COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015 - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., companhia aberta, com sede na Rua Dias Ferreira,
nº 190, sala 301 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.082.980/000103 (“Companhia”), vem, em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, comunicar que recebeu
dos fundos de investimento e carteiras geridos pela ARX Investimentos Ltda., com sede na Av. Borges de Medeiros, 633 – 4º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Fundos”), a carta ora anexada, com as informações abaixo:
(a)

Os Fundos alienaram em conjunto, ações ordinárias de emissão da Companhia, passando a deter 10.932.629 (dez
milhões novecentas e trinta e duas mil seiscentas e vinte e nove) ações ordinárias da Companhia. A referida
participação dos Fundos representa aproximadamente 6,72% (seis vírgula setenta e dois por cento) das ações
ordinárias de emissão da Companhia;

(b) A redução da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse
em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia.
(c)

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.

Para informações adicionais, contatar a área de Relações com Investidores:

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: +55 (21) 2176-7272
ri@aliansce.com.br
www.aliansce.com.br/ri

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.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

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, conforme alteração promovida pela Instrução CVM nº
568/15, 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
de tempos em tempos em especial pela Instrução CVM nº 568/15, vem informar que, em negociações
realizadas no pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao longo das
últimas semanas, ALIENARAM em conjunto, ações ordinárias de emissão da ALIANSCE SHOPPING
CENTERS S.A. (“Companhia”), passando a deter 10.932.629 (dez milhões novecentas e trinta e duas mil
seiscentas e vinte e nove) ações ordinárias da Companhia. A referida participação dos FUNDOS
representa aproximadamente 6,72% (seis vírgula setenta e dois por cento) das ações ordinárias de
emissão da Companhia.

Ressalte-se que a redução 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, 15 de outubro de
2015.”

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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