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Norske pyramidetopper sier de har fått utbetalt
over 30 millioner på to år

«PRESIDENTENES»
UTBYTTEFEST
mennesker og hjelpe andre
De blir begge hyllet
med å oppnå deres mål og
som «president» og
drømmer, skriver Hermansen
brukes som motiva- på sin Lyconet-profil.
Vervenettverket Lyconet er
torer i en geskjeft
den mest kontroversielle destaten har stanset
len av Lyoness.
for ulovlig pyramideBrente seg på T5PC
virksomhet.
Stian Espeland

stian.espeland@ba.no

BERGEN: Stordabuen Thor
Hermansen og bergenseren
Terje Duesund er to av de norske pyramidetoppene i Lyoness, som Lotteritilsynet har
slått hardt ned på (se fakta).
– Nå lever jeg livet jeg alltid
har drømt om, der jeg får reise
mye, møte mange herlige

PRIVATFLY: Dette bildet illustrerer hvordan Thor Hermansen
(t.v.) og Terje Duesund i sosiale
medier fremstiller seg som at de
lever et liv i sus og dus. Duoen er
blant elleve deltakere i vervenettverket Lyconet som har opplyst til
Lotteritilsynet å ha fått utbetalt
til sammen over 30 millioner fra
Lyoness i 2016 og 2017.
SKJERMDUMP: FACEBOOK

Første gang Thor Hermansen
havnet i rampelyset var som
deltaker i Big Brother i 2003.
Året etter sto Hermansen
frem i Dagbladet som offer i
T5PC-skandalen (se fakta).
«Big Brother-Thor mistet
huset», var tittelen da Hermansen fortalte at han gikk
inn i T5PC helt i starten og investerte 100.000 kroner uten
å få pengene igjen. Venner,
bekjente og forretningsfor-

bindelser skal ha spyttet inn
nesten tre millioner, står det i
saken.
– Jeg føler et ansvar fordi jeg
har fått dem med. Jeg ble garantert en tredobling av pengene innen tre måneder, hvis
ikke ville jeg få pengene tilbake. Etter fire–fem måneder
skjønte jeg at ting ikke var
helt som de skulle være, sa
Hermansen til Dagbladet i
2004.
Nå har samme mann klatret
til topps i Lyoness, en virksomhet staten har stanset for
ulovlig pyramidevirksomhet.
En bråte deltakere i Lyoness
har gått på tilsvarende smeller som Hermansen fortalte at
han gjorde med T5PC.
I flere artikler har BA fortalt

hvordan personer med dårlig
råd har tømt sparekontoer,
tatt opp forbrukslån eller utvidet boliglån basert på lovnader om at store pengeoverføringer til Lyoness skal gi
utrolig god avkastning. Deltakerne får vite fint lite om hvor
sannsynlig det er at drømmene deres blir knust. Et fåtall
nordmenn har fått millionutbytter, skal vi tro Lyoness sine
egne opplysninger.

Millionutbytter
Lyoness har nemlig fortalt
Lotteritilsynet at elleve norske deltakere i Lyconet-delen
av virksomheten fikk utbetalt
totalt 11,7 millioner kroner i
2016 og til sammen over 22
millioner kroner frem til november 2017.
Disse elleve har alle status
som «vice president» eller

«president». Det vil si at de
har oppnådd høyeste nivå i
Lyoness sitt omsetningssystem. Lotteritilsynet har ikke
kontrollert om beløpene er
korrekte, og heller ikke om
utbetalingene har kommet fra
norske eller utenlandske
bankkontoer.
– Vi forholder oss til opplysningene fra Lyoness, men har
ikke dokumentasjon på at
disse pengene faktisk er blitt
utbetalt, sier Monica Alisøy
Kjelsnes i Lotteritilsynet.

