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 Sådan sikrer du din 
virksomhed mod  
cyberkriminalitet 
Nu må vi tage den hurtigt øgende it-kriminalitet alvorligt og opruste de danske virksomheder i 
kampen mod it-kriminelle. deltag i Børsen It-sikkerhedskonference 3. oktober, og bliv inspireret 
til et øget samarbejde i dansk erhvervsliv mod cyberkriminalitet. På konferencen kan du lære 
af de virksomheder, som selv har været udsat for angreb, og høre Trygs koncernsikkerhedschef, 
Tom Engly, opfordre til fælles front. It-kriminaliteten handler om kriminelle handlinger, som 
saboterer virksomheders operative datasystemer, om tyveri af følsom information og om at skaffe 
sig adgang til følsomme datasystemer.

Tilmeld dig på:
borsen.dk/itsikkerhed
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3. oktober 2016
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Lokker ansatte
Tidligere cybersikkerhedsefterforsker fra FBI 
Greg Kesner vil fortælle om den hurtigt vok-
sende tendens, CEO-phishing, hvor kriminelle 
udgiver sig for at være topdirektører og lokker 
ansatte til at udbetale millioner til dem. I denne 
forbindelse vil Novo Nordisk og Nordea foku-
sere på at engagere alle ansatte i virksomheden 
og ikke kun it-afdelingen.

Platform vil stoppe hackere 
konferencen bliver en platform, hvor eksperter 
fra sikkerhedsbranchen – private og offentlige 
sikkerhedsafdelinger, organisationer og konsu-
lenter – mødes for at diskutere, hvordan det dan-
ske erhvervsliv kan stoppe cyberkriminaliteten.

Tilmeld dig for at sikre din virksomhed og 
jeres kapital.
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08.00 Morgenmad, netværk og registrering

09.00 Velkomst v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

Tema: Cyberkriminalitet og digital udvikling

09.05 Cybersikkerhed – Truslen er reel!

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste 
For tredje år i træk indtager cyberangreb førstepladsen over de største trusler mod danmark. Virksomheder 
og myndigheder er dagligt under angreb, men hvem er det, der angriber, og hvad vil de opnå? Thomas 
Lund-Sørensen løfter lidt af sløret for en ellers lukket verden og giver en gennemgang af trusselsbilledet og 
de tiltag, CFCS og FE iværksætter for at beskytte danske interesser.

09.35 Hvem ejer risikoen?

Lars Falch, VP, IT Security & Quality, Novo Nordisk 
Øget digitalisering har forstørret it-sikkerhedstruslen imod den moderne virksomhed. Ansvaret for at 
løfte denne opgave overlades ofte alene til it-afdelingen, selvom risikoen i mange tilfælde er forankret 
i medarbejdernes manglende indblik i it-sikkerhed. I Novo Nordisk er dette paradoks en af de største 
udfordringer – som kun stiger i takt med kompleksiteten af it-landskabet.

10.05 Cybersikkerhed som den store trussel 

Robert Hayes, executive cybersecurity advisor, EMEA, Microsoft
den kraftige digitalisering i alle områder af vores samfund, er grobund for innovation og 
produktivitetsfremmende udvikling, som kan være med til at sikre virksomheders og samfundets velfærd 
som helhed. desværre medfører det også en række nye trusler fra både statslige og mere eller mindre 
professionelle aktører. Trusler som kræver en ny tilgang til databehandling og -sikkerhed, hvilket kan skabe 
udfordringer i den accelererende udvikling af digitale løsninger. hvis vi fremover i samme grad skal kunne 
kapitalisere på de digitale investeringer, er der således brug for at forstå det nye landskab og den kultur, 
teknologi og organisering, som kan imødegå denne nye realitet. (Bemærk, at indlægget holdes på engelsk).

10.30 Pause

10.50 CEO-phishing som den nye trussel

Greg Kesner, tidl. cybersecurity and cybercrime investigator, FBI
Lær af en tidligere cybersikkerhedsefterforsker fra FBI, og hør om hans arbejde med cyberkriminelle, de største 
hacks og værste cyberspioner. Med udgangspunkt i sit tidligere arbejde vil Greg gennemgå en af 2016’s største 
sikkerhedstrusler, CEO-phishing, som af FBI anses som værende dramatisk stigende. det anslås, at disse 
fupnumre kan have kostet virksomheder mere end 2,3 mia. dollar i tab inden for de seneste tre år. (Bemærk, at 
indlægget holdes på engelsk).

Mandag 3. oktober 2016 på hotel Hilton i Kastrup

Program
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11.20 Avanceret analyse – hvordan vi kan udnytte vores informationsfordel til at imødegå cyberangreb

Mads Krogh, Lead fraud & security industry constultant, Northern region, SAS Institute
De største cybertrusler er velorganiserede, koordinerede og ofte vedvarende i perioder op til flere måneder. De 
cyberkriminelle udfører hacks og spionage med militær præcision, hvilket efterlader spor efter specifik adfærd 
– og adfærd kan analyseres. Lær hvordan vanskelig data mining og optimeringsopgaver i erhvervslivet og det 
offentlige løses og hør, hvordan erfaring i avanceret analyse kan komme i spil på cybersikkerhed-området.

