COMUNICAÇÃO SOBRE ACORDO DE VOTOS
Aliansce Shopping Centers S.A. (ALSC3)
CNPJ/MF Nº 06.082.980/0001-03
NIRE 33.3.0028176-2

Em conformidade com o artigo 30, inciso XIX, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de
dezembro 2009, conforme alterada, a Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”) vêm a público informar o quanto segue:
a. Partes
Renato Feitosa Rique (“Renato”) e Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”), integrantes do bloco de controle da
Companhia.
b. Data de celebração
08 de setembro de 2016.
c. Prazo de vigência
Não há prazo determinado, mas as obrigações se estendem somente até a AGO que aprovar as contas do exercício de 2016,
conforme indicado no item d abaixo.
d. Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle e à indicação de Administradores
ou membros de comitês estatutários
Caso seja efetivado o investimento da Jaguar Real Estate Partners, L.P. (“Jaguar”) na Companhia, por meio do aumento de capital
privado devidamente aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26/08/2016 (“Aumento
de Capital”), Renato e CPPIB se comprometeram a votar favoravelmente à eleição de membro do Conselho de Administração, a
ser indicado pela Jaguar: (i) na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em até 1 (um) mês após a conclusão
Aumento de Capital; e (ii) na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até 30 de abril de 2017, desde que a
Jaguar detenha na data da assembleia, no mínimo, o mesmo número de ações que irá deter imediatamente após o Aumento de
Capital.
e. Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
Renato e CPPIB se comprometeram a, no âmbito do Aumento de Capital, manifestar interesse pelas sobras e ceder
gratuitamente para a Jaguar direitos de subscrição de sobras em quantidade suficiente para que a Jaguar atinja no Aumento de
Capital o investimento limite de R$250.000.000,00.

