NOTICE TO THE MARKET
Sale of material equity holding
Rio de Janeiro, May 10, 2017 - Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” or “Company”) - (BM&FBovespa: ALSC3),
pursuant to Article 12 of CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, announces that it received from ARX
Investimentos Ltda (“ARX”), on May 9, 2017, the attached letter, through which it informs the Company that it now holds
10,071,259 ordinary shares issued by the Company, equivalent to 4.97% of its total capital.
For more information, please contact the Investor Relations department.

About Aliansce S.A.
A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) is a leading mall developer and manages the second-highest
number of malls in Brazil among the sector's publicly traded companies. Aliansce's core business is investing in shopping
malls and providing the following services: (i) management of shopping malls; (ii) commercialization of shopping malls;
and (iii) planning and development of shopping malls. Aliansce is a full service company with expertise in every phase of
the mall installation process, from the project's planning and development and the mall's launch, to management of the
structural, financial, commercial, legal and operational aspects.

Relações com Investidores
Renato Botelho / CFO and IRO Luis Otávio Pinto / IR Manager Luiza Casemiro / IR Analyst
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Rio de Janeiro, 09 de maio de 2017.

À
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Rua Dias Ferreira, n° 190 - 3º andar/301 - parte
Leblon – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22431-050
Brasil
A/C:

Renato Botelho - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
ri@aliansce.com.br

Ref.

Comunicado ao Mercado – Redução de Participação Acionária Relevante

Prezados Senhores,

A ARX Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 04.408.128/0001-40, vem, nos termos da
Instrução CVM n. 358/2002, comunicar a V.Sas. que fundos de investimento e carteiras sob sua gestão
discricionária (em conjunto “Investidores”) alienaram ações preferenciais emitidas pela ALIANSCE
SHOPPING CENTERS S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 06.082.980/0001-03 (“Companhia”), de modo
que, no fechamento de 05.05.2017, a participação acionária total detida em conjunto pelos Investidores
sob gestão discricionária da ARX Investimentos Ltda. passou a ser de 10.071.259 ações,
representando aproximadamente 4,97% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia. Tais
Investidores não detêm, nesta data, outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira. Adicionalmente,
informa-se que os Investidores não são parte de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Solicita-se, assim, ao Diretor de Relação com Investidores da Companhia a divulgação do presente
Comunicado ao Mercado na forma do disposto pela Instrução CVM n. 358/2002.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.

ARX Investimentos Ltda.

Av. Borges de Medeiros, 633/ 4º andar – Offices Shopping Leblon
Rio de Janeiro, RJ – 22430-041
www.arxinvestimentos.com.br

