
Side 1 av 1
Vår dato Vår referanse
09.11.2017 16/06785 - 56/333

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Monica Alisøy Kjelsnes , +47 57 82 80 25 08.11.2017

Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer
Lotteri - og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B 57 82 80 00 982 391 490
Postboks 800 6800 Førde Telefaks E - post
6805 Førde 57 82 80 80 postmottak@lottstift.no
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Lyoness - utsatt frist og møte

Vi viser til deres e - post av 8. november 2017 hvor det bes om utsatt frist til 15. november 2017 for
Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG og 11 norske representanter for selskapet , med å legge frem
dokumentasjonen som bedt om i Lotteritilsynets brev av 6. oktober 2017. Fristen var i utgangspunktet satt
til 3. november 2017 men ble i Lotteritilsynets brev av 26. november 2017 utsatt til 10. november 2017
for selskapene. Tilsvarende fristutsettelse ble gitt for representantene i Lotteritilsynets brev av
2. n ovember 2017 . Det bes nå om ytterligere fristutsettelse da Lyoness har problemer med å fremskaffe
den etterspurte dokumentasjonen.

Lotteritilsynet har vurdert henvendelsen og finner å kunne gi utsatt frist til onsdag 1 5. november 2017
med å fremlegge den etterspurte dokumentasjonen, både for selskapet og representantene.

Når det gjelder representantene minner vi om vårt brev av 2. november 2017 hvor vi ba om en kort
beskrivelse av oppdragsbeskrivelsen dere som advokatfirma har for representantene. Dette for at
Lotteritilsynet skal kunne følge opp sakene til disse representantene på en ryddig måte og i samsvar med
forvaltningsloven .

Når det gjelder de foreslåtte møtedatoer passer det best for Lotteritilsynet om vi gjennomfører møte
onsdag 22. november kl. 12 - 14 i lokalene til Lotteritilsynet i Førde . Nærmere detaljer rundt
gjennom føringen av møtet kan vi avklare på telefon eller e - post.

Avslutningsvis ber vi dere også angi hjemmelsgrunnlaget og begrunne hvorfor dere ber Lotteritilsynet
unnta deres e - poste r av 8. november og 1. november 2017 fra offentlighet.

Med hilsen

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver
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