
 

Aviso Legal: Este documento pode incluir declarações que representem 

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

gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, inclue

Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de 

fatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão 

A Wilson Sons Limited (“Companhia”)

setembro de 2016, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que

controlada Saveiros Camuyrano Serviços Marítimos S/A

Desenvolvimento Econômico e Social 

(“FMM”), contrato de financiamento no montante de

marítimos. As embarcações, que contarão com sistema de propulsão azimutal,

Wilson Sons no município de Guarujá (SP)

parceira da Wilson Sons no Brasil há mais de

A construção de novos rebocadores faz parte da estratégia da Companhia de aumentar e renovar sua frota para 

atender os maiores navios que operam no Brasil e facilitar o fluxo comercial do país.

Sobre a Wilson Sons 

A Wilson Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos ma

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 c

óleo e gás. As principais atividades da Wilson Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários, 

Rebocagem, Embarcações Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo

Para mais informações visite o nosso site:

Representante Legal e Relações com Investidores

WILSON SONS LIMITED 
CNPJ 05.721.735/0001-28 
BM&FBOVESPA: WSON33 

Este documento pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward

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

iferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, inclue

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 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

”), em complementação ao Comunicado ao Mercado divulgado em 1

a seus acionistas e ao mercado em geral que,através de sua subsidiária 

rviços Marítimos S/A (“Saveiros”), assinou com 

 (“BNDES”), na função de agente financeiro do Fu

, contrato de financiamento no montante de até US$54 milhões para a construção de 

, que contarão com sistema de propulsão azimutal, serão construídas no e

Guarujá (SP). O projeto dos rebocadores foi elaborado pela 

parceira da Wilson Sons no Brasil há mais de 20 anos. 

novos rebocadores faz parte da estratégia da Companhia de aumentar e renovar sua frota para 

atender os maiores navios que operam no Brasil e facilitar o fluxo comercial do país. 

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 c

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, 26 de junho de 2017 

Fernando Fleury Salek 

Representante Legal e Relações com Investidores 

expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward-lookingstatements”), 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 

iferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no 

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). 

 

icado ao Mercado divulgado em 1 de 

sua subsidiária integralmente 

com o Banco Nacional de 

ceiro do Fundo da Marinha Mercante 

para a construção de 6 novos rebocadores 

serão construídas no estaleiro da 

O projeto dos rebocadores foi elaborado pela Damen Shipyards, 

novos rebocadores faz parte da estratégia da Companhia de aumentar e renovar sua frota para 

iores 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, 