Økokrim:–Bra
BA har forsøkt å få rede på
hva som skjer med disse millionutbetalingene nå som Lyoness er identifisert som en
ulovlig pyramidevirksomhet.
Politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger.
– Av etterforskningsmessige
hensyn kan Økokrim dessverre ikke kommentere hvilke anmeldelser og andre henvendelser vi mottar, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.
– Det er bra at Lotteritilsynet har tatt tak i
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saken og fattet et vedtak
som innebærer at ulovlig
virksomhet i Norge må stanse umiddelbart. Dette må antas
å hindre eventuelt nye straffbare handlinger fremover, sier
Stanghelle.
Heller ikke pyramidejeger
Kjelsnes vil svare på om tilsynet har politianmeldt Lyoness
eller nøkkelpersoner i virksomheten.
– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det jeg kan si er at
brudd på pyramidebestemmelsen er straffebelagt, og tilsyn og
andre kan fremsette anmeldelse, sier Kjelsnes.
Lotteritilsynet har funnet
grunnlag for å informere blant
annet Forbrukertilsynet, Skatteetaten og Finanstilsynet om
vedtaket, fordi tilsynet ser at
saken reiser spørsmål om
brudd på markedsføringsloven,
skattelovgivningen og finanslovgivningen.
– Vi kan ikke si noe mer om
hvilke forhold dette gjelder utover at dette er knyttet til konkrete tips vi har mottatt i saken,
sier Kjelsnes.
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Bergenser til topps i
nettverk som lokker
med store penger

Side 54

Bergensartister
:
i sosiale medier

VI HAR
INGEN
STRATEGI

Side 40, 41 og 43

NÅ HAGLER
ANKLAGENE
Side 8, 9, 10 og 11

CHRISTERS
HÅP LEVER
PÅ DYPET
Side 20-23

Kjærlighet ved første KLiKK
Det er enklere enn du tror å finne den rette. Med KLiKK finner du boligkjøperen
27% raskere enn uten*. Sammen oppnår vi høyest salgspris for din bolig.
Vi i PrivatMegleren kaller det kjærlighet ved første KLiKK.

KJÆRLIGHET
VED FØRSTE
KLiKK

*Analyser gjennomført av Differ Norge i perioden 1.3 til 31.12.2016 på digital boligannonsering
nasjonalt nivå med KLiKK og uten KLiKK.

FAKSIMILE: BA 1. juli 2017
nr: 276 { løssalg 30,- lørDag 35,-

LØRDAG 15. JULI 2017

Europaligaen:
ØKER
MEST

I BERGEN

B

E

R

G

E

N

S

A V

I S
S E
E N
N

BA avslører:

Omstridt nettverk

NN-ogkOk
braeverton
rooney
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Side 6, 7, 8 og 9

Lyoness klager

Bergensavisen

venter i neste runde

Side 46 og 47

Ledet Nato-styrke
et halvt år:

Guttedrøm som
har gått i
oppfyllelse.
ole morten sandquist,
flaggkommandør

Side 4 og 5

666
ypperlIGe
pappVINer
til sommeren

Side 18 og 19

Kjærlighet ved første KLiKK
På sosiale medier surfer tusenvis av potensielle boligkjøpere. Flere av dem vet det ikke selv,
men når vi starter arbeidet med boligsalget ditt, starter KLiKK jakten på de menneskene
som høyst sannsynlig er villig til å betale mest for din bolig. Dette er mulig takket være
verdensledende teknologi. PrivatMegleren kaller det kjærliget ved første KLiKK.

