.I tillegg kan Lotteritilsynetmed
hjemmeli lotteriloven§§ 14b og 14c ileggeadministrativeforeleggog tvangsmulkttil densom innen en
fastsattfrist unnlaterå etterkommepålegget.
Etter forvaltningsloven§ 42 kan underinstansen,
klageinstansen
eller annetoverordnetorganbeslutteat et
vedtakmedpåleggom å retteeller stanseden ulovlige virksomhetenikke skal iverksettesfør klagefristen
er ute eller klagener avgjort. Partenkan be instansenom å få utsattiverksettelsevurdert.
Ved bruddpå lotteriloven§ 16 kan Lotteritilsynetogsåkreve skriftlig bekreftelsefra overtrederenpå at
overtredelseav førsteog andreledd skal opphøre,jf. lotteriloven§ 16 fjerde ledd.
Den somforsettlig eller uaktsomtovertrerlotteriloven§ 16 kan straffesmed bøtereller fengselinntil tre
år, jf. lotteriloven§ 17.

Lotteritilsynets vurdering

Lotteritilsynethar på bakgrunnav antall mottattetips i 2016og 2017 og innholdeti dissefunnetgrunnlag
for å vurdereLyonesssin virksomheti Norgeopp mot lotteriloven§ 16 andreledd.
Etter lotteriloven§ 16 andreledd jf. førsteledd er det forbudt å opprette,drive, deltai eller utbre
pyramidelignendeomsetningssystem
der det ytesvederlagfor å få mulighet til å oppnåinntektersom
særligskyldesat andrevervestil systemet,og ikke salgeller forbruk av varer,tjenestereller andreytelser.
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Ordlydeni lotteriloven§ 16 andreledd, rettspraksisog forarbeidenetil bestemmelsen
leggertil grunnat
det inngår fire elementeri vurderingenav om en virksomheter et ulovlig pyramidelignende
omsetningssystem
:
•
•
•
•

Det må foreliggeet pyramidelignendeomsetningssystem
Det må ytesvederlagfor å få deltakerstatus
Det må foreliggemulighetfor å oppnåinntekt ved at andrevervestil omsetningssystemet
Inntektenmå i særliggradskyldesat andrevervestil systemetog ikke salgeller forbruk av varer,
tjenestereller andreytelser

Lotteritilsynethar i sin vurderingav Lyonesssett samletpå denfaktiskevirksomhetensom Lyoness
EuropeAG, LyonessEuropeAS og deresrepresentanter
driver i Norge. I dennesammenheng
visestil
forarbeidenetil lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr.97 (2004-2005) hvor det fremgårat det er det reelle innholdet
i virksomhetensom er gjenstandfor vurderingog ikke betegnelsenpå arrangementet.
Etter
Lotteritilsynetsvurderinginnebærerdetteat tilsynsmyndigheteni sin vurderingav om en virksomheter et
ulovlig pyramidelignendeomsetningssystem
skal leggeavgjørendevekt på hvordanvirksomhetenrent
faktisk er innrettetog ikke hvordanden formelt sett og etter avtalegrunnlag
et er tenkt å fremstå.Detteer
ogsåi samsvarmedordlydeni lotterilovenog EU-direktivet, samtomgåelseshensynet
som dissetar
høydefor å iv areta.Lotteritilsynetfinner ikke at loven og EU-direktivet gir grunnlagfor å vurdere
virksomhetensomdrives av selskapetog denenkeltedeltakerhver for seg.Det fritar ikke selskapetfra
ansvarfor bruddpå pyramidebestemmelsen
at de har inngåttavtalemeddeltakernesom innebæreren
total ansvarsfraskrivelse
fra denvirksomhetdissedriver.
Lotteritilsynetleggertil grunnat lotteriloven § 16 kommertil anvendelsepå Lyonesssin virksomheti
Norge.Lotteriloven§ 16 andreledd er etter sin ordlyd ikke begrensettil å kun kommetil anvendelse
overfor tradisjonelleMLM -systemermeddirektesalgav varer,men vil ogsåomfattevirksomhetsom
omsetterandeleri selskapetog ulike medlemsfordeler.Detteer ogsålagt til grunni rettspraksisgjennom
Plex-Play-dommenog World Ventures-dommen.Lotteritilsynetfinner ogsågrunntil å bemerkeat de
andremedlemsfordels
programmenesom Lyonesssammenlignersegmed som Coop,SatsElixiabonusog
A -kortet til Aftenpostenikke selgesi et pyramidelignendeomsetningssystem,
og at lotteriloven§ 16
derfor ikke kommertil anvendelsepå disse.
