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ATAK RANSOMWARE KOSZTOWAŁ FIRMĘ 70 MLN
DOLARÓW
Atak z użyciem oprogramowania szyfrującego dla okupu (ransomware) z kwietnia, który dotknął ﬁrmę
Cognizant świadczącą usługi moderacji treści m.in. dla Facebooka, może kosztować nawet 70 mln
USD - poinformowała ﬁrma, która wciąż szacuje straty po incydencie.
Firma Cognizant poinformowała, że w pierwszym kwartale tego roku uzyskała przychody o 2,8 proc.
wyższe, niż w okresie analogicznym w roku ubiegłym. Uplasowały się one na poziomie 4,2 mld
dolarów. Zdaniem serwisu Infosecurity Magazine szkody po ataku ransomware szacowane na kwotę
od 50 do 70 mln dolarów nie będą stanowiły wielkiego problemu dla ﬁrmy w drugim kwartale.
Jednocześnie, jak podkreśla serwis, wartość strat Cognizanta wskazuje na powagę utrzymującego się
zagrożenia ze strony cyberprzestępców posługujących się oprogramowaniem szyfrującym do ataków
na swoje oﬁary. Straty dla ﬁrm, które dotykają tego rodzaju incydenty, mają również wymiar
reputacyjny - wskazuje IM.
Szef Cognizanta Brian Humphries przypomniał, że spółka natychmiast zareagowała na wykrytą w
swojej infrastrukturze podejrzaną aktywność, prewencyjnie wyłączając swoje systemy po stwierdzeniu
wtargnięcia do części wewnętrznych zasobów. Atak przełożył się na zakłócenia w świadczeniu usług
dla niektórych klientów Cognizanta.
"Niektórzy klienci poinstruowali nas, abyśmy zawiesili swój dostęp do ich sieci" - przyznał Humphries.
Jak stwierdził, Cognizant pokrył koszty świadczenia usług, które nie były w wyniku incydentu
wykonywane na rzecz klientów. Cyberatak odbił się negatywnie m.in. na pracy osób wykonujących
swoje obowiązki zdalnie z powodu pandemii koronawirusa.
Atakujący z użyciem ransomware Maze tym razem nie zdołali jednak wykraść wrażliwych danych z
serwerów Cognizanta - podaje Infosecurity Magazine, który przypomina, że właśnie to jest zazwyczaj
celem operatora tego złośliwego oprogramowania, który najchętniej atakuje duże podmioty
gospodarcze o istotnym znaczeniu i następnie szantażuje je ujawnieniem danych w razie
niezapłacenia okupu.
Z szacunków ﬁrmy Emsisoft wynika, że w ubiegłym roku łączna suma okupów zapłaconych przez
oﬁary ataków ransomware z całego świata, które uległy żądaniom hakerów, przekroczyła 6 mld
dolarów. Eksperci wskazują jednak, że rzeczywisty wymiar szkód może być znacząco większy.

