NOTICE TO THE MARKET

Rio de Janeiro, July 29, 2014 - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., a publicly-held company headquartered at Rua Dias
rd

Ferreira No. 190, 3 floor, in the city and state of Rio de Janeiro, inscribed in the corporate roll of taxpayers (CNPJ/MF) under
No. 06.082.980/0001-03 (“Company”), pursuant to CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, hereby announces
that it received from the group of funds administered or managed by ARX Investimentos Ltda., with headquarters at Av.
th

Borges de Medeiros, 633 – 4 floor, in the city and state of Rio de Janeiro, (“Funds”), the attached letter, with the following
information:

(a)

The Funds increased the number of Company common shares held, reaching 16,505,973 (sixteen million, five
hundred and five thousand, nine hundred and seventy-three) common shares, equivalent to 10.38% (ten point
thirty-eight per cent) of total common shares issued by the Company on July 22, 2014;

(b)

The increase in ownership interest is for investment purposes only, and has no intention of changing the
ownership control or management structure of the Company;

(c)

The Funds (i) do not hold a subscription bonus, subscription rights, stock options, and debentures convertible
into Company common shares; and (ii) have not established any contract or agreement governing the exercise of
voting rights or sale of securities issued by the Company.

For more information, please contact the Investor Relations department:

INVESTOR RELATIONS
Telephone: +55 (21) 2176-7272
ri@aliansce.com.br
www.aliansce.com.br/ri

About Aliansce S.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.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.

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

Henrique Christino Cordeiro Guerra, Diretor de Relação com Investidores

Prezados Senhores,

A ARX INVESTIMENTOS LTDA., instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 04.408.128/0001-40,
vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, solicitar a
V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:

“COMUNICADO AO MERCADO”

Fundos de Investimento e carteiras de clientes geridos pela ARX INVESTIMENTOS LTDA.,
doravante denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada
pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações realizadas no pregão da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao longo das últimas semanas,
ADQUIRIRAM, em conjunto, ações ordinárias de emissão da ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
(“Companhia”), sendo que, na data de 22/07/2014, os FUNDOS passaram a deter 16.505.973 (dezesseis
milhões quinhentos e cinco mil novecentos e setenta e três) ações ordinárias da Companhia. A referida
participação dos FUNDOS representa 10,38% (dez vírgula trinta e oito por cento) das ações ordinárias
de emissão da Companhia.

Ressalte-se que o aumento da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não
havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da

Av. Borges de Medeiros, 633/ 4º andar – Offices Shopping Leblon
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Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não detêm bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da
Companhia; e (ii) não tem firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.”

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

ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora
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