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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 

 

Aquisição de Participação Acionária Relevante – 3G Radar Gestora de Recursos LTDA 

 

A Wilson Sons Limited (“Companhia”), em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da Instrução CVM nº 358, foi 

comunicada pela 3G Radar Gestora de Recursos LTDA. (“Investidores”) que, na qualidade de administrador de 

investimentos, e através de operações realizadas na bolsa de valores, no dia 10 de novembro de 2016, passou a 

deter o total de 3.626.800 Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) de emissão da Companhia, correspondentes a 

5,10% do total do capital social da Wilson Sons.  

A 3G Radar Gestora de Recursos LTDA. esclarece que estas aquisições não têm a intenção de adquirir o controle 

da Companhia, tratando-se de investimento que não objetiva alterar a administração, composição de controle ou 

regular o funcionamento da companhia. Adicionalmente, não há qualquer acordo ou contrato regulando o exercício 

do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia da qual a signatária seja 

parte. 

A Wilson Sons Limited informa que, nesta data, o seu capital social é composto por 71.144.000 ações ordinárias, 

das quais 29.700.000 ações (41,75%) encontra-se em negociação através de Brazilian Depository Receipts (BDRs) 

na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA). 

 

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 179 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 maiores 

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