COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 15 de março de 2018 - A Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia") (B3: ALSC3) nos
termos da instrução CVM nº 480/09, e em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 308/99, comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral que contratou a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Ernst & Young”) para
prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, aprovado em reunião de Conselho de
Administração em 9 de março de 2018.
A Ernst Young substitui a Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes (“Price”), responsável por auditar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Assim sendo,
o início das atividades da Ernst Young se dará a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao 1º trimestre de
2018.
A substituição observa os parâmetros de rotatividade previstos no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, o qual
determina a troca de auditores independentes a cada 5 (cinco) anos.
Nesse contexto, comunicamos ainda, que a troca de auditor independente da Companhia deu-se com a anuência da
Price, em atendimento ao disposto no artigo 28 da Instrução CVM nº 308/99.
Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores.

Sobre a Aliansce S.A.
A Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: 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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