COMUNICADO AO MERCADO
Alteração no Calendário Anual de Eventos Corporativos
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014 – A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3), em cumprimento ao que
estabelece o item 6.6.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa, informa que publicou nesta data novo Edital
de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de 2014, retificando e
ratificando o Edital de Convocação inicialmente publicado em 28 de março de 2014. O Edital foi retificado exclusivamente no
que diz respeito à ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, para prever proposta de alteração estatutária para a
inclusão de disposição relacionada a não cumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia. A alteração busca atender ao Regulamento do Novo Mercado, tendo em
vista que o prazo de transição para a efetiva observância da não cumulação pelas companhias listadas no segmento termina
em 10 de maio de 2014.
A Companhia informa, ainda, que está disponível para consulta no Sistema IPE o calendário atualizado de eventos
corporativos. A referida atualização também pode ser acessada através dos websites da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da
própria Companhia (http://www.aliansce.com.br/ri).
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Sobre a Aliansce S.A.
A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) é uma das empresas líderes do setor de Shopping Center e a segunda
maior administradora de Shoppings do Brasil em número de shoppings administrados, dentre as empresas de capital aberto
do setor. As principais atividades da Aliansce são as participações em Shopping Centers e a prestação dos seguintes serviços:
(i) a administração de Shopping Centers; (ii) a comercialização de espaços de Shopping Centers; e (iii) o planejamento e
desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia é uma empresa full service com atuação em todas as fases de
implementação de Shopping Centers, desde o planejamento, desenvolvimento do projeto, lançamento do Shopping Center,
até o gerenciamento da estrutura e gestão financeira, comercial, jurídica e operacional.

