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Retomada das Obras de Expansão do Estaleiro Guarujá II

COMUNICADO AO MERCADO

A Wilson Sons Limited ("Wilson, Sons" ou a "Companhia") comunica ao mercado que foi homologado um acordo entre

a subsidiária Wilson, Sons Comércio, Indústria e Agência de Navegação Ltda (“WSCI”) e o Ministério Público do Estado

de São Paulo revogando a decisão liminar que determinou a suspensão das obras de construção do estaleiro Guarujá

II (conforme Comunicado ao Mercado de 8 de junho de 2011). O acordo compreende a realização de investimentos

socioambientais em projetos da Prefeitura de Guarujá que se estenderão de hoje até 2014. A estimativa é de que,

nesse período, esses projetos totalizem investimentos de até R$ 5 (cinco) milhões de Reais. Todos os projetos estarão

na área de influência do estaleiro, no município de Guarujá. Informamos, ainda, que as obras de construção do

estaleiro recomeçarão imediatamente.

O compromisso da Wilson, Sons com a responsabilidade ambiental é parte cada vez mais importante de seu modo de

fazer negócio. A Companhia dedica especial atenção à questão do meio ambiente, com uma visão de desenvolvimento

sustentável das suas atividades, produtos e serviços, estabelecendo a preservação ambiental como uma das suas

prioridades. A Wilson, Sons considera uma tarefa contínua de gerenciamento cultivar e promover um senso de

responsabilidade pela preservação ambiental, tanto entre funcionários quanto entre os parceiros contratados.

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 mais de 170 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

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2011

Felipe Gutterres Ramella

Representante Legal e Relações com Investidores


