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Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 30 de Janeiro de 2002, conforme alterada, comunicar que, em reunião realizada em 14 de agosto de 2015, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou o Programa de Recompra de Ações, para aquisição de ações de emissão da
Companhia, sob os seguintes termos e condições:
(a) Quantidade de ações a serem adquiridas: até 3.254.718 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentas e
dezoito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), sem redução de seu capital
social. As Ações representam, em 14.08.2015, 2% (dois por cento) do total de 162.735.921 (cento e sessenta e dois milhões,
setecentas e trinta e cinco mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinárias de emissão da Companhia, em circulação no
mercado, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80.
(b) Objetivo: A implantação do Programa visa o investimento dos recursos disponíveis da Companhia de forma a maximizar a
geração de valor para os acionistas. As ações a serem adquiridas sob essas condições serão mantidas em tesouraria. Competirá
à Diretoria da Companhia decidir sobre a aquisição de ações objeto de recompra e ao Conselho de Administração sobre sua
utilização.
(c) Prazo máximo para aquisição das ações: 365 dias, a partir de 17 de agosto de 2015, até 15 de agosto de 2016.
(d) Instituições financeiras que poderão atuar como intermediárias na operação de aquisição das ações: (i) Bradesco S/A
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Paulista nº 1450, 7º andar, São Paulo, SP; (ii) Credit Suisse
Brasil S.A. CTVM, com endereço na R. Leopoldo Couto Magalhaes Jr. nº 700, 10º, 12º, 13º e 14º andares, São Paulo, SP; (iii) Itaú
Corretora de Valores S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3500, 3º andar, São Paulo, SP; (iv) BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 15º andar, São Paulo, SP e
(v) Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na R. Surubim, nº 373, 1º andar, São Paulo,
SP.
(e) As ações, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos.
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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.

