COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2016 - 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 06.082.980/0001-03
(“Companhia”), vem, em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, comunicar que recebeu da
GIC Private Limited, com sede na 168 Robinson Road # 37-01 – Capital Tower, Cingapura, (“GIC”), a carta ora anexada, com as
informações abaixo:
(a)

A GIC reduziu o número de ações ordinárias que detém da Companhia, de forma que está abaixo do patamar de
15% do capital social da Companhia, passando a possuir 24.397.425 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa
e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco) ações ordinárias, equivalentes a 14,992% (catorze vírgula zero novecentos
e noventa e dois por cento) do total de ações ordinárias de emissão da Companhia;

(b)

A participação na Companhia tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar
a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia;

(c)

A GIC (i) não detém, direta ou indiretamente, 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.
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5 May 2016
Attn:
Eduardo Prado
Investor Relations Director
Allansee Shopping Oenters S.A.
R Dias Ferreira 190 - 3 Andar - Sala 301
22431050 Rio de Janeiro RJ
Brazil

Dear Sir,
OFFICIAL DECLARATION

- POSITION IN ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
SHARES

Pursuant to Article 12 of OVM Instruction no. 358, we are required to notify
Aliansce Shopping Centers S.A. that our holdings in Aliansce Shopping Centers S.A.
Shares (ISIN: BR.ALSOAONORO) have fallen below the 15% disclosure limit as of 04 May
2016. The table below indicates the details of our holdlnns:
%
Holdings
Passenger
Qualification
Tax ID
Holdlnqs"
Acc Name
Shares/Right to receive shares
14.992%
Government
Legal
entity 08.765.815/0001-73
24,397,425
of Singapore
constituted
outside Brazil
Total Holdings 24,397,425
14.992%
Legal Representative
Full name: Citibank Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.A.
Tax ID: 33.868.597/0001-40
* Based on number of shares of 162,735,921

Other than the shareholding detailed above, we do not hold, directly or indirectly,
any other shares, rights over shares, other securities, and flnanclal derivative instruments
referenced to shares on Aliansce Shopping Centers S.A. at the time of writing.
Please be informed that our interest in Aliansce Shopping Centers S.A. extends
only as far as maintaining a diversified trading portfolio. As such, we have no interest in
altering the composition of the control or administrative structures of Aliansce Shopping
Centers S.A.

GIC Private Limited
168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapore 068912 Tel: (65) 68898888
Company Registration No.. 19810226SN

Furthermore, at the time of writing, we are not a party to any agreement or contract
regulating the right to vote or purchase and sell securities issued by Aliansce Shopping
Centers S.A.
Finally, we would be grateful if you would forward this declaration to the Comissao
de Va/ores Mobiliarios, Bovespa.

Please do not hesitate to contact Mr Jimmy Teo at 65-68898787 or
GrpIODSubshare@gic.com.sg should you require any further information or clarification.
Thank you for your kind attention.

Yours faithfully,

Jimmy Teo Poh Leong
Senior Vice President
Investment Operations Department

Lim Eng Kok
Senior Vice President
Investment Operations Department

