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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 

 

 

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

comunica aos seus acionistas e ao mercado que tomou conhecimento que a União, Antaq (Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários) e CODEBA (Companhia Docas da Bahia) estão sendo intimadas a se manifestarem sobre a 

decisão do Tribunal Regional Federal que concedeu liminar, em ação popular, pedindo a suspensão das obras de 

expansão do Tecon Salvador. 

A Wilson Sons Limited e sua subsidiária Tecon Salvador S.A. não fazem parte da ação e não foram intimadas, mas 

a empresa tomará todas as medidas cabíveis para garantir a expansão do terminal. 

 

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, 11 de abril de 2017 

Fernando Fleury Salek 

Representante Legal e Relações com Investidores 
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