FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2017 - A Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia") (B3: ALSC3)
em atendimento ao disposto no § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral o encerramento do Programa de Recompra de Ações aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 17 de outubro de 2017 (“Programa”), conforme Fato Relevante divulgado
naquela data.
Desde a criação do Programa até a presente data, foram compradas 550.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, de emissão da Companhia, as quais foram adquiridas na B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, a preço de
mercado. As ações recompradas em decorrência do Programa serão mantidas em tesouraria para posteriormente fazer
frente aos compromissos de incentivo de longo prazo dos executivos, conforme Plano de Opção de Compra de Ações e
de Incentivos Atrelados a Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 6 de
setembro de 2017. As ações poderão, ainda, ser canceladas ou alienadas posteriormente.
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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