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Legal Advice: This document contains statements that may constitute “forward-looking statements”, based on current opinions, expectations and projections about future events. Such 

statements are also based on assumptions and analysis made by Wilson, Sons and are subject to market conditions which are beyond the Company’s control. Important factors which may 

lead to significant differences between real results and these forward-looking statements are: national and international economic conditions; technology; financial market conditions; 

uncertainties regarding results in the Company’s future operations, its plans, objectives, expectations, intentions; and other factors described in the section entitled "Risk Factors“, available in 

the Company’s Prospectus, and filed with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM). 

 

FATO RELEVANTE 

A Wilson Sons Limited (“Wilson Sons” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas que adquiriu do 

acionista minoritário 7,5% das ações ordinárias do Tecon Salvador S.A, pelo preço de R$18,83 milhões 

(US$4,73 milhões), sendo R$7,50 milhões (US$1,89 milhões) em espécie e quitação da dívida no total de 

R$11,33 milhões (US$2,85 milhões). A transação também considera R$3,00 milhões (US$0,75 milhões) 

condicionados a eventos contratuais futuros. Em função da operação, a Wilson Sons passa a deter 100% das 

ações da subsidiária. Os valores apurados em dólares consideram a taxa de R$3,97 do dia 22 de dezembro 

de 2015. 

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, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para 

mais informações visite: www.wilsonsons.com.br/ri, www.twitter.com/wilsonsonsir, 

www.youtube.com/wilsonsonsir  
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