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Aviso Legal: Este documento pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward-looking 

statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons. 

Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da 

Companhia, incluem: condições econômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de 

suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da 

Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

   

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Wilson Sons Limited ("Wilson, Sons" ou "Companhia"), companhia aberta negociada na BM&FBovespa sob o 

código WSON33, comunica aos seus acionistas que o Sr. Cláudio Frischtak foi nomeado Conselheiro Independente 

pelos acionistas minoritários com representação de mais de 10% do capital social nos termos do artigo 34.4 (b) do 

Estatuto Social, começando a partir de 30 de abril de 2015. 

O Conselho gostaria de parabenizar Claudio Fristack por assumir seu novo papel como Conselheiro Independente 

da Wilson Sons. Sr. Claudio Frischtak é presidente da Inter.B - Consultoria Internacional de Negócios, uma empresa 

de consultoria econômica e financeira com sede no Rio de Janeiro, Brasil, além de ser Diretor para Moçambique do 

International Growth Center (London School of Economics e Universidade de Oxford) e membro do Think Tank-20 

do Brookings Institution. Sr.Frischtak foi também o “principal economist” da área de indústria e energia do Banco 

Mundial, onde trabalhou de 1984 a 1991. Fez pós-graduação em Economia na Universidade de Campinas, no 

Brasil, e na Universidade de Stanford (1980-1984). Enquanto trabalhava no Banco Mundial também foi Professor 

Adjunto do Departamento de Economia da Universidade de Georgetown (1987-1990). Publicou mais de 100 artigos 

acadêmicos e livros, e tem trabalhado extensivamente em questões relacionadas à infraestrutura, política industrial 

e regulatória, inovação e macroeconomia internacional. 

O Sr. Paulo Fernando Fleury está deixando a posição no Conselho, onde atuou como membro independente do 

Conselho de Administração da Wilson Sons de 8 de maio de 2008 até 30 abril de 2015, período no qual fez 

contribuições significativas para a Companhia e sua governança. Ademais, sua atuação foi importante para o 

sucesso da Wilson Sons e a Companhia como um todo se beneficiou muito com sua experiência e conhecimento. O 

Conselho de Administração gostaria de desejar mais sucesso em sua brilhante carreira. 

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 178 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 

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2015. 

Felipe Gutterres Ramella 
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