11.45 Breakout – Vælg dit fokusområde:

12.15 Frokost

Tema: Den menneskelige faktor og håndtering af it-udfordringerne 

13.15 Hvordan håndteres sikkerheden i en af de mest kritiske infrastrukturer?

Rikke Pfänner, head of IT Business Excellence, Energinet.dk 
Energisektoren er en af de mest kritiske infrastrukturer, idet altafgørende funktioner kan svækkes, afbrydes 
eller ødelægges af angreb. Selv en mindre disruption kan have massive, livstruende eller dyre følgevirk-
ninger, hvorfor politikker og sikkerhedsforanstaltninger skal være på plads. hør, hvordan Energinet er kom-
met tilbage på rette spor efter den kritiske revision af virksomhedens sikkerhed i 2014: God it-sikkerhed 
starter internt i virksomheden med opmærksomhedsskabelse og forandringsledelse, hvor it-sikkerhed skal 
gøres nærværende for medarbejderen.

13.45 Awareness: Er manglende awareness den interne sikkerhedstrussel?

Jacqueline Johnson, global head of IT Security, Nordea
den menneskelige faktor som det svageste led: stigning i trusler, sårbarhed og risici, fordi der ikke er  
implementeret tilsvarende sikringsforanstaltninger til “det menneskelige operativsystem”. hackerangreb,  
phishingangreb og læk af data er eksempler på, hvordan en virksomhed kan komme i problemer grundet 
den menneskelige faktor. Er kommunikation og undervisning i virksomhedens sikkerhedspolitikker og 
-procedurer løsningen for at ændre adfærd og skabe øget sikkerhed, eller findes der et “knowing and doing 
gap”?

Spor 1

Digital sikkerhed - fokus på hvad der betyder 
noget!

Martin Jartelius, CSO, Outpost24

IT-sikkerhed handler om prioritering, og der findes 
ingen perfekt sikkerhedsformel – men forberedelse 
er vigtigt. Problematisk nok bruges virksomhedernes 
fokus og IT sikkerheds investeringer på langt mindre 
kritiske områder, frem for at løse de nuværende for-
retningsmæssige risici. Oftest vil grundlæggende IT 
sikkerhedsprocedurer kunne spare virksomheden fra 
mange af de angreb, de oplever. God grundlæggende 
forberedelse og erfaringer af hvad der sker, hvis ikke 
disse foretages, vil i dette indlæg præsenteres.

Spor 2

Hvor forberedt er vi på it-angreb og det skif-
tende trusselsbillede?

Jens Monrad, senior analytiker, FireEye

hør i denne session, hvor hurtigt cyberkriminelle 
skifter taktik, når de skal kompromittere en virk-
somhed og få et overblik over nogle af de tendenser, 
vi i den seneste tid har oplevet i Norden. du får bud 
på, hvilke strategier der virker og hvor virksomhe-
den bør sætte ind for at kunne modstå it-angreb 
og komme på forkant med det trusselsbillede, vi 
oplever i dag.
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14.15 Risikostyring som et middel til prioritering af informationssikkerhed

Claus Thomsen, Vice President, Corporate IT & CIO, Lundbeck
Jesper Jakobsen, Director - IT security, Lundbeck 
hør, hvordan du kan arbejde med struktureret risikovurdering for at sikre din virksomheds vigtigste aktiver.

14.45 Pause

15.05 EU-lovgivningens påvirkning på cybersikkerhed

Danielle Kriz, senior director, global policy, Palo Alto Networks
den europæiske forordning om databeskyttelse er en realitet og påvirker alle organisationer i EU. Po-
tentielle sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af forordningen omfatter bøder på op til 4% af 
virksomhedens globale årlige omsætning. hør, hvordan du skal forholde dig til reguleringen, indholdet af 
forordningen og de centrale udfordringer. (Bemærk, at indlægget holdes på engelsk). 

15.30 Tryg hacket: Ønsker fælles front mod hackere

Tom Engly, koncernsikkerhedschef, Tryg
Normalt fortæller Tryg ikke åbent om deres metoder, men lige præcis awareness, mener Tom Engly, er et 
rigtig godt budskab, som alle bør forholde sig til. Der er altid plads til forbedring. Et awareness-program er 
ikke noget, man bare kan køre én gang. Awareness handler om at dreje en hel kultur.

16.00 Paneldebat: Hvordan håndteres de nuværende it-sikkerhedsudfordringer? (Bemærk, at debatten over-
vejende holdes på engelsk).

Tom Engly, koncernsikkerhedschef, Tryg

Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, SikkerhedsBranchen

Danielle Kriz, senior director, global policy, Palo Alto Networks

Christian Wernberg-Tougaard, formand i it-sikkerhedsudvalget, IT Branchen

16.30 Opsummering af dagen v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

16.35 Tak for i dag
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Tid og sted 
Børsen It-sikkerhedskonference 2016 afholdes mandag 3. oktober 2016 kl. 08.00-16.30 på hotel hilton ved 
københavns Lufthavn i kastrup. Indregistrering og morgenmad fra kl. 8.00. Programmet starter kl. 9.00 og 
afsluttes kl. 16.40.

Pris 

 � 2995 kr. ekskl. moms for CISO’er, CIO’er og andre med fokus på arbejdsopgaver inden for informations- og it-
sikkerhed.

 � 5995 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, der leverer it-ydelser og -serviceydelser fra f.eks. 
konsulentvirksomheder, it-leverandører, advokatbureauer m.fl. 

Tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/itsikkerhed

Målgruppe
CISO’er, CIO’er, CSO’er, CRO’er, CTO’er, CEO’er, sikkerheds-, risiko- og IAM-ansvarlige, systemadministratorer 
og andre med fokus på it-sikkerhed.

Kontakt 
For mere information kan du kontakte projektleder Pernille Lepianka på pele@borsen.dk, mobil 
+45 72 42 53 12, eller key account manager Claus klinge på clkl@borsen.dk, mobil +45 72 42 50 19.

 Praktisk information
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