Lotteritilsynetleggervidere til grunn at lotteriloven § 16 kommertil anvendelsepå hele Lyonesssin
virksomheti Norge, ogsåfor omsetningsdelen
Lyconet.Virksomhetentil Lyonessrettersegmot
forbrukere,og Lotteritilsynetfinner ikke holdepunkteri lovensordlyd, EU-direktivet eller rettspraksis
som skulle tilsi at bestemmelsen
kun får anvendelsepå delerav virksomheten.Uansetter det
Lotteritilsynetsoppfatningat markedsførerne
i Lyconet-delenav Lyonessi realitetener å ansesom
forbrukereda de handlerprodukttil egetforbruk.
Er Lyonessorganisert som et pyramidelignende omsetningssystem?
Det følger av lotteriloven§ 16 andreledd at bestemmelsen
omfatter«pyramidelignende
omsetningssystem».
TilsvarenderammerEUs rammedirektiv2005/29/EFBilag 1 punkt 14
«pyramideordning».
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Av forarbeidenetil bestemmelsen,
Ot.prp.nr. 97 (2004-2005),fremgårat et pyramidelignende
omsetningssystem
er et systemsom er oppbygd i forskjellig nivåer, hvor deltakernekan oppnå
økonomiskgevinsti kraft av produktsalgog verving av nye deltakerepå et laverenivå. Det er
oppbyggingeni slike nivåer som er det sentralestrukturellekjennetegnet.Når stadignye deltakereverver
nye deltakerepå et laverenivå, oppstårpyramidestrukturen.
Pyramidestrukturen
er felles for de ulovlige
pyramidespilleneog den lovlige MLM -virksomheten.
Etter Lotteritilsynetsvurderinger Lyonessorganiserti en pyramidestrukturmeddeltakerepå flere nivåer.
I vurderingenleggesdet vekt på at Lyonessi realitetentilbyr deltakelsei en virksomhetsom gir adgang
til å verve nye deltakere,og at detteleggertil rette for etableringav et omsetningssystem
som har flere
nivåer.Lotteritilsynetfinner ikke grunnlagfor å skille mellom CashbackWorld og Lyconetda disse
inngåri sammevirksomhet. Mottattetall fra Lyonessviser ogsåat alle representantene
for Lyconetogså
er medlemi CashbackWorld.
Delkonklusjon: Lyonesser organisertsom et pyramidelignendeomsetningssystem.
Ytes det vederlag for å få deltakerstatus i Lyoness?
Det følger av lotteriloven§ 16 andreledd at bestemmelsen
gjelderpyramidelignendeomsetningssystem
der det «ytesvederlagfor å få mulighettil å oppnåinntekter». Tilsvarendefremgårdet av EUs
rammedirektiv2005/29/EFBilag 1 punkt 14 at bestemmelsen
rammerpyramideordningerder forbrukeren
«betaler et vederlagfor mulighettil å oppnåkompensasjon»
Lotterilovenog EU-direktivet stiller ikke krav om at vederlagetuttrykkelig skal værekategorisertsom en
deltakeravgift.Det stilles heller ikke krav om at deltakelseforutsetterbetaling.Det er de reelle forholdene
som er avgjørende.Dersomdet faktisk blir betalt et vederlagregnesdettesom deltakerbetalingselv om
deltakerneikke plikter å betaleslikt vederlag.Det vil ogsåbli å regnesom deltakerbetalingdersomdet
innbetaltevederlagikke motsvarer verdien av de varer,tjenestereller andreytelsersom densom betaler
mottareller forbruker fra systemet
, jf. Plex Play-dommenog World Ventures-dommen.
I forarbeidenetil lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005)er det lagt til grunnat vederlagetkan ha
form av enhvertype økonomiskverdi. Den meståpenbareformenfor et slikt vederlager rene
pengeinnskuddfor å oppnådeltakerstatus.Innskuddetkan ogsåha form av kjøp av aksjereller andeleri
nettverksselskapene.