Etter vedtaket om umiddelbar
stans ble fattet, har både BA og
Lotteritilsynet mottatt flere
tips om at det fremdeles pågår FAKSIMILE: BA 15. juli 2017
ulovlig pyramidevirksomhet i
TIRSDAG 5. JUNI 2018
Lyoness.
haR FÅTT
– Vi får tips og dokumentaen nY VÅR
sjon som indikerer at det er
fortsatt pågår virksomhet i LyTiL sYden i Va
oness. Vi må vurdere hvordan
RMen
vi skal håndtere dette og vår
Flere bergensere sentrale i Lyoness
videre oppfølging, sier Kjelsnes.
– Vi har forståelse for at det
BLiR
nFFkan være vanskelig å stanse alt
TOPP
på kort tid. Nå avventer vi informasjon fra Lyoness om
hvordan de vil følge opp vedtaBendiksenket og vil vurdere videre sakshus sOLGT
behandling på bakgrunn av
FOR 12 MiLL
dette, sier hun videre.
FeiReR
ÅR Med escaLOn
Lyoness har varslet at de vil
klage på vedtaket om stans, og
har sendt krav til Lotterinemn- FAKSIMILE: BA 15. juli 2017
da om oppsettende virkning.
Det vil si at Lyoness ber om at
vedtaket om stans utsettes inn- oness er en lovlig virksomhet,
til Lotterinemnda har kommet står det videre i e-posten.
– Er det aktuelt å tilbakebetamed en endelig avgjørelse på
le innbetalinger fra norske delklagesaken.
– Det er for tidlig å si når Lot- takere som gjelder salg av raterinemnda vil komme med battkuponger og andeler i kunsin avgjørelse, opplyser Anne- deskyer?
– Eventuelle krav fra marline Vingsgård, direktør for
kedsførere vil Lyoness måtte ta
Klagenemndssekretariatet.
BA har spurt Lyoness hva stilling til ut fra avtaleforholdet
som blir konsekvensene der- mellom partene, svarer Lyosom selskapet ikke får med- ness.
hold.
– Det får vi komme tilbake til – Sa opp som kranfører
hvis det blir aktuelt. Vi er over- En aktiv herremann i dette spilrasket over tilsylet er nevnte
nets konklusjon,
Thor
Lyconet
og mener vi har
Hermansen,
som
Nå lever
en sterk sak og at
han kaller seg på
jeg livet jeg
Lyoness er en
Facebook.
alltid har
lovlig virksomHermansens
het, får BA til drømt om, der jeg får
historie blir på
svar fra kommusamlinger og i anreise mye, møte mange dre forum innad i
nikasjonsavdelingen til Lyo- herlige mennesker
vervenettverket
ness.
Lyconet
flittig
og hjelpe andre med
– Vi er innstilt
brukt til å etterlapå å bringe saken å oppnå deres mål og
te et inntrykk av
inn for retten drømmer.
hva som er mulig
dersom det er THOR HERMANSEN, på sin
å oppnå på kort
nødvendig for å Lyconet-profil
tid. Etter å ha
få fastslått at Lyfullført ni månenr: 146 { løssalg 30,- lørDag 35,-

Sprintkjendis er blitt «bergenser»:
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Tar over etter Semb

Lotteritilsynet:

sTenGeR
uLOVLiG
PYRaMide

Side 4 og 5

Fikk slakt av

Trond Kjellevold

"

BA:

20

Lise Klaveness

Side 43

Side 30

Side 12 og 13

BERGEN: Thor Hermansen tar selfie under en Lyconet-samling i Bergen der blant annet Terje Duesund (i bakgrunnen)
ders opplæring og tre uker i arbeid som kranfører, sa han opp
jobben den dagen han møtte
Terje Duesund, står det på hans
Lyconet-profil på nettet. Som
BA tidligere har omtalt, er Duesund den aller fremste norske
frontfiguren i Lyconet.
Etter to og et halvt år som regional manager for Lyoness
gikk Hermansen høsten 2016
over til å jobbe som markedsfører i Lyconet på heltid, forteller
han. I dag presenterer Hermansen seg som president i Lyconet.

– Har ikke tatt snarveier
Kriteriet for å oppnå hans status i karriereprogrammet (nivå
8), er minst 500 millioner kroner i ren handelsomsetning i
shoppingnettverket under ham

(egne og andres kjøp i butikker
tilknyttet Lyoness), og det i løpet av én måned.
Alternativt kan han kjøpe rabattkuponger for 20 millioner
kroner.
– BA sitter på opplysninger
som tilsier at din status i karriereprogrammet er en bløff, at du i
realiteten er blitt plassert uten å
gå gradene via tilstrekkelig handel og verving til handelsnettverket under deg. Hva vil du si til
dette?
– Det er første gang jeg har
hørt. Vi kan dokumentere alt,
svarer Hermansen.
– Så du kan verifisere alt som
ligger til grunn for din oppnåelse?
– Selvfølgelig kan det verifiseres. Jeg har et team i 17 eller
18 ulike land, svarer han på telefon.

