FATO RELEVANTE
Aliansce Shopping Centers (ALSC3)
CNPJ/MF N.º 06.082.980/0001-03
NIRE 33.3.0028176-2
Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”) vem, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 e
no § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/1976, nos termos da comunicação recebida nesta data pela Companhia, enviada por ALTAR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Altar”) e RFR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“RFR”), comunicar ao
mercado o quanto segue:
1. Foi realizada, nesta data, a cisão parcial da Altar, a qual envolveu a transferência de 16.725.596 ações ordinárias de emissão
da Companhia, representativas de aproximadamente 10,52% do capital social da Companhia, de propriedade da Altar para a
RFR. Renato Feitosa Rique, controlador indireto de Altar, é também controlador indireto da RFR.
2. Com a operação acima descrita, Renato Feitosa Rique ou entidades por ele controladas, direta ou indiretamente, o que inclui
o Fundo de Investimento em Participações Bali, continuam a ser titulares de 34.201.313 ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondentes a aproximadamente 21,02% do capital social. A Canada Pension Plan Investment Board, por sua
vez, continua a ser titular de 47.457.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 29,16% do capital
social. A transferência de ações de emissão da Companhia da Altar para a RFR decorrente da cisão parcial da Altar, portanto,
não implicou mudança no grupo de controle da Companhia.
3. O Acordo de Acionistas da Companhia foi alterado nesta data, por meio do 5º Aditivo e Consolidação ao Acordo de Acionistas
(“5º Aditivo e Consolidação ao Acordo de Acionistas”), unicamente para refletir a operação acima descrita. O 5º Aditivo e
Consolidação ao Acordo de Acionistas está disponível para consulta nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da
Companhia na rede mundial de computadores.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2016.

Eduardo Prado Lopes Filho
Diretor de Relações com Investidores.
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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.

