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Lyoness - krav om dokumentasjon og møte

Vi viser til tidligere korrespondanse og sist til deres brev 15. november 2017 som svar på Lotteritilsynets
brev av 6. oktober 2017, samt vår e - post av 1 3. november 2017 om møte 22. november 2017.

Lotteritilsynet har i brev av 6. oktober 2017 bedt Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG og 11
representanter for selskapet legge frem følgende dokumentasjon for virksomheten i Norge :

Regnskapstall for 2016
Siste avlagte perioderegnskap i 2017
Dokumentasjon på omsetningen i selskapet splittet på omsetningstype (Cashback World,
rabattkuponger, kundeskyer, markedsføringsmateriell, tilstelninger og seminar m.m.)
Dokumentasjon på forbruk av rabattkuponger og andre betalte medlemsfordeler for 2016 og fra 1.
januar til 1. oktober 2017

Frist for å fremlegge slik dokum entasjon ble etter fristutsettelse satt til 15. november 2017.

Lotteritilsynet mottok svar innen fristen men kan ikke se å ha mo ttatt dokumentasjon som bedt om . Vi har
kun fått opplyst tall som ikke er dokumenterte . Vi kan heller ikke se at det er lagt frem dokumentasjon
som viser hvor mye penger som faktisk er gitt i rabatt fra reelt salg av varer og tjenester hos norsk e
lojalitetsbedrifter.

Spørsmålet er om det skyldes en forglemmelse at dokumentasjonen som er b edt om ikke er fremlagt. Når
det gjelder siste avlagte perioderegnskap for 2017 registrerer vi at dere ikke kan legge dette frem før i
januar 2018.

Lotteritilsynet kan heller ikke se å ha mottatt tilbakemelding på vår e - post 13. november 2017 om møt e
mell om Lyoness og Lotteritils ynet 22. november 2017 hvor vi ber opplyst hvem som stiller fra deres side
og forslag til agenda. Med tanke på at møtet er planlagt gjennomført om få dager ber vi om en snarlig
tilbakemelding på dette.
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Med hilsen

Silje Sægrov A mble
seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes

seniorrådgiver
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