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Companhia Aberta
Ticker: PORT3
COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022 – A Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (Ticker: PORT3) (“Wilson Sons” ou
“Companhia”), em atendimento ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, com respectivas alterações, e à Resolução
CVM nº 44/2021 vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao Fato Relevante
divulgado em 23 de março de 2022, foi aprovado na assembleia geral ordinária e extraordinária, ocorrida no dia 26 de
abril de 2022, a proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 6
ações ordinárias para cada ação da mesma espécie, sem modificação do capital social. Para cada ação ordinária de
sua titularidade, o acionista receberá, em função do desdobramento, mais 5 ações da mesma espécie, ficando, ao
final, com 6 ações ordinárias da Companhia.
O desdobramento de ações tem por finalidade aumentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado e possibilitar um ajuste na sua cotação, tornando o preço por ação mais atrativo e acessível a um
número maior de investidores.
Com o desdobramento as ações de emissão da Wilson Sons passarão a ser negociadas “ex” desdobramento a partir
de 16 de maio de 2022, levando-se em consideração a posição acionária em 13 de maio de 2022 (inclusive).
A ata da reunião da assembleia geral ordinária e extraordinária que aprovou o desdobramento de ações encontra-se
disponível no site de relações de investidores da Companhia (www.wilsonsons.com.br/ri), bem como nos endereços
eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (cvm.gov.br e b3.com.br,
respectivamente).
As ações ordinárias resultantes do desdobramento conferirão integralmente aos seus titulares os mesmos direitos e
vantagens das ações atualmente existentes, inclusive a dividendos.
Sobre a Wilson Sons:
Para mais informações, visite www.wilsonsons.com.br/ri.

Michael Robert Connell
Diretor de Relações com Investidores da Wilson Sons
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PRESS RELEASE
Rio de Janeiro, 10 May 2022 – Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (Ticker: PORT3) (“Wilson Sons” or “Company”), in
compliance to Law 6,404/76, article 157, paragraph 4, as amended, and CVM Resolution nº 44/2021, informs its
shareholders and the market that, in continuation to the material fact disclosed on 23 March 2022, the six-for-one
share split for all the shares of the Company was approved by the Annual General and Special Meeting (the “AGSM”)
held on 26 April 2022, without any change in the capital stock. For each common share then-held on record date,
shareholders will receive 5 more shares of the same type as a result of the split so that they will have a total of 6
common shares of the Company.
The purpose of the split is to increase the liquidity of the Company’s common shares in the market and enable an
adjustment in the share price to make it more attractive and accessible to a greater number of investors.
With a share split, the shares issued by Wilson Sons will be traded “ex-split” as of 16 May 2022, taking into account
the shareholding position on 13 May 2022.
The minutes of the AGSM that approved the proposal to split the shares of the Company are available on the
Company's investor relations website (www.wilsonsons.com.br/ir), as well as on the website of the Brazilian Securities
and Exchange Commission (CVM) and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
The issued shares will have the same rights and advantages of the previously existing shares to the shareholders,
such as dividends.
About Wilson Sons:
For more information, please visit www.wilsonsons.com.br/ir.

Michael Robert Connell
Investor Relations Officer of Wilson Sons.

Legal Advice: This document contains statements that may constitute “forward-looking statements”, based on current opinions, expectations and projections subject
to market conditions which are beyond the Company’s control. Important factors which may lead to significant differences between real results and these
forward-looking statements are: national and international economic conditions; technology; financial market conditions; uncertainties regarding results in the
Company’s future operations, its plans, objectives, and other factors described in the section entitled "Risk Factors“, available in the Company’s Prospectus, and filed
with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM).

