Cyberangreb i 2021
SolarWinds-angreb ramte
Nationalbanken, SAS og andre
store organisationer
Softwaren SolarWinds gav adgang
til IT-systemer hos mange
virksomheder verden over.
Herhjemme blev blandt andre SAS
og Nationalbanken ramt.
Nationalbanken opdagede først
kompromitteringen syv måneder
efter.

Januar

Bauhaus ramt af
hackerangreb

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) ramt af hackerangreb

Danske hoteller og restauranter
ramt af ransomware-angreb

Det såkaldte Hafnium-angreb ramte alle mailservere hos myndigheden. EBA så sig nødsaget
til at tage sit e-mailsystem offline for at undgå
yderligere skade.

Et ransomeware-angreb, der ramte
bookingportalen AK Techotel,
lammede hotellernes
bookingsystemer i 10 dage.

Februar

Bose blev ramt af ransomware-angreb
Oplysninger vedrørende nuværende og tidligere
medarbejdere blev tilgået, efter at Bose oplevede
implementering af ramsonware på tværs af systemer.

Ransomware

Hackere tager data eller systemer
som gidsel og truer med at
offentliggøre data, eller fortsat
spærre systemer, hvis ikke de
modtager løsesummen. Antallet
af anmeldte ramsomware-angreb
er femdoblet fra 2019 til 2020.

Marts

April
USA: Brændstofforsyning
stoppet af ransomwareangreb
Colonial Pipelines olieledning, der
forsyner halvdelen af den
amerikanske østkyst, blev tvunget
lukket, og medførte en stigning i
benzinpriser. Hackergruppen bag
angrebet fik adgang til
virksomhedsdata, og Colonial
Pipeline endte med at betale en
løsesum på $4,4 millioner.

Maj

Et stort hackerangreb
ramte Bauhaus og
lukkede for al adgang til
virksomhedens egne ITsystemer. Bauhaus kunne
ikke sælge til
erhvervskunder eller
benytte sit click-andcollect-system.

Juni

Kødgiganten JBS ramt
af ransomware-angreb
Verdens største producent
af kød, brasilianske JBS,
blev opkrævet en løsesum
på $11 millioner. JBS endte
med at betale løsesummen,
da virksomhedens
produktion i Nordamerika
og Australien var blevet
lukket som følge af
angrebet.
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Juli

COOP Sverige ramt
af ransomwareangreb
800 COOP-butikker i
Sverige måtte lukke
efter kædens ITleverandør blev
angrebet. Hackerne
krævede en løsesum
på $70 millioner.

