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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A Wilson Sons Limited (“Wilson Sons”), Companhia aberta negociada na BM&FBOVESPA sob o código WSON33, 

comunica a seus acionistas o recebimento, no dia 5 de Março, de três Electric Rubber Tyred Gantry Cranes (“RTG”) 

no seu terminal de contêineres TECON de Salvador. Os equipamentos, que serão instalados no pátio do terminal, 

custaram US$4,9 milhões e fazem parte da estratégia da companhia de aumentar a capacidade e eficiência de 

todos os seus ativos portuários de infraestrutura no Brasil. Os equipamentos foram adquiridos através da ZPMC 

(Shanghai Zhenhua Heavy Industries).  

A aquisição dos equipamentos agrega melhorias ao terminal, ganhos de produtividade e aumento de eficiência. O 

terminal recentemente renovou, de forma antecipada a concessão, no dia 16 de novembro de 2016, o que estendeu 

a vigência do Contrato de Arrendamento por mais 25 anos, até 13 de março de 2050, e estabelece o compromisso 

de realização de investimentos de manutenção e expansão por parte do Tecon Salvador S/A, até o final do prazo 

contratual. Os investimentos do Segundo Termo Aditivo estão divididos em R$398 milhões (Trezentos e noventa e 

oito milhões de reais) relacionados à ampliação da área de arrendamento e R$317 milhões (Trezentos e dezessete 

milhões de reais) relacionados à manutenção, esses valores são com data-base de dezembro 2013, os quais 

deverão ser realizados de forma faseada ao longo do prazo do arrendamento, para garantir que o terminal alcance 

a capacidade dinâmica de 925 mil (Novecentos e vinte cinco mil) TEU por ano. 
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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 180 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, 6 de março de 2017 

Fernando Fleury Salek 

Representante Legal e Relações com Investidores 
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