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Participação da Wilson, Sons em licitação de OSVs

COMUNICADO AO MERCADO

A Wilson Sons Limited (“Companhia”) comunica a seus acionistas que a Wilson, Sons Ultratug Offshore (WSUT),

empresa da qual a Companhia detém 50% de participação, participou de convite internacional da Petrobras para a

construção de embarcações de apoio marítimo. As propostas comerciais foram recebidas pela estatal no dia 27 de

maio de 2011 e as contratações farão parte do Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo (Prorefam).

Concluída a primeira etapa do convite, o recebimento das propostas comerciais, a Companhia tomou conhecimento,

através dos sistemas oficiais da Petrobras (Petronect), de que sua oferta compreende as menores diárias para 4

(quatro) embarcações do tipo PSV 4500 (Platform Supply Vessels) e 2 (duas) embarcações do tipo T 15.000 (Tug

Supply). A Companhia alerta que a oferta de menores diárias não significa, de modo algum, a contratação de nenhuma

embarcação por parte da Petrobras. A Companhia aguarda pronunciamento oficial da Petrobras quanto ao resultado

da licitação quando serão definidas as empresas e o número de unidades a serem contratadas. O resultado da

licitação precisa é sujeito à aprovação da diretoria da Petrobras.

A estratégia da WSUT é construir embarcações que atendam à demanda das companhias nacionais e internacionais

de petróleo no Brasil. De acordo com o plano estratégico da Petrobras, 250 novas embarcações de apoio marítimo

serão necessárias entre 2010 e 2020 para atender a demanda criada pela exploração e produção das reservas de

pré e pós-sal.

Sobre a Wilson, Sons

A Wilson, Sons Limited, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária,

marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 173 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 negócios: 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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