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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Wilson Sons Limited (“Wilson Sons”), Companhia aberta negociada na BM&FBOVESPA sob o código 

WSON33, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de 

Adminitração ocorrida nos dias 27 e 28 de março, foi aprovado a nova Política de Dividendos, que 

contempla a prática de distribuição anual em montantes aproximados à 50% do Lucro Líquido registrado 

desde que:   

i. Esta Política seja reavaliada anualmente, de modo que não comprometa o crescimento da 

Companhia seja através de aquisições ou em razão do desenvolvimento de novos negócios; e 

ii. O Conselho considere que o pagamento de tais dividendos seja do interesse da Companhia e 

esteja acordo com as leis a qual ela está sujeita. 

Na reunião, o Conselho de Administração deliberou, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, que irá 

recomendar que US$ 27.034.720,00 sejam distribuídos aos acionistas através de dividendos, referentes 

ao Lucro Líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. 

 

Sobre a Wilson Sons 

A Wilson Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística 

portuária, marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 175 anos de história, a Companhia 

oferece completa linha de serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional 

e exterior, bem como à indústria de óleo e gás. As principais atividades da Wilson Sons estão divididas 

nos seguintes segmentos: Terminais Portuários, Rebocagem, Embarcações Offshore, Logística, 

Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site: 

www.wilsonsons.com.br/ri 
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