ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Aviso aos Acionistas
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2016 - Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” ou “Companhia”) (Bovespa: ALSC3),
vem, por meio do presente, dando continuidade às informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas publicados em 12 de
setembro de 2016 e em 17 de outubro de 2016, comunicar aos seus acionistas e ao público que se encerrou em 24 de
outubro de 2016, o período para subscrição de sobras relativas ao aumento de capital aprovado, dentro do limite do capital
autorizado, pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de agosto de 2016 (“Período de
Subscrição das Sobras” e “Aumento de Capital”, respectivamente).
Durante o prazo para exercício do direito de preferência e o Período de Subscrição das Sobras, foram subscritas 40.000.000
(quarenta milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 15,00 (quinze reais) por
ação, correspondendo ao valor total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), atingindo o valor máximo
estabelecido pela Companhia para o Aumento de Capital. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia se
reunirá oportunamente para deliberar sobre a homologação do Aumento de Capital.
As ações subscritas serão liberadas à negociação no dia útil seguinte da data da homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração da Companhia.
Para informações adicionais, contatar a área 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.

