COMUNICADO AO MERCADO
Aliansce nomeia Leandro Lopes como Diretor Operacional
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2017 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: ALSC3) anuncia que, de acordo com ata de Reunião do Conselho de Administração na data de hoje e
Fato Relevante de 17 de julho de 2017, diante da renúncia do Sr. Delcio Lage Mendes ao cargo de Diretor Operacional
(“COO”), os conselheiros decidiram nomear, por unanimidade, o Sr. Leandro Lopes como COO.
Os demais conselheiros registraram seu agradecimento a Delcio pela dedicação e competência no desempenho de
suas funções à frente da diretoria de operações. Em 1994, Delcio ingressou no grupo que deu origem à Companhia e
teve inestimável contribuição como fundador e sócio, tornando-se um dos mais relevantes executivos na criação da
Aliansce e para o crescimento de seu portfólio, tendo coordenado os principais projetos desenvolvidos pela
Companhia.
Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores.
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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