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A Wilson Sons Limited anuncia a assinatura do contrato de
aquisição de uma nova embarcação

A Wilson Sons Limited ("Wilson Sons" ou a "Companhia") (Bovespa: WSON11) comunica ao mercado que a Atlantic

Offshore Services S.A., na qual a Wilson Sons e Ultratug International Inc. (“Ultratug”) detêm 50% de participação

acionária, assinou contrato com o estaleiro cingapuriano Pacific Ocean Engineering & Trading PTE LTD para aquisição

de um Platform Supply Vessel (PSV), com deadweight de 3.500 toneladas. A aquisição complementa a parceria entre

a Companhia e a Remolcadores Ultratug Ltda., e a estratégia de atender a demanda impulsionada pelo crescimento da

indústria de óleo e gás. A embarcação encontra-se em fase de construção e tem previsão de entrada em operação no

quarto trimestre de 2013. Com a aquisição, a frota das joint ventures da Companhia passa a 5 embarcações offshore

em construção e 17 em operação, sendo 14 próprias e 3 AHTS afretados.

Em confirmação à estratégia da Companhia, está previsto para o último trimestre do ano o término das obras do novo

estaleiro Guarujá II, que marcará o início da nova capacidade de construção naval da Wilson Sons. O novo estaleiro

possui área de 17.000m², dique seco com 135m de comprimento, 26m de largura e capacidade de processar 5.500

toneladas de aço por ano. O projeto mais que dobrará a capacidade de construção da Companhia e aumentará,

também, a construção e manutenção de embarcações sofisticadas a terceiros, como o ROVSV para a Fugro Brasil

Serviços Submarinos e Levantamentos Ltda., comunicado no dia 15 de dezembro de 2011.

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, www.twitter.com/wilsonsonsir, www.youtube.com/wilsonsonsir
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