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Dagens emne: ”Hvorfor er det ledelsens opgave at arbejde 
strategisk med cybersikkerhed” 

Ledelsen er et oplagt mål for IT-kriminelle 

Impersonation Fraud (Social Engineering Fraud, BEC) 

Forhøjede IT-rettigheder i IT-systemer 

Udbredt brug af Spear Phishing 

 

Konsekvenser – uanset ‘angrebsform’ 

Ansvar for tab af data (personoplysninger, fortrolige virksomhedsoplysninger) 

Bøde fra tilsynsmyndighederne – stor bevågenhed vedrørende håndtering af data 

Økonomisk tab for virksomheden (driftstab, genetablering, formuetab mv.) 

Tab af renommé / Værdi af brand 

Ledelsesansvar 

 

 

 

 

Kilde: PwC, 2017 – Viden om cyber risici 
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”Nyt” område – men samme konsekvens 
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Ansvar 

Ansvar 
Bestyrelse / direktion bærer ansvaret for at virksomheden er forsikret 
 
Krav som følge af fald i aktiekurs som følge af hackerangreb 
Krav som følge af manglende etablering af tilstrækkelige systemer og IT-sikkerhed 
Krav som følge af manglende evne til at beskytte følsomme oplysninger 
 
Særlig opmærksomhed for virksomheder med onlinehandel, politisk eksponeret (produkt, afsætningslande) og ved store 
mængder personlige oplysninger fra tredjepart. 
 
Note:  
Generelt kan man sige at risk management er en del af ledelsens opgaver og at konsekvensen ved et cyberangreb er 
(mindst) så omfattende som at fabrikken brænder… 
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Eksempler (globalt, lokalt og vores erfaringer) 
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Kritisk 

Databrud hos Linkedin som berørte 117,000,000 brugeres passwords.  
Selvom Linkedin tog initiativ til at brugernes passwords blev udskiftet var konsekvenserne store da hackere kunne finde 
konti på andre tjenester hvor password var  blevet genbrugt 

Databrud 
Equifax (143,000,000 brugere), Marriott (500,000,000 og stod på i 4 år), Yahoo (3,000,000,000), Facebook (29,000,000) 
og mange flere – også i Danmark, men selvfølgelig mindre målestok 

NotPetya angreb i Ukraine – ”berømt” for at lamme Mærsk – men 7,000 virksomheder  blev ramt 
Ikke et ransomwareangreb – men udviklet for at ødelægge infrastruktur 

Frekvens – mange eksempler på Ddos, Ransomware, Vira, Systemfejl, Impersonation Fraud 

Ransomware afstedkom 14 dages driftstab og udgifter til genetablering (Danmark, Tyskland, Holland, Østrig) 

Malware mod leverandør til forsvaret blev brugt som indgangsvinkel til schweizisk DRA10 hvilket kompromitterede 
identiteten på specialstyrker og op mod 30,000 statsansatte (Schweiz) 

Netværksbrud via phishing e-mails fabrikeret i Kina spredte vira (Tyskland) 

Efter databrud hos virksomheden modtager kunderne spam-mails (Australien) 

Impersonation Fraud efter netværksbrud, og hvor ansatte overfører penge (Tyskland, USA, Danmark m.fl.) 



Eksempler - ledelsens ansvar og involvering  
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Wyndham Hotels (USA) 

Databrud hvor kreditkortoplysninger, der blev gemt i ukrypteret form blev stjålet. 
Virksomheden indgik forlig med myndighederne som stiller krav der gælder i 20 år. 
 
Ledelsen gik fri af krav rejst af aktionærer på vegne af virksomheden fordi bestyrelsen efterlevede ”business judgment 
rule”. Det var afgørende med (åbent) samarbejde myndighederne og ”hands on” tilgang fra ledelsen der adresserer 
databrud på bestyrelsesmøder og tilsyn med organisationens håndtering. 

Diginotar (Holland) 

Dårlig IT-sikkerhed gav hackere mulighed for at udstede 500 falske digitale certifikater, hvorefter brugere var i stor risiko 
for at indtaste brugernavne og passwords på hjemmesider der udgav sig for at være sikre (https). 
Ledelsens valg af at holde hændelsen fortrolig gav massiv kritik og betød at (den sidste) tillid forsvandt. Konkurs 2 
måneder efter sagen blev offentlig kendt. 