Hermansen ba om å få ytterligere spørsmål skriftlig, og sendte så et generelt svar i retur.
– Jeg oppfatter resten av
spørsmålene dine som insinuerende og grunnløse, og ser ingen grunn til å besvare dem. Jeg
har jobbet hardt og fokusert i
mange år som markedsfører av
Lyoness’ fordelsprogram for å
komme dit jeg er. Jeg har ikke
tatt noen snarveier, og vil ikke
spekulere i BAs ubegrunnede
påstander. Vi er alle svært overrasket over tilsynets konklusjon, og avventer videre saksgang, skriver Hermansen i en epost.
Han vil blant annet ikke svare
på hvor store inntekter han har
fra Lyoness og om disse inntektene er innrapportert til norske
ligningsmyndigheter.
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Lyoness
■■ Lyoness er et handelsnettverk

MED TOPPSJEFEN: Thor
Hermansen (i midten) sammen
med toppsjefen i Lyoness, Hubert
Freidl fra Østerrike. Til høyre er
coach i multi level marketing, Eric
Worre.

PRAHA: Thor Hermansen (t.v.)
på scenen i Praha i 2017 under en
Lyconet-samling der personer som
har nådd toppen i Lyoness sitt karriereprogram ble hyllet.


holdt en presentasjon for de fremmøtte.
Hermansen vil heller ikke
svare på hvor mange deltakere i
hans team som er nordmenn,
eller om han er engstelig for å
bli straffeforfulgt.

– Vi ligger lavt
To måneder etter at Lotteritilsynet varslet full stans av Lyoness sin virksomhet, postet
Hermansen en oppdatering på
Facebook der han takker en annen med president-status, Terje Duesund.
Hermansen tok en selfie der
en forsamling Lyconet-deltakere sitter i bakgrunnen og lytter
til Duesund. Møtet fant sted i
Bergen 23. mars. Hermansen
takker Duesund for å ha tatt turen fra Florida for å gi de fremmøtte «trening». Tre uker senere fulgte han opp med å infor-

SKJERMDUMP: FACEBOOK

mere sine venner at han drar til
Wien for fire dagers «President
Concil». Siden har det vært stille i åpne sosiale medier. Men etter det BA erfarer har kommunikasjonen foregått i mer lukkede kanaler. Og BA har fått
opplysninger om at Hermansen
har oppfordret norske deltakere til å foreta nye innbetalinger
til Lyoness, også etter Lotteritilsynets endelige vedtak om
stans.
– Helt feil. Vi forholder oss til
vedtaket, og ligger lavt og avventer videre saksgang, sier
Hermansen.
– Hvordan har det seg at BA
mottar slike opplysninger da,
tror du?
– Det må være nettrollene,
som jeg kaller dem. På min
team-side har jeg informert om

at vi nå ikke har aktivitet. Det er
stans. Vi avventer. Nå skal vi
være lojale til partnerbedriftene og støtte dem. Så får vi se
hva som skjer, svarer Hermansen.

112 mill. i kupongkjøp
Den nevnte månedlige omsetningen som kreves for å få såkalt president-status, er mer
enn tre ganger så stor som hele
årsomsetningen hos norske butikker tilknyttet Lyoness.
Myworld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) har
nemlig oppgitt til Lotteritilsynet at medlemmer i handelsnettverket i løpet av 2016 skal
ha handlet for 169 millioner
kroner hos de nevnte butikkene. Det aller meste av inntekter
Lyoness har fra aktivitet i Norge

