COMUNICADO AO MERCADO
Nota de Falecimento
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) com muito pesar informa
sobre o falecimento do nosso grande amigo e colaborador Eduardo Prado, Diretor de Relações com Investidores da
Aliansce, na noite desta segunda-feira.
Profissional competente e agregador, Eduardo construiu uma carreira de sucesso na Aliansce por mais de 10 anos, tendo
assumido o cargo de diretor há pouco mais de um ano. Seu temperamento amigável e generoso conquistou muitos
amigos ao longo de sua trajetória.
Sua falta será profundamente sentida por seus colegas de trabalho, acionistas e fornecedores. A Aliansce, através de
seus colaboradores, se une à família e amigos na dor pela perda de um grande ser humano.
Em conformidade com o estatuto social, o Diretor Presidente indica o Diretor Financeiro, Renato de Andrade Botelho,
como substituto provisório, até a reunião subsequente do Conselho de Administração.

Renato de Andrade Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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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