Ofte må deltakernekjøpe startpakker,brosjyrer,introduksjonsmateriale,
opplæringskursog lignende.Når vederlagetikke motsvarerde reelleverdienefor slikt materiale,finner
det sted et indirektekjøp av deltakerstatus.Det er heller ikke uvanlig at deltakerneblir pålagtforskjellig
fasteavgifter eller å foreta fasteregelmessigeminstekjøpav produkter.Når produktenesom omsettesi
systemeter overprisetfinner det sted et indirekte kjøp av deltakerstatus.Det er sagti forarbeideneat
kjernenog det springendepunkt er om den nye distributørendirekteeller indirektemå betaleen høyere
pris ennden reelleverdienpå de varer, tjenestereller andreytelserhan mottari systemet.
Deltakerbetalingenkan ta mangeformer og de nevnteer ikke uttømmende.For å kunnevurdere om det er
ytet et vederlagfor selverettentil deltakelse,må det foretasen konkrethelhetsvurderinghvor de reelle
underliggendeforhold leggestil grunn.Den størsteutfordringeni dennesammenhengen
blir vurderingen
av om deltakerenhar betalt en høyerepris ennden reelleverdienfor de varer,tjenestereller andreytelser
han mottari systemet.
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Det er på det reneat deltakernei Lyonesshar foretattinnbetalingertil selskapet.Lyonesshar lagt frem
dokumentasjonsom viser at de flestedeltakernei omsetningssystemet
Lyconethar kjøpt rabattkuponger
og andeleri kundeskyerfra 400 kr og opp til flere hundretusenkroneri 2016. Informasjonenfra Lyoness
bekreftersåledesalle de tips Lotteritilsynethar mottatt om at slike innbetalingerfaktisk skjer. Med
bakgrunni mottatte tips finner Lotteritilsynetogsåå kunneleggetil grunnat enkeltedeltakerehar foretatt
innbetalingertil Lyonesspå inntil 2 000 000 kr for kjøp av rabattkupongerog andeleri kundeskyer.
Deltakernesomforetarinnbetalingertil Lyonessmottarikke umiddelbarten direkte motytelsei form av
et produkttil tilsvarendeverdi. Ifølge Lyonessinnebærermotytelsenkun en rett til å få tilbakebetaltdet
som er innbetaltdersomdeltakeren selv og hansnettverknår et visst omsetningsvolum.
Når det gjelderrabattkupongene
gir ikke disseen direkterabattslik navnetskulle tilsi. Rabattkupongene
gir kun deltakerneet fremtidig krav mot Lyonesstilsvarendeverdienpå rabattkupongene
som er kjøpt når
deltakerenselv og hansnettverkoppnåret visst omsetningsvolum
. Hver rabattkupongkoster400 kr og
det er ingenbegrensningerpå hvor mangerabattkupongerdeltakernekan kjøpe.For å kunnefå
tilbakebetalten rabattkupongpå 400 kr må deltakerenselv eller deltakerei hansnettverkhandle for 8 000
kr hoslojalitetsbedriftene.Det er ikke et krav for å væredeltakeri Lyonessat en kjøper rabattkuponger,
men dokumentasjonmottattfra Lyonessviser at de flestesom deltari Lyconet-delenav Lyonesskjøper
slike rabattkuponger
.
Kundeskyenesom tilbys av Lyonessfungererifølge Lyonesspå sammemåtesom en rabattkupong,med
den forskjell at tilbakebetalingenberorpå omsetningentil deltakereutenfordeltakerensnettverk.En
andeli en kundeskykoster12 000 kr og det er ingen begrensningerpå hvor mangeandelerden enkelte
deltakerkan kjøpe.Mottattetall fra Lyonessviser at enkeltehar kjøpt andeleri kundeskyerfor flere
hundretusenkroneri 2016.
