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Kinesisk gästforskare stal forskningsdata
från KI
I det senaste numret av tidningen Skydd & Säkerhet (nr 6) avslöjar Johan
Östlund och Pontus Winstén från Ganeida Security Consulting att en kinesisk
gästforskare vid Karolinska Institutet hösten 2012 olovligen skickade ett
halvt års grundforskningsdata till hemlandet Kina.
-Vi har fått de här uppgifterna från en mycket trovärdig källa på Karolinska
Institutet. Vi vet att tillgreppet har ägt rum och att det var olovligen. Om det
sedan skedde på direkt uppdrag av någon är öppet för tolkning. Vad vi erfar
ska incidenten dock inte ha rapporterats till Säkerhetspolisen och den
aktuella gästforskaren har nu slutat vid Karolinska Institutet. Då vi inte
känner till Karolinska Institutets officiella hållning vill jag understryka att det
är vår egen bedömning att det här rör sig om en medveten stöld av
forskningshemligheter, säger Johan Östlund, vd för Ganeida Security
Consulting.
I artikeln "Industrispionage – ett globalt spel med enorma insatser" som
publiceras i tidningen Skydd & Säkerhet lyfter Johan Östlund och Pontus
Winstén fram det växande spionagehotet mot svenska företag.
[Uppdatering 2014-10-14] Nu kan du läsa hela artikeln på vår webbplats:
Industrispionage - Ett globalt spel med enorma insatser
För ytterligare information om Ganeida Security Consulting, besök
gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:

Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Det intelligenta säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller,
underrättelser och åtgärder mot industrispionage.
Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security
företag och offentlig förvaltning att skydda sig mot externa och interna hot
samt fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för
långsiktig trygghet och effektivitet.
Ganeida Securitys affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad
teknik som ledord hjälpa kunden att skydda företagskritisk information
samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information tillgodoses
genom sofistikerad utrednings- och underrättelseverksamhet.
Företaget nominerades år 2013 till Security Awards i kategorin årets
nykomling.

