
 

 

EFTERLYST 
AV FBI 

Elektroniskt bedrägeri, konspirerat till att begått datorbrott, och datorbrott. 
 

BJÖRN DANIEL SUNDIN 

 

 

 

Foto taget 2003 
 

Alias: 
David Sundin 

SIGNALEMENT  
Födelsedatum: Den 7 augusti, 1978 Hårfärg: Rött 
Födelseland: Sverige Ögonfärg: Nötbrun 
Längd: 5'10" (177,4 CM) Kön: Man 
Vikt: 136 pund (61.6 KG) Ras: Vit 
NCIC: W10511664 Nationalitet: Svensk 
Yrke : Internet företagare Språk: Engelska; Svenska 

 
Iakttagelse: Sundin har band till Sverige och Ukraina. 
 

VARNING 
Björn Daniel Sundin är tillsammans med hans medkonspiratör Shaileshkumar P. Jain efterlyst för hans påstådda 
involvering i ett internationellt internet brotts system som orsakade att internet användare i mer än 60 länder att köpa mer 
än en million falska mjukvaruprogram, vilket resulterade en konsumentförlust för mer än 100 millioner amerikanska 
dollar. Det är påstått att ifrån december, 2006 till och med oktober, 2008 genom att placera falska annonser på lagliga 
företags webbsidor, har Sundin och hans medbrottslingar lurat internetanvändare genom att tro deras datorer var 
infekterade med ”skadeprogram”, eller hade andra kritiska fel för att uppmuntra dem att köpa ”skrämprogram” och 
mjukvaruprodukter som hade begränsade, eller ingen förmåga att reparera de påstådda defekterna. 
Sundin och hans medkonspiratörer är påstådda att ha lurat brottsoffer, genom att kapa webbläsare, flera bedrägliga bluffar 
och falska felmeddelanden, erbjudna av deras företag, Innovative Marketing Inc. Vinsterna av dessa kreditkortsköp var 
påstått insatta på bankkonton som kontrollerades av den åtalade och andra runt om i världen och var senare transfererade 
till andra bankonton som fanns i Europa. När kunderna klagade på att deras inköp i verkligheten var en bedräglig 
mjukvara, var representanterna på teletjänstcentralen påstått instruerade att ljuga eller att tillgodose återbetalning för att 
förhindra att bedrägeri rapporter till polisen eller kreditföretag.  
Den 26 maj, 2010 var Sundin åtalad i Chicago, Illinois av en federal stor jury i förenta staternas distriktsdomstol, norra 
distriktet i Illinois. Han var åtalad för elektroniskt bedrägeri, att ha konspirerat till att begå datorbedrägeri och 
datorbedrägeri. Samma dag utfärdades en arresteringsorder för Sundins gripande. 
 

BELÖNING 
FBI erbjuder en belöning upp till 20 000 amerikanska dollar för information som leder till Björn Daniel Sundins gripande 
och fällande dom. 
 

Om ni har någon information angående denna person, var vänlig och kontakta ert lokala FBI kontor eller den närmsta 
amerikanska ambassaden eller konsulat. 

 


