ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03
Companhia Aberta

Aviso aos Acionistas
A Aliansce Shopping Centers S.A., companhia aberta com sede na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar, sala 301 (parte),
Leblon, CEP 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, (“Companhia”), vem, por meio do
presente, comunicar aos seus acionistas que, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 22 de dezembro de 2015 (“RCA”), iniciará, no dia 11 de abril de 2016, o pagamento dos Juros sobre
o Capital Próprio (“JCP”) no valor de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), correspondente a R$0,098754386
por ação, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015, que será realizada no dia 29 de abril de 2016 (“AGO”). Exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou
imunes na forma da legislação aplicável, o pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado com retenção de
15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte.
Conforme informado na Ata da RCA, fazem jus ao JCP os acionistas detentores de ações da Companhia no dia 23 de
dezembro de 2015, sendo que as ações passaram a ser negociadas “ex-direitos” a partir de 28 de dezembro de 2015.
Sem prejuízo de eventuais dividendos que possam vir a ser declarados pela AGO, os JCP serão imputados ao dividendo
mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Os pagamentos dos valores acima referidos serão realizados da seguinte maneira:
a)

Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itaú Unibanco S.A.: Mediante crédito nas respectivas contas
correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que já tenham indicado o Banco, a agência e o nº
da conta corrente: Mediante DOC eletrônico ou TED;
c)

Acionistas usuários das custódias fiduciárias: terão seus JCP creditados conforme procedimentos adotados
pela Bolsa de Valores;

d) Acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do nº do CPF/CNPJ ou indicação de banco, agência e conta
corrente: os JCP serão creditados a partir do 3º (terceiro) dia útil contado da data da solicitação de atualização
do cadastro, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma
das agências do Banco Itaú Unibanco S.A. que dispõem de atendimento exclusivo aos acionistas.
Por fim, a Companhia informa que, em razão do pagamento dos referidos JCP em conformidade com o disposto neste
Aviso aos Acionistas, novas versões da Proposta da Administração e do Manual para Participação na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária estão sendo reapresentadas, nesta data, na página de Relações com Investidores da
Companhia (http://ri.aliansce.com.br), na página da CVM (www.cvm.gov.br), na página da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br) e na sede da Companhia, contemplando as alterações aplicáveis.
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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, 07 de abril de 2016.
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Eduardo Prado Lopes Filho
Diretor de Relações com Investidores
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