COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016 - Aliansce Shopping Centers S.A. Alia sce ou Co pa hia

Bovespa: AL“C3 , vem,

em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, comunicar que recebeu da Aspiracional, LLC
Aspira io al , so iedade de respo sa ilidade li itada ad i istrada pela Jaguar Real Estate Part ers, L.P.

Jaguar , com

sede na 390 Park Avenue, Suite 400, Nova Iorque, NY 10022 a carta ora anexada, com as informações abaixo:
i.

A Aspiracional subscreveu e pagou por 11.006.498 novas ações ordinárias da Companhia no contexto do Aumento de
Capital Privado, que correspondem a 5,43% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia após o Aumento
de Capital Privado;

ii.

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

iii.

Conforme informado em Fato Relevante de 8 de setembro de 2016, será convocada e realizada uma assembleia geral
de acionistas em no máximo um mês após a conclusão do Aumento de Capital, para deliberar sobre a eleição de um
membro do Conselho de Administração a ser indicado pela Jaguar. Canada Pension Plan Investment Board, Renato
Feitosa Rique, Rique Empreendimentos e Participações Ltda., RFR Empreendimentos e Participações S.A. e o Fundo
de Investimento em Participações Bali concordaram em votar a favor da eleição do membro indicado pela Jaguar na
referida assembleia, bem como na reeleição de tal membro na assembleia geral ordinária da Companhia a ser
realizada até 30 de abril de 2017.

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.

