RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

Naufrágio do Rebocador Pégasus em Santos, São Paulo
WILSON SONS LIMITED
CNPJ 05.721.735/0001-28
BM&FBOVESPA: WSON11
COMUNICADO AO MERCADO
A Saveiros Camuyrano, controlada pela Wilson Sons Limited, informa que por volta das 6 horas da manhã do mesmo
dia, em manobra de aproximação ao navio "FROTABELÉM" que estava no canal do estuário (via de acesso para os
navios cargueiros chegarem aos terminais portuários em Santos) com destino ao Cais do Saboó - Pier 2, o rebocador
"PEGASUS" atingiu um objeto submerso, sofrendo avarias que provocaram o seu afundamento, sem vítimas.
A Companhia já dimensionou o impacto que o incidente causará e informa que:
1. O valor atual do rebocador Pegasus, que foi construído em 1981 e que tem propulsão convencional (um eixo
propulsor), é da ordem de R$ 1,7 MM. O rebocador Pegasus não é considerado relevante para as operações de
rebocagem da Companhia, que em 2006 representaram 36% do nosso faturamento líquido global (US$ 119 MM).
2. As nossas operações no Porto de Santos não serão interrompidas ou sofrerão qualquer descontinuidade, visto que
dispomos de unidades suficientes para atender à demanda de serviços mesmo com a ausência do Pegasus. A
Companhia dispõe de unidades estrategicamente posicionadas, para eventuais substituições emergenciais, como
neste caso. Não trazendo nenhum dano à continuidade das operações nem dos contratos vigentes.
3. O prazo estimado para recuperação do rebocador é de 4 a 6 meses. Regularmente nos comunicaremos com o
mercado no intuito de mantê-lo informado.
4. A embarcação está assegurada com previsão de coberturas para a reflutuação (salvamento) e recuperação, com
um valor de franquia de R$ 200.000,00.
5. Conforme mencionado no item 2, não deverá ocorrer perda de receita com a ausência do Pegasus.
Consequentemente, as operações da Saveiros e Wilson Sons não serão afetadas.
6. Estamos tomando todas as medidas possíveis para evitar danos ambientais e estes eventuais riscos são
suportados pelo nosso seguro de Responsabilidade (P&I - Protection & Indemnity).
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007.
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