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Lyoness/Lyconet – anmodning om redegjørelse
Vi viser til Lotteritilsynets tilsynsrapport om Lyoness 16. september 2014, vårt brev 23. november 2016
med informasjon om pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16, og deres svarbrev 29. november 2016.
Lotteritilsynet er den senere tid gjort oppmerksom på flere nye forhold knyttet til Lyoness/Lyconet sin
virksomhet i Norge som selskapet bes avklare og redegjøre for innen 2. mai 2017, og det vises til
informasjonen nedenfor om tipsene vi har mottatt.
Bakgrunn
Lotteritilsynet gjennomførte tilsyn med Lyoness sin virksomhet i Norge i 2014, og det vises til
Lotteritilsynets tilsynsrapport 16. september 2014 - https://lottstift.no/wpcontent/uploads/2016/12/Tilsynsrapport-Lyoness.pdf.
I rapporten konkluderte Lotteritilsynet med at Lyoness ikke drev et ulovlig pyramidelignende
omsetningssystem på det tidspunkt rapporten forelå, men at selskapet i en oppstartsperiode hadde drevet
slik ulovlig virksomhet i Norge. I konklusjonen ble det lagt vekt på opplysninger fra Lyoness som viste at
mer enn 50 % av Lyoness sine inntekter fra virksomheten i Norge i dag kommer fra salg av varer og tjenester
fra lojalitetsbedrifter tilknyttet Lyoness sitt handelsnettverk og ikke fra verving av medlemmer.
Det presiseres at Lotteritilsynets rapport ikke innebar en godkjenning av Lyoness/Lyconet sin virksomhet i
Norge, og at det heller ikke eksisterer en slik godkjenningsordning.

Etter at tilsynet var avsluttet endret Lyoness organiseringen av virksomheten og selskapet Lyconet ble
opprettet. Endringen medførte blant annet at den forretningsmessige driften av virksomheten i Lyoness
knyttet til salg av produkt og verving av deltakere, ble skilt ut og flyttet over i selskapet Lyconet.
Lotteritilsynet har ikke gjennomført nytt tilsyn med Lyoness/Lyconet etter at tilsynsrapporten forelå i
2014 og etter at selskapet Lyconet ble opprettet.
Det siste året har Lotteritilsynet registrert en økning i antall tips og henvendelser om Lyoness/Lyconet.
Den senere tid er vi også gjort oppmerksom på flere forhold knyttet til Lyoness/Lyconet sin virksomhet i
Norge som vi finner grunnlag for å be selskapet avklare og redegjøre nærmere for.
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Lovgrunnlag
Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir
overholdt, jf. lotteriloven § 4.
Det følger av lotteriloven § 16 første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre
pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag
for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet.
Videre følger det av § 16 andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende
omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre
verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester, eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til
lotteriloven § 16, Ot.prp.nr.97 (2004-2005), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet
dersom mer enn 50 % av inntekten i systemet stammer fra verving.
Bestemmelsen i lotteriloven § 16 andre ledd oppstiller fire kumulative vilkår som alle må være oppfylt for
at en virksomhet skal bli å regne som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem:
-

Det må foreligge et pyramideliggende omsetningssystem
Det må ytes vederlag for å delta i virksomheten
Det må foreligge mulighet til å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift i virksomheten
Inntektene må i særlig grad skyldes verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller
andre ytelser

