FATO RELEVANTE
Aliansce Shopping Centers S.A. (ALSC3)
CNPJ/MF Nº 06.083.980/0001-03
NIRE 333.002.817-62
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) na categoria “A”, com sede na Rua Dias Ferreira, 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 (“Aliansce” ou “Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução CVM 567, de 17 de setembro
de 2015, e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem a público informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento do Programa de Recompra de Ações criado pelo Conselho de
Administração da Companhia em 14 de agosto de 2015 (“Programa”), conforme divulgado pela Companhia por meio de fato
relevante em 17 de agosto de 2015. Desde a criação do Programa até a presente data, foram adquiridas 717.800 (setecentas
e dezessete mil e oitocentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, a uma cotação média de R$11,74 (onze reais e setenta
e quatro centavos) por ação, equivalente a um percentual total de 0,44% das ações ordinárias da Companhia em circulação, as
quais permanecerão em tesouraria.
Adicionalmente, a Companhia informa ainda que não haverá por ora a renovação e/ou a criação de um novo programa de
recompra de ações de sua própria emissão.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do
desenvolvimento das informações ora divulgadas, bem como sobre qualquer outro fato relevante. Para maiores informações,
por favor contatar a área de Relações com Investidores, conforme contatos abaixo.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2016.
Eduardo Prado Lopes Filho
Diretor 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.

