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Análise dos Impactos do Incêndio no Estaleiro Guarujá II

COMUNICADO AO MERCADO

A Wilson Sons Limited ("Wilson Sons" ou "Companhia") (Bovespa: WSON11) comunica ao mercado que está em fase

adiantada de análise dos impactos de um incêndio sem vítimas ocorrido no galpão do almoxarifado do estaleiro Guarujá

II na quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. A Companhia detém apólices de seguros que resguardam os danos

materiais ocorridos no galpão e nos bens destinados ao processo de construção de embarcações nele armazenados.

As seguradoras da Companhia foram acionadas imediatamente após o incidente e estão realizando o processo de

vistoria para a regulação do sinistro. Estima-se que as despesas com franquia contratual referentes ao Builder’s

Cost, fixo por embarcação, e dos prejuízos com Property cheguem a um milhão de reais.

A Companhia considera que o eventual atraso na entrega das embarcações será limitado face a similaridade dos

equipamentos e componentes já encomendados para as próximas embarcações em construção.

A Wilson Sons mantém completa cobertura de seguros voltada à prevenção e proteção de riscos inerentes às suas

operações, levando em consideração, principalmente, os ativos de seus clientes, suas instalações e equipamentos e

a continuidade das operações. As apólices são contratadas com seguradoras de primeira linha e renovadas

periodicamente, seguindo as políticas e procedimentos da Companhia.

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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