Andre konkurser: IP-tyveri (”crown jewels”), ansatte, datalækage 

Westinghouse Nuclear / SolarWorld / Nortel Networks – gik alle konkurs efter (kinesiske) hackere stjal fortrolige 
oplysninger, designspecifikationer mv. (IP-tyveri), som gav kinesiske virksomheder en konkurrencemæssig fordel 
MyBizHomePage – vurderet til $100M blev lukket ned af ejeren selv efter angreb foretaget af tidligere ansatte 
Mossack Fonseca – lukket efter massiv PR-skandale efter de famøse ”Panama Papers” 



NotPetya – ikke kun Mærsk 
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Hvad skete der? 

• Planlagt opdatering af MeDoc inficeret – godkendt 3.parts software 
• Ramte 7,000 virksomheder, heraf 700 internationale (DLA Piper, Merck, FedEx, WPP, Mærsk) 
• Ikke et ransomwareangreb – men udviklet for at ødelægge infrastruktur 
• Udviklet af en stat (Rusland ifølge mange kilder) 
• Ingen patch tilgængelig (fra nogen leverandør) 
• Formentlig den dyreste skadelige kode nogensinde, anslået til at have forvoldt skade/tab på +60 milliarder kroner 

Hvad har vi lært? 

• Alle virksomheder kan blive ramt som følge af ”collateral damage” 
• Netværkssegmentering kan begrænse konsekvenserne 
• Begræns brug af administratorrettigheder 
• Test softwareopdateringer før implementering 
• Online backup kan ikke stå alene 
• At ”Nation State” angreb ikke kan forhindres – men konsekvenserne kan reduceres 

Mondelez vs Zürich 

Er et statsstøttet angreb som NotPetya ”an act of war” – og dermed undtaget? 



Cyberhændelse – konsekvenser og forsikringsdækning, eksempel 

Kompromittering af 41 millioner kreditkort 
 

 
70 millioner kundeoplysninger stjålet 
 

 
$150 millioner i ‘umiddelbare’ udgifter til IT-eksperter 
 

 
$1 milliard i forventet endeligt tab for Target (driftstab, nedetid, datatilsyn, kundeflugt) 
 

 

140 søgsmål mod virksomheden 
 

 

7 søgsmål mod ledelsen fra aktionærer med påstand om ledelsesansvar 
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Cyber+: Ansvarsdækning, kreditovervågningstjenester, udskiftningsomkostninger 

Cyber+: Underretningsomkostninger, PR-arbejde, advokatomkostninger 

Cyber+: Forensiske undersøgelser og omkostninger til genetablering 

Cyber+: Driftstab, genetablering, ansvar, bøder (?), imagetab, PR-arbejde mv. 

Cyber+: Ansvar, advokatomkostninger 

Bestyrelsesansvarsforsikring (separat eller del af Cyber+): Ansvar, advokatomkostninger 
 
Krav mod bestyrelse og direktion er nu droppet efter uafhængige undersøgelser sat i værk af Target har 
vist at det ikke er i selskabets interesse at forfølge et krav (vurdering som Wyndham) 



Vidste du at… 

375 millioner nye varianter af malware blev opdaget sidste år 

1,1 milliarder identiteter er blevet kompromitteret som følge af netværksbrud 

76% af alle scannede hjemmesider har sårbarheder der kan udnyttes 

60% af SMV’er der har været hacket er lukket indenfor 6 måneder 
Kilde: Symantec rapport, 2019 

 

Kun 5.7% af kendte sårbarheder bliver udnyttet 
Kilde:Fortinet, 2018 

 

I USA blev 32% af de administrerende direktører og andre ledende medarbejdere afskediget efter databrud 
Kilde: Kaspersky, 2018 

 

Du kan søge inspiration på sikkerdigital.dk  
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https://sikkerdigital.dk/


Cyber Risk er ikke (kun) et IT spørgsmål 
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Aktuelle sager 

TOM 
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Kontakt 
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Indiakaj 6, 1. 
DK-2100 København Ø 
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Frank I. Holmgrün 
Tel:  +45 3336 9581 
E-mail:  frank.holmgrun@hdi.global  
www: hdi.global  
 
 
 
 

13 

mailto:frank.holmgrun@hdi.global
http://www.hdi.global/
https://cybermap.kaspersky.com/


Remarks in respect of Copyright 

The slides as well as other papers used in this presentation represent our current evaluation based on the 
legislation and interpretation presently valid. 

The presentation is prepared due to lecturing aspects and does not demand for completeness. Thus, it is 
neither qualified for a precise assessment nor can be taken as basis for contractual negotiations. 

No liability of our company will be assumed by disposal of this presentation to the participants or any third 
parties. The contents of the presentation are the intellectual and commercial property of our company and 
are subject to our copyright. Thus, the presentation should only be used by the recipient for own purposes.  
 
Every further use, especially delivery to third parties as original version, copy, extract or by electronical 
means is subject to an expressly written agreement of the proprietor. 
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