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Markedsføringsaktiviteter for Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback i Norge - 

informasjon til selskapet og deres norske representanter 

 

Lotteritilsynet har mottatt informasjon om at Lyconet og deres norske representanter fortsatt driver 

ulovlig markedsføringsaktiviteter for Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback i Norge. Videre har vi 

mottatt informasjon om at det spres uriktige opplysninger om lovligheten av virksomheten.  

 

Lotteritilsynet ser svært alvorlig på opplysningene vi har mottatt og finner grunnlag for å minne selskapet 

og de sentrale norske representantene som markedsfører Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback om at 

virksomheten er å anse som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem og pålagt stanset i Norge. 

 

Selskapet og deres norske representanter anmodes omgående om å stanse all virksomhet i Lyoness, 

myWorld, Lyconet og Cashback i Norge. Samtidig anmodes selskapet og deres norske representanter om 

å slutte å gi uriktige opplysninger om at virksomheten nå er lovlig.  

 

Brevet sendes til Lyconet Global AG som også bes om å videreformidle det til de navngitte personene, og 

eventuelle andre sentrale representanter for selskapet, som fortsatt driver virksomhet for Lyconet i Norge. 

 

Vi ber om en bekreftelse på at brevet er mottatt og lest av samtlige. 

 

Bakgrunn 

Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er vurdert samlet til å være et ulovlig pyramidelignende 

omsetningssystem, der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere.  

 

I 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om stans av all virksomhet i Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback 

i Norge. Vedtaket ble påklaget, men Lotterinemnda, som er klageinstans, tok ikke klagen til følge. På 

grunn av alvoret og omfanget i saken fant ikke Lotteritilsynet og Lotterinemnda grunnlag for å fatte et 

mindre inngripende vedtak som åpnet for videre drift av deler av virksomheten i Lyoness, myWorld, 

Lyconet og Cashback i Norge, eller å gi vedtaket oppsettende virkning. Det gjorde heller ikke Oslo 

byfogdembete etter å ha vurdert selskapets begjæring om midlertidig forføyning. 
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I 2019 anmeldte Lotteritilsynet flere selskap og personer i selskapsstrukturen Lyoness, myWorld og 

Lyconet for mistanke om ulovlig pyramidespill og bedrageri. Høsten 2020 henla politiet saken på grunn 

av kapasitetshensyn. På grunn av manglende ressurser ble saken ikke etterforsket av politiet og 

henleggelsen er således uten betydning for lovligheten av virksomheten. 

 

I februar 2021 skrev Lyconet i en e-post til Lotteritilsynet at de vil starte ny virksomhet i Norge. 

Lotteritilsynet informerte da selskapet om at det ville innebære brudd på lotteriloven og de avgjørelsene 

som er fattet i saken å starte opp igjen eller fortsette virksomheten i Norge. I brevet ble også selskapet og 

deres norske representanter anmodet om å slutte å gi uriktig informasjon om at virksomheten nå var lovlig 

som følge av politiets henleggelse av saken - https://lottstift.no/content/uploads/2021/07/Lyoness-

Lyconet-myWorld-Cashback-svar-pa-underretning-om-oppstart-av-markedsforingsvirksomhet-i-

Norge.pdf 

 

Lotteritilsynet har ikke hørt noe mer fra selskapet etter dette brevet, men registrerer nå en økt pågang 

igjen med tips om at Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback har startet opp igjen virksomheten i 

Norge, og at sentrale norske representanter for selskapet avholder møter og driver annen aktivitet i Norge 

hvor det informeres om at virksomheten nå er lovlig.  

 

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

Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er alle del av et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. 

Dette har både norske og flere utenlandske myndigheter slått fast etter å ha gjennomført grundig tilsyn 

med virksomheten. Virksomheten handler om å skaffe seg shoppingpoeng som skal gi høye inntekter. 

Inntektene til selskapet og deltakerne opparbeides i all hovedsak fra verving av deltakere som kjøper 

shoppingpoeng som er totalt verdiløse. Den ulovlige pyramidevirksomheten søkes kamuflert gjennom 

bruk av omfattende og kompliserte avtaler og kompensasjonsplaner og urealistiske fremtidsplaner om å 

skape et stort internasjonalt shoppingnettverk som hittil, og etter nærmere 20 års drift internasjonalt, ikke 

har slått til.  

 

Lyoness, nå myWorld, Lyconet og deres norske representanter har lurt flere tusen nordmenn til å 

investere i et ulovlig pyramidespill med lovnad om høy avkastning. Dette gjennom å gi uriktig og 

ufullstendig informasjon om virksomheten. Etter nærmere ti års drift i Norge har selskapet nesten ingen 

inntekter fra omsetningen av reelle varer og tjenester, og det er svært få som har mottatt noe som helst av 

verdi fra selskapet. Når det nærmer seg tidspunkt for lovet utbetaling endres virksomheten. Deltakerne 

flyttes over i nyopprettede selskap, og avtaler og betegnelser på «produktene» endres stadig. Videre rådes 

deltakerne som har investert penger i virksomheten til å reinvestere eller konvertere innestående midler i 

systemet til nye «produkt» som vil sikre enda høyere avkastning senere. På denne måten unngår selskapet 

å betale ut pengene som lovet, og deltakerne risikerer å aldri få tilbake pengene sine. 

 

Lotteritilsynets pålegg om at Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback må stanse all virksomhet i Norge 

gjelder fortsatt. Det gjør ikke den ulovlige pyramidevirksomheten lovlig at den endrer navn eller flyttes 

over i andre selskap. Forbudet mot å opprette, drive, delta i og utbre pyramidespill gjelder generelt og 

ikke kun for pyramidespill som er pålagt stanset av myndighetene, og er likt for alle land i Europa. 

 

https://lottstift.no/content/uploads/2021/07/Lyoness-Lyconet-myWorld-Cashback-svar-pa-underretning-om-oppstart-av-markedsforingsvirksomhet-i-Norge.pdf
https://lottstift.no/content/uploads/2021/07/Lyoness-Lyconet-myWorld-Cashback-svar-pa-underretning-om-oppstart-av-markedsforingsvirksomhet-i-Norge.pdf
https://lottstift.no/content/uploads/2021/07/Lyoness-Lyconet-myWorld-Cashback-svar-pa-underretning-om-oppstart-av-markedsforingsvirksomhet-i-Norge.pdf
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Ikke lovlig selv om politiet har henlagt saken 

Lotteritilsynet anmeldte selskapene som står bak Lyoness, myWorld og Lyconet og flere sentrale norske 

deltakere i virksomheten til politiet i 2019 for mistanke om ulovlig pyramidespill og bedrageri. 

Anmeldelsen ble henlagt av politiet av kapasitetshensyn. Politiets henleggelse av saken innebærer ikke at 

virksomheten i myWorld, Lyconet og Cashback er lovlig. Politiet kan også prioritere å igangsette 

etterforskning av selskapet og enkeltpersoner senere.  

 

Lotteritilsynet har etter politiets henleggelse av Lyoness-saken opprettet et samarbeid med Økokrim om å 

forebygge utbredelsen av pyramidespill i Norge. Som ledd i dette arbeidet vil etatene styrke innsatsen for 

å stanse og reagere mot ulovlige pyramidespill og gjengangere som innfører internasjonale pyramidespill 

til Norge. Arbeidet har høy prioritet både i Lotteritilsynet og hos Økokrim. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Silje Sægrov Amble  

seniorrådgiver jurist  

 

 

 

 

Monica Alisøy Kjelsnes  

seniorrådgiver jurist  
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