Lotteritilsynethar ikke mottatt dokumentasjonfra Lyonesssom viser at norske deltakerei Lyonesshar
mottatteller forbrukt varer, tjenestereller andreytelserfra Lyonesssom motsvarerverdienav det som
blir innbetalt.Lyonesshar lagt frem dokumentasjonsom viser at norskedeltakerei Lyonessi 2016
foretok innbetalingerpå 206 519 415 kr til selskapet.For 2016og frem til 1. desember2017 har Lyoness
lagt frem udokumentertetall på at de til sammenhar betalt ut kr 22 785 006 kr til deltakerne.Omregnet
per år innebærerdetteat deltakernei Lyonessi 2016fikk utbetaltomtrent 11 300 000 kr. Lotteritilsynet
har bedtom men ikke mottatt dokumentasjonsom bekrefterdissetallene. Det er såledesuklart om disse
pengenefaktisk er utbetalt.Videre er det uklart om det er kjøp av varer, tjenestereller andreytelserhos
lojalitetsbedriftene
, eller andredeltakerskjøp av rabattkuponger
, andeleri kundeskyerog gavekort hos
Lyoness, som har generertdisseutbetalingenetil deltakerne
. Lotteritilsynetfinner derfor ikke å kunne
leggesærligvekt på denneopplysningeni vurderingen.Uansettviser talleneat deltakernei Lyonessi
2016 i sværtliten gradhar mottatt eller brukt varer,tjenestereller andreytelsersom motsvarerverdienav
det som er innbetalt.
Lotteritilsynetser at ogsådet å ha en rettighettil å benytteen tjenestekan ha en verdi, men i den nærmere
vurderingenav den reelle verdienav virksomhetenvil denfaktiskebrukenståsentralt.Det er denfaktiske
brukenav rabattkupongene,
kundeskyeneog de andreproduktenesom Lyonessomsettersom er
avgjørendei vurderingen av om innbetalingener å ansesom betalingfor varer, tjenestereller andre
ytelsereller som vederlagfor å oppnådeltakerstatus.I dennesammenheng
viser vi til formuleringenav
vilkåret i lovtekstenog EU-direktivet, uttalelseri forarbeidene,Plex-Play dommenog World Ventures-
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dommen,hvor det fremgårat det er hva deltakernefaktisk mottarog benytterav motytelseri form av
varer,tjenestereller andreytelsersom må væreavgjørendeved vurderingen.
Loven, EU-direktivet, rettspraksisog forarbeidene åpnerikke opp for at det i vurderingenkan leggesvekt
på at en virksomheter underetablering.Deltakernemå kunnemottaeller brukede varer,tjenestereller
andreytelserde kjøpernår de betaler,for at detteikke skal regnessom en deltakeravgift.Lyonessble
uansettetablerti 2003 og har hatt virksomheti Norge siden2011,og kan etter Lotteritilsynetsvurdering
ikke lengerregnesfor å værei en etableringsfase.
Deltakernei Lyonesshar ikke mottatteller forbrukt varer, tjenestereller andreyttelsersom tilsvarer
verdienav det som er betalt.På dettegrunnlagmenerLotteritilsynetat deltakernesinnbetalingertil
Lyonessi hovedsaker å ansesom betalingfor deltakerstatusi Lyoness.
Delkonklusjon: Det ytesvederlagfor å få deltakerstatusi Lyoness.
Foreligger det mulighet til å oppnå inntekt ved at andre vervestil Lyoness?
Det følger av lotteriloven§ 16 at bestemmelsen
gjelderpyramidelignendeomsetningssystem
der det ytes
vederlag«for å få mulighettil å oppnåinntektersomsærlig skyldesat andrevervestil systemet.»
Tilsvarendefremgårdet av EUs rammedirektiv2005/29/EFBilag 1 punkt 14 at bestemmelsen
rammer
pyramideordningerder forbrukeren«betaleret vederlagfor mulighettil å oppnåkompensasjon
som
primært stammerfra andre forbrukeresomtrer inn i systemet
».
Kravet om at det må ytesvederlagfor å få mulighettil å oppnåinntektersom særligskyldesat andre
vervestil systemeter ytterligerepresiserti forarbeidenetil lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005).
Her fremgårat et viktig kriterium for at virksomhetenvil kunneskapepyramideeffekt,er at vederlaget
for deltakelseytes i den hensikt og med den utsikt å oppnå økonomisk vinning i nesteomgang.
