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Aviso aos Acionistas



AVISO AOS ACIONISTAS

A Wilson Sons Limited comunica que, em reunião da Assembléia Geral dos Acionistas (“AGO”) ocorrida em 30 de abril

de 2015, foi aprovada a distribuição bruta no valor de US$ 0,408 por ação (valor total de US$29.026.720,00).

Os titulares de ações da Companhia, inclusive as custodiadas no Bank of New York Depository (Nominees) Limited,

receberão o pagamento até o dia 6 de maio de 2015.

Os titulares de Brazilian Depositary Receipts da Companhia (“BDRs”) na data base de 30 de abril de 2015, deverão

receber o pagamento do Itaú Corretora de Valores S.A., como instituição depositária dos BDRs em 12 de maio de

2015, mediante crédito em conta-corrente para aqueles titulares de BDRs que tenham informado ao Itaú Unibanco S.A.

o respectivo número de inscrição no CPF/CNPJ e conta-corrente. Para os titulares de BDRs que não tenham adotado

tal procedimento, o valor será creditado no 3º dia útil contado da data de atualização dos dados cadastrais com o Itaú

Unibanco S.A.

O valor estimado bruto a ser pago em Reais será de R$ 1,19850 por BDR, correspondente ao valor de US$ 0,408 por

BDR, convertido pela PTAX de venda, publicada pelo Banco Central do Brasil em 29 de abril de 2015. O valor final, em

Reais, a ser pago aos titulares de BDRs será calculado após o fechamento do contrato de câmbio, que ocorrerá em 06

de maio de 2015, e será devidamente comunicado ao mercado no mesmo dia.

Titulares de BDRs usuários da custódia fiduciária da Central Depositária da BM&FBOVESPA terão sua remuneração

creditada de acordo com os procedimentos operacionais da mesma. As ações e os BDRs em circulação passarão a

ser negociados ex-distribuição a partir de 04 de abril 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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015
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