SKJERMDUMP: YOUTUBE

stammer fra deltakeres kjøp av
rabattkuponger og andeler i såkalte kundeskyer. Til sammenligning utgjør kommisjon og
andre innbetalinger fra butikkene mindre enn ti prosent av
omsetningen til Lyoness i Norge (se tabell).
24 deltakere skal ha kjøpt rabattkuponger for over 300.000
kroner hver i 2016, ifølge Lyoness. For å få tilbake pengene
må de, eller deltakere de har
vervet, handle for til sammen
over seks millioner kroner hos
butikker tilknyttet Lyoness
innen fem år.
Med andre ord fremstår slike
rabattkuponger som en forskuddsbetaling på en potensiell
fremtidig rabatt som kun gjelder ved oppnåelse av et høyt
nok omsetningsvolum. Denne
forskuddsbetalingen skjer uten
garantier og med en tidsfrist.
Norske deltakere kjøpte i
2016 rabattkuponger for 112,7
millioner og over 54 millioner i
andeler i kundeskyer. Tall fra
Lyoness viser at deltakerne i liten grad har innløst rabattkupongene de har kjøpt (10 prosent), og at en betydelig del av
denne omsetningen i stedet går
til å betale bonuser og provisjoner.
Belønningssystemet er enkelt: Jo høyere i pyramiden,
desto mer bonuser og provisjoner.

etablert i Sveits av Hubert Freidl
i 2003.
■■ I Norge har nettverket i overkant av 150.000 medlemmer.
■■ Driftes i Norge av Myworld
Norway AS (tidligere Lyoness
Norway AS).
■■ Lyoness gir medlemmer
fordeler i form av tilbakebetaling av en liten prosentandel av
kjøpesummen (cashback).
■■ Selskapet er delt i to omsetningsdeler. Lyconet og Cashback
World.
■■ Lyconet er et nettverk av markedsførere hvor deltakerne tilbys
å være salgsrepresentanter for
Lyoness. Disse skal bidra til økt
omsetning, gjennom kjøp og salg
av produkter og verving av nye
deltakere og lojalitetsbedrifter.
■■ Cashback World er et fordelsprogram hvor deltakerne mottar
et fordelskort som skal gi en
andel av kjøpesummen tilbake
ved handel.
■■ 31. mai fattet Lotteritilsynet
vedtak om at Lyoness umiddelbart må stanse all drift (med få
unntak) av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge da
den er i strid med lotteriloven.
■■ Vedtaket er rettet mot
myWorld Norway AS (tidligere
Lyoness Norway AS) og Lyoness
Europe AG, men vil også ramme
om lag 152.500 norske deltakere
og rundt 1000 norske lojalitetsbedrifter som Lyoness har opplyst
inngår i omsetningssystemet.
■■ I Europa har svært mange
Lyoness-medlemmer saksøkt
virksomheten og fått tilbake
betydelige pengebeløp.
■■ En rekke domstoler i Østerrike
og Sveits har fastslått at Lyoness
er skyldig i brudd på et EU-direktiv som skal beskytte forbrukere
mot urettmessig markedsføring.
■■ Ifølge Lyoness, er de fleste sivile søksmål basert på vilkår som
ikke har vært i bruk siden 2014.
■■ En rekke domstoler i Østerrike og Sveits har fastslått at
Lyoness er skyldig i brudd på et
EU-direktiv som har til hensikt å
beskytte forbrukere mot urettmessig markedsføring.
■■ Ifølge Lyoness er de fleste sivile søksmål basert på vilkår som
ikke har vært i bruk siden 2014.
Kilder: Lotteritilsynet/Lyoness/BA

T5PC
■■ T5PC Invest AS (The 5 Percent

Community), stiftet i Norge i
2003 og konkurs i november
2004, var langt på vei et pyramideselskap i form av et aksjeselskap.
■■ Over 70.000 personer kjøpte
aksjer for i alt 370 millioner
kroner, ifølge Økokrim, som
også mener at det ble solgt 100
millioner flere aksjer enn det
var utstedt.
■■ Etter at Økokrim begynte
sin etterforskning i 2004, fikk
økonomidirektøren en såkalt
tilståelsesdom for brudd på
regnskapsloven. En regnskapsfører fra et utenforstående firma
har fått tingrettsdom for brudd
på regnskapsloven.
■■ I oktober 2007 begynte den
første store rettssaken mot pyramidetoppene.
■■ To styreledere i T5PC-systemet, blant dem Jørn Ronnie
Tagge, ble dømt til fengsel for
grov økonomisk utroskap.
Kilde: NTB