Ved brudd på lotteriloven § 16, kan Lotteritilsynet gi selskapet og den enkelte deltaker i selskapet pålegg
om å stanse den ulovlige virksomheten, jf. lotteriloven § 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i
lotteriloven §§ 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt
frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan også straffes
med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven § 17.
Mottatte tips og henvendelser
Lotteritilsynet har mottatt rundt 50 tips og henvendelser om Lyoness/Lyconet det siste året, inkludert de
som har gjennomført pyramidetesten på våre nettsider https://lottstift.no/pyramide/sjolvtest-pyramideintro/. Flere av de som tar kontakt med oss er av den oppfatning at Lyoness/Lyconet driver ulovlig
pyramidespill i Norge.
Ifølge tipsene vi har mottatt tilbyr Lyoness/Lyconet nordmenn å delta i et pyramidelignende
omsetningssystem der de mot et vederlag får mulighet til å oppnå inntekter ved å verve nye medlemmer.
Tipserne opplyser at størrelsen på inntektene til selskapet og deltakerne i hovedsak beror på hvor mye
penger en betaler for å delta og antallet nye medlemmer som blir vervet.
Lotteritilsynet har også fått opplyst at enkelte personer har betalt eller vurderer å betale flere hundre tusen
kroner til Lyoness/Lyconet for å få mulighet til å få utbetalt ti ganger så mye om tre år. Videre har vi
mottatt opplysninger om at det foregår rekruttering av deltakere helt ned i 18-19 års alderen som plasserer
sparepengene sine i dette systemet.
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For de fleste som tar kontakt med oss er det uklart hvor innskuddet blir plassert i Lyoness/Lyconet, og
hva som generer utbetalingene som blir lovet. Inntrykket flere sitter igjen med etter vervemøtene er at det
er verving av nye deltakere til Lyoness/Lyconet som finansierer utbetalingene, og ikke salg av reelle
produkt.
I flere av tipsene vi har mottatt blir det hevdet at Lyoness/Lyconet holder vervemøter der de gir feilaktig
og villedende informasjon om virksomheten i selskapet og bedriftene de samarbeider med. Blant annet
opplyser enkelte av tipserne at Lyoness/Lyconet ikke har direkte samarbeidsavtale med alle bedriftene
som de viser til på vervemøter, og at de kun betaler ut en teoretisk lønn som kan brukes til å handle for.
Enkelte opplever også vervemøtene som aggressive gjennom bruk av de klassiske triksene som benyttes
av pyramideselskap som «nå må du skynde deg, snart forsvinner muligheten».
Anmodning om redegjørelse
Lotteritilsynet anmoder Lyoness Norway AS om å avklare og redegjøre for de påstandene og
opplysningene som fremgår av tipsene og henvendelsene vi har mottatt, og som er beskrevet ovenfor.
Konkret ber vi dere følgende informasjon:
 Hva må en betale/investere for å delta i den forretningsmessige driften av Lyoness/Lyconet, og
finnes det en grense for hvor mye en kan investere?
 Hvor blir innskuddet plassert?
 Hvilke reelle produkt mottar de som deltar i den forretningsmessige driften av Lyoness/Lyconet?
 Hvilke inntekter genererer utbetalingene til de som deltar/investerer i Lyoness/Lyconet?
 Mottar deltakerne i den forretningsmessige delen av virksomheten til Lyoness/Lyconet en faktisk
lønn og hvilke faktorer bestemmer størrelsen på denne lønnen og andre utbetalinger fra selskapet?
 Tilbyr Lyoness/Lyconet et spareprogram som garanterer utbetaling av ti ganger innskuddet etter
tre år, og har selskapet konsesjon til å drive slik virksomhet i Norge?
 Hvilken kontroll har Lyoness/Lyconet med den enkelte deltakers virksomhet i selskapet?
Vi ber Lyoness Norway AS om en skriftlig avklaring og redegjørelse på de nevnte forhold innen 2. mai
2017. Lotteritilsynet vil på bakgrunn av svaret vi mottar vurdere om vi finner grunnlag for å reagere mot
Lyoness/Lyconet sin virksomhet i Norge etter pyramidebestemmelsen § 16. I denne sammenheng gjør vi
oppmerksom på at Lotteritilsynet kan kreve at selskapet og den enkelte deltaker legger frem
dokumentasjon på at inntektene i systemet særlig skyldes salg av reelle produkt og ikke at andre verves til
systemet, jf. lotteriloven § 16, tredje ledd.
Med hilsen
Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver

