COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 2 de agosto 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 06.082.980/000103 (“Companhia”), vem, em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, comunicar que recebeu,
nesta data, da Aspiracional, LLC (“Aspiracional”), sociedade de responsabilidade limitada administrada pela Jaguar Real Estate
Partners, L.P. (“Jaguar”), com sede na 390 Park Avenue, Suite 400, Nova Iorque, NY 10022, a carta anexa, com as informações
abaixo:
(a)

A Aspiracional celebrou com a Luanda Empreendimentos e Participações S.A. (“Luanda”) e GGP Brazil III, LLC
(“GGP”) um Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), por meio do qual a Luanda e a GGP se
comprometeram a vender para a Aspiracional 18.311.928 (dezoito milhões, trezentas e onze mil, novecentas e
vinte oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a aproximadamente 11,3% (onze vírgula três
por cento) de seu capital social (“Transferência das Ações”); e

(b)

A conclusão da Transferência das Ações está sujeita ao cumprimento das condições precedentes do Contrato.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do desenvolvimento
das informações ora divulgadas, bem como qualquer outro fato relevante. 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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