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Contrato para Construção de 2 OSRV e 1 PSV

FATO RELEVANTE

A Wilson Sons Limited ("Wilson Sons" ou "Companhia") (Bovespa: WSON11) comunica ao mercado que assinou hoje,

dia 2 de julho de 2013, contrato com a empresa Geonavegação S.A., subsidiária integral do Grupo Georadar, para

construção de dois Oil Spill Recovery Vessels (“OSRV”) com capacidade de armazenagem de 1.080 m³ de óleo

derramado e um Platform Supply Vessel (“PSV”) com deadweight de 5.000t. As embarcações, que têm previsão de

entrega para 2015, serão construídas no complexo de estaleiros da Companhia, no Guarujá-SP, e somadas possuem

valor aproximado de R$ 293 milhões, convertido pela taxa de câmbio do dia 1 de julho de 2013. O contrato passa a ter

eficácia no pagamento da primeira parcela de cada embarcação, com limite de 90 dias após a data de assinatura.

A estratégia da Wilson Sons Estaleiros compreende a construção de um mix entre embarcações próprias e de

terceiros, assim como prover serviços de docagem, reparos e manutenção, visando atender a demanda das

companhias nacionais e internacionais de óleo e gás no Brasil. A carteira de encomendas passa a contemplar doze

rebocadores e sete embarcações de apoio, sendo três PSV4500 para Wilson Sons Ultratug Offshore, um Remotely

Operated Vehicle Supply Vessel (“ROVSV”) para a Fugro Brasil Serviços Submarinos e Levantamentos Ltda, e dois

OSRVs e um PSV5000 para a Geonavegação S.A.

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 175 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 o nosso site:

www.wilsonsons.com.br/ri
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