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Executive Vice President en General Counsel 
vertrekt, UCB benoemt opvolger 
 

• Anna Richo volgt Bob Trainor op, die met pensioen gaat na schitterende 
jaren dienst 

 
Brussel – 12 oktober 2012 – UCB kondigt aan dat Anna S. Richo op 1 november bij 
het bedrijf aan de slag zal gaan als Executive Vice President en General Counsel. 
Anna Richo wordt lid van het uitvoerend comité van UCB en zal rapporteren aan Roch 
Doliveux, UCB’s CEO en voorzitter van het uitvoerend comité. Anna Richo volgt in die 
functie Bob Trainor op die eind dit jaar met pensioen gaat. Hij was sinds 2004 UCB’s EVP 
en General Counsel. 
 
Anna Richo werkte tot voor kort bij Amgen Inc. Daar was ze sinds 2008 Senior Vice 
President en Chief Compliance Officer. In die functie rapporteerde ze aan de President en 
CEO en aan Amgen’s Corporate Responsibility & Compliance Committee van de raad van 
bestuur. De vijf jaar daarvoor was ze Vice President Law bij Amgen Inc. Daarbij stond ze 
in voor de bedrijfsgeschillen en de juridische afdeling. De twaalf jaar voor ze bij Amgen 
kwam, bekleedde Anna Richo verschillende juridische functies binnen Baxter Healthcare 
Corporation. Ze groeide er door tot Vice President Law voor de BioScience-afdeling en was 
er de internationale verantwoordelijke voor alle juridische diensten van BioScience, 
inclusief commerciële transacties, fusies en overnames, intellectuele eigendom, 
internationale handel en douane, en overheidszaken.  
 
Anna Richo behaalde haar doctoraat in de rechten aan DePaul University, College of Law 
(Illinois) en een bachelor in Industrial and Labor Relations aan Cornell University (New 
York).  
 
“Ik ben zeer verheugd dat we Anna mogen verwelkomen. Haar uitgebreide juridische en 
leidinggevende talenten zullen perfect passen bij de internationale teams die Bob heeft 
geleid. Haar aanstelling past helemaal binnen UCB’s streven om de wereldwijde 
patiëntgerichte biofarmaleider te worden”, zegt Roch Doliveux. “Tegelijk is het met een 
geweldige waardering en met veel spijt dat we afscheid nemen van Bob. Hij leverde een 
belangrijke bijdrage aan de transformatie van UCB.”  
 
In de acht jaar dat Bob Trainor lid was van de raad van bestuur van UCB bouwde hij een 
sterk Legal, IP and Compliance-team op. Hij leverde onder andere waardevolle bijdragen 
in de domeinen overnames, desinvesteringen, intellectuele eigendom en compliance. Bobs 
ruime ervaring en gewaardeerde adviezen maakten van hem een mentor en een 
klankbord voor veel UCB-collega’s over de hele wereld.  
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Voor meer informatie: 
France Nivelle, Global Communications, UCB 
T +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com  
Laurent Schots, Global Communications, UCB 
T +32.2.559.9264, laurent.schots@ucb.com  

Over UCB:  
UCB (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming gevestigd te Brussel (België) die zich 
toelegt op onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen 
met ernstige ziektes van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8500 
medewerkers in meer dan 40 landen haalde het bedrijf in 2011 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB 
is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
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