Pyramideeffektenoppstårnår deltakernebetalerfor deltakerstatusog deresøkonomiskegevinster
avhengigav stadigveksti antall nye deltakere.Detteer ikke spesieltfor pyramideselskapene,
men
systemetlokker gjernemed store,urealistiskeinntekter.Det er dennemulighetenfor storeinntektersom
er selvedrivkraften for deltakerneog som deltakernebetalerfor. Det som er spesieltfor
pyramideselskapene
er at det ofte ligger innbakt i inntektenen premiefor å vervenye deltakere,og at hele
eller deler av utbetalingenefra systemetstammerfra de nye deltakernesdeltakeravgifter.Det kan dreie
segom premiefor verving av nye deltakere.Men systemetkan ogsåleggeopp til at manmottarinntekter
fra andresverving.
Ifølge forarbeideneer det ikke avgjørendefor om virksomhetener lovlig eller ikke at den enkelterent
faktisk lar segmotivereav utsiktentil å tjenepenger.Det avgjørendeer om deltakernestilles til utsikt en
teoretisk mulighet for inntekt. Inntekt i dennesammenheng
innebærerutbetalingfra systemetsom kan
inneholdeenhvertype fordel eller verdi i form av penger,varer,tjenestereller andreytelser.
I Lyonessmottarselskapetog deltakerneutbetalingerbasertpå vervededeltakeresomsetningi nettverket.
Omsetningenav reelle varer, tjenestereller andreytelserhoslojalitetsbedriftene er i dag begrenset,og
omsetningssystemet
fungereri realitetenslik at det i hovedsaker deltakernesinnbetalingertil Lyoness
som generererinntektertil selskapetog deltakerne.Jo flere og størreinnbetalingersom foretasav
deltakernetil Lyonessj o størreinntektergir dettetil selskapetog den enkeltedeltaker.Dettefremgårbåde
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av opplysningeneog dokumentasjonen
som Lotteritilsynethar mottattfra Lyonessi saken,og av mottatte
tips. Virksomhetener ogsåorganisertslik at de som har flest deltakereundersegi systemetsom foretar
innbetalingertil Lyoness,har høyestinntekt.
Somlagt til grunni vurderingenovenforanserLotteritilsynetdeltakernesinnbetalingertil Lyonessi
hovedsakå værebetalingfor deltakerstatus.
Når omsetningssyst
emeti realitetenfungererslik at det er
nye deltakereog deresinnbetalingertil Lyonesssom genererinntektertil selskapetog deltakerne,
foreliggerdet mulighettil å oppnåinntekt ved at andrevervestil Lyoness.
Delkonklusjon: Det foreliggermulighet til å oppnåinntekt ved at andrevervestil Lyoness.
Skyldes inntektene til Lyonessi særlig grad at andre vervestil systemet,og ikke salg eller forbruk
av varer, tjenester eller andre ytelser?
Det følger av lotteriloven§ 16 andreledd at bestemmelsengjelderpyramidelignendeomsetningssystemer
der inntektene«særlig skyldesat andrevervestil systemet,og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester
eller andreytelser.» I EUs rammedirektiv2005/29/EFBilag 1 punkt 14 fremgårat forbudetvil ramme
pyramidelignendeomsetningssystem
der inntektene«primært stammerfra andreforbrukeresomtrer inn
i systemet,snarereennfra salg eller forbruk av produkter»
EU-direktivet stiller som vilkår for forbud at inntektenprimærthar sin årsaki verving. I forarbeidenetil
lotteriloven§ 16, Ot.prp.nr. 97 (2004-2005),er dettetolket som et krav om at mer enn 50 % av
virksomhetensinntekter kommer fra verving av nye deltakere.
I pyramidelignendeomsetningssystem
vil deltakernesinntekterstammebådef ra produktomsetningog
verving av deltakere.Når inntektensom stilles i utsikt, først og fremststammerfra verving av deltakere
og deresdeltakerbetaling
er, vil størrelsenav denenkeltes inntekt avhengeav fortsattvekst i antalletnye
deltakere.Et slikt omsetnings
systemer som oftest forutbestemttil å kollapse,med denvirkning at høyt
plassertedeltakereoppnårgevinstpå bekostningav de som kommerinn senere,det vi har kalt
pyramideeffekt.Slike omsetningssystem
tjeneringen legitime formål og hensynettil forbrukerbeskyttelse
tilsier at det bør gripesinn overfor slike arrangementer.
