“14 de março de 2018
407/2018-SAE
Aliansce Shopping Centers S.A.
At. Renato Ribeiro de Andrade Botelho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/03/2018, sob o título “Aliansce prepara compra de participações”,
consta, entre outras informações, que a companhia informou ontem “o plano de investimentos de R$ 90 milhões a R$ 130
milhões em 2018, que não inclui aquisições.”.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 15/03/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.
Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários”

AMECURRENT 722359947.1 28-nov-16 15:30

COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 15 de março de 2018 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) (“Companhia”) vem, em
atendimento ao Ofício 407/2018-SAE da Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores
Mobiliários de Renda Variável da B3, prestar esclarecimentos sobre a matéria veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14
de março de 2018, sob o título “Aliansce prepara compra de participações”, em que consta, entre outras informações, que a
Companhia informou “o plano de investimentos de R$ 90 milhões a R$ 130 milhões em 2018, que não inclui aquisições”.
A Companhia realizou uma teleconferência com analistas e agentes de mercado, em 13 de março de 2018, para divulgação
dos seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2017 (“Teleconferência”), na qual foi utilizado material que continha
informações acerca do plano de investimentos (CAPEX) da Companhia realizado no exercício social de 2017, tendo sido este
divulgado pela Companhia em sua página na rede mundial de computadores.
Durante a Teleconferência, em resposta a questionamentos formulados por participantes, a Companhia forneceu também
informações acerca do seu plano de investimentos (CAPEX) para o exercício social de 2018, informação esta que já estava
presente nas páginas 12 e 13 do Press-release referente ao quarto trimestre de 2017, divulgado pela Companhia no Sistema
de Informações Periódicas e Eventuais - IPE da CVM (“Sistema IPE”) em 12 de março de 2018 e redivulgado em 14 de março
de 2018, incluindo a versão em inglês conforme Regulamento do Novo Mercado (“Press-release”). Neste sentido, destacamos
que a referida informação fornecida durante a Teleconferência já era pública e de conhecimento do mercado desde a data da
divulgação do Press-release.
Não obstante, a Companhia informa que reapresentou, nesta data, no Sistema IPE o material utilizado durante a
Teleconferência já devidamente atualizado e contendo informações acerca do plano de investimentos (CAPEX) da Companhia
realizado no exercício social de 2017, bem como o previsto para o exercício social de 2018. Além disso, a Companhia informa
que também disponibilizou a apresentação atualizada em sua página na rede mundial de computadores.

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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