“05 de junho de 2017
1103/2017-SAE
Aliansce Shopping Centers S.A.
At. Sr. Renato de Andrade Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no sítio eletrônico do Blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, no dia 04/06/2017, consta que há
uma embrionária conversa de fusão entre dois gigantes do setor de shopping centers: a B R Malls e a Aliansce.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio do Sistema
Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que constam as informações e
a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais informações de interesse do
mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla e imediata disseminação e o tratamento equitati vo
de seus investidores e demais participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 06/06/2017, sem prejuízo ao disposto no
parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.
A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou a
Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bov espa e, em seguida, o Assunto:
Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. A opção
de responder através de Fato Relevante não afasta eventual apuração, pela CVM, das responsabilidades pela sua
divulgação intempestiva, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos ou
fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser
divulgadas ao mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011,
e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários”
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NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, June 5, 2017 - Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” or “Company”) - (BM&FBovespa: ALSC3),
pursuant to formal inquiry 1103/2017-SAE sent by BM&FBovespa’s Department of Company Monitoring, in response to
the article published on 06/04/2017 in Lauro Jardim’s Blog, in O Globo newspaper, hereby provides the following
clarifications to the market.
The Company informs that it constantly evaluates capital allocation alternatives and strategic solutions to maximize
shareholder value and strengthen its portfolio.
However, it clarifies that, at the moment, there is no negotiation going on with the company mentioned in the
publication.
For further information, please contact the Investor Relations area.

About Aliansce S.A.
Alia nsce Shopping Centers S. A. (BM&FBovespa: 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 exper tise 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.
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