Lovensforbudsregelinneholderikke et vilkår om at det skal godtgjøresat omsetningssystemet
kommer
til å stanseopp, og på hvilket tidspunkt.Hvor lang tid et slikt systemvil kunnefungereavhengerav
hvordandet er innrettet.Dersomen del av inntektensom dekkerutbetalingen til deltakernekommerfra
omsetningenav varer,tjenestereller andreytelsersom har en reell verdi, kan omsetningssystemet
fungere
over lang tid. Det sammegjelder dersomutbetalingenetil deltakerneer gjort betingetav at den enkelte
deltakerfaktisk klarer å generereinntekterved å verve nye deltakere,jf. World Ventures-dommen.
For å kunneta stilling til om minst 50 % av inntektenetil Lyonessi Norge stammerfra verving av
medlemmerog ikke salg eller forbruk av varer, tjenestereller andreytelsermå Lotteritilsynetforetaen
konkrethelhetsvurderingav pengestrømmen
i virksomheten.
Etter lotteriloven§ 16 er det ikke et krav at L otteritilsyneti vurderingenforetaren nøyaktigberegningav
pengestrømmen
i virksomheten.Formåletmed vurderingener å skille hvor pengestrømmen
skriver seg
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fra og her om densærligkommerfra verving av deltakereeller salgeller forbruk av varer,tjenestereller
andreytelser.
Lotteritilsynethar mottatt omsetningstallfra Lyonesssin virkomsheti Norgei 2016.På bakgrunnav disse
leggervi til grunnat Lyonesssinetotaleinntekterfra virksomheteni Norge i 2016 var på omtrent
225 900 000 kr . Omtrent19 400 0000kr av disseinntektenekom fra salg eller forbruk av varer, tjenester
eller andreytelserhoslojalitetsbedriftene.Resterendeinntekterpå omtrent206 500 000 kr kom fra
deltakerneskjøp av rabattkuponger,andeleri kundeskyer,gavekort, markedsføringsmateriell
og seminar
fra Lyoness.Lotteritilsynethar ikke funnetdet dokumentertat deltakernesom har foretattdisse
innbetalingenetil Lyonesshar mottatteller forbrukt varer, tjenestereller andreytelsersom motsvarer
verdienav det innbetalte,og innbetalingeneer etter Lotteritilsynetsvurderingi hovedsakå ansesom
verveinntekterfor Lyoness.
Basertpå Lotteritilsynetsvurderingav mottatteopplysningerfra Lyonessinnebærervår beregningat kun
omtrent9 % av inntektenetil Lyonessi Norgei 2016 kom fra salgeller forbruk av varer, tjenestereller
andreytelser(19 400 000 800* 100/225900 000). Omtrent91 % (206 500 000*100/225900 000) av
inntektenetil Lyonessi Norgei 2016 kom fra verving av deltakere.
Beregningenviser at langt mindreenn 50 % av inntektenetil Lyonessi Norge i 2016 kom fra salgeller
forbruk av varer, tjenestereller andreytelser. Beregningenviser at inntektenetil Lyonessi hovedsak
kommerfra verving av deltakere.M indre endringereller justeringerknyttet til det tallmaterialesom
Lotteritilsynethar lagt til grunnfor beregningenvil ikke væreav betydningfor vurderingen.
Lotteritilsynethar ikke informasjonom at virksomhetentil Lyonessi Norge har endretsegvesentligsiden
2016, og opplysningenei sakentilsier at Lyonesssineinntekteri hovedsakkommerfra verving av
deltakeretil systemet,og ikke salgeller forbruk av varer,tjenestereller andreytelser.
Delkonklusjon: Lyonesssineinntekteri Norgeskyldessærligverving av deltakeretil systemetog ikke
salgeller forbruk av varer,tjenestereller andreytelser.

Lotteritilsynets hovedkonklusjon

Lotteritilsynethar vurdert Lyonesssin virksomheti Norgeopp mot pyramidebestemmelsen
i lotteriloven
§ 16. Det følger av vår vurderingat Lyonesser et ulovlig pyramidelignendeomsetningssystem
der det
ytesvederlagfor å få mulighettil å oppnåinntektersom særligskyldesat andreverves til systemet,og
ikke salgeller forbruk av varer,tjenestereller andre ytelserjf. § 16 andreledd.
Lotteritilsynethar i vurderingenlagt særligvekt på at norskedeltakerei Lyonessikke mottareller
forbrukervarer, tjenestereller andreytelserfr a omsetningssystemet
som motsvarerverdienav det som
blir betaltnår de betalerfor disse.Deltakernesinnbetalingertil Lyonesser som følge av detteå ansesom
vederlagfor å delta i et pyramidelignendeomsetningssystem.
Inntektenetil selskapetog den enkelte
deltakerkommeri hovedsakfra verving av nye deltakereog deresinnbetalingertil Lyoness,og ikke salg
eller forbruk av varer, tjenestereller andreytelser.
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Varsel om vedtak

Det er forbudt å opprette,drive, deltai eller utbre pyramidelignendeomsetningssystem
i Norgejf.
lotteriloven§ 16 andreledd jf. førsteledd. Påbakgrunnav dettegis hervedvarsel om at Lotteritilsynet
med hjemmeli lotteriloven§ 14avil fatte følgendevedtak:
Lyonessmå stanseall sin virksomhet i Norge da den er i strid med lotteriloven § 16 andre ledd jf.
første ledd. All verving av deltakere og lojalitetsbedrifter til CashBackWorld og Lyconet og all
omsetningog bruk av fordelskort, rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort,
markedsføringsmateriell, seminarer og andre produkt i virksomheten må opphøre.
Lotteritilsynetsvurderingbyggeri hovedsakpå de opplysningervi har mottattfra Lyoness.Lotteritilsynet
finner sakengodt nok opplyst, men finner grunntil å bemerkeat Lyonessikke har lagt frem all
dokumentasjonsom Lotteritilsynethar krevd, og at det som følge av dettederfor herskernoetvil medde
tallenesomligger til grunnfor vurderingen.
Lotteritilsynethar ogsåvurdertom det skal fattesvedtakmed påleggom retting av deler av virksomheten
til Lyonessmenfinner ikke dettehensiktsmessig.
I dennesammenheng
viser vi til at regelverketlegger
opp til en samletvurderingav helevirksomheten.Videre tilsier hensynettil omgåelseat retting ikke er et
egnetpålegg, overtredelsens
alvor og omfangtatt i betraktning.I dennesammenheng
viser vi til at
Lotteritilsynetogsåvurdertevirksomhetentil Lyonessi 2014og at selskapetikke har innrettetsin
virksomheti Norgesamsvarmedregelverketetterat tilsynet ble avsluttet.
DersomLotteritilsynetfår kjennskaptil at det foregårverving av deltakereog lojalitetsbedrifterog
omsetningog bruk av fordelskort,rabattkuponger,andeleri kundeskyer,gavekort,
markedsføringsmateri
ell, seminarerog andreprodukt i virksomhetenat vedtaker fattet, vil vi vurdereå
ileggetvangsmulktjf. lotteriloven§ 14c.
Vi gjør ogsåoppmerksompå at overtredelseav lotteriloven kan medførepolitianmeldelsefra
Lotteritilsynetog viderestraff i form av bøtereller fengsel,jf. lotteriloven§ 17.
Lotteritilsynetber Lyonessinformerealle norskedeltakereog lojalitetsbedrifterom varseletom vedtak.
Lotteritilsynetber ogsåom en bekreftelsepå at slik informasjoner gitt.
Hvordan kan dere unngå at vi fatter vedtak?
Dersomderekan bekrefteog dokumentereat Lyonesssin virksomheti Norgeer brakt til opphørinnen
fire uker fra dagsdato,vil Lotteritilsynetikke fatte vedtakmedpåleggom stans.
Dersomderehar innvendingermot vedtaketsom er varslet, eller grunnlaget, de faktiskeforhold og de tall
som ligger til grunnfor varselet,ber vi dereom å gi en skriftlig begrunnettilbakemeldingpå detteinnen
fire uker.
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Mer informasjon
Lotteritilsynetvil informereom sakenpå vår nettsidelottstift.no. Deltakerei Lyonesssom tar kontakt
med L otteritilsynet vedrørendesakenvil bli henvisttil selskapetnår det gjelder spørsmålom hvordande
skal forholde segtil varseletom vedtak.
Med hilsen
Silje SægrovAmble
seniorrådgiver

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver

