FATO RELEVANTE
6º Aditivo ao Acordo de Acionistas
Rio de Janeiro, 16 de março de 2018 - A Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia") (B3: ALSC3)
vem, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002, comunicar ao mercado que o acordo de
acionistas da Companhia foi aditado nesta data para refletir a desvinculação da totalidade das ações detidas pelos
acionistas Fundo de Investimento em Participações Bali Multiestratégia, Henrique C. Cordeiro Guerra Neto e Delcio
Lage Mendes (“6º Aditivo ao Acordo de Acionistas”).
O 6º Aditivo ao Acordo de Acionistas não altera a estrutura de controle compartilhado da Companhia e está disponível
para consulta nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da Companhia na rede mundial de computadores.
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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NOTICE TO THE MARKET
6th Amended and Restated Shareholders’ Agreement
Rio de Janeiro, March 16, 2018 - Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” or “Company”) (B3: ALSC3) pursuant to
article 3º of CVM Ruling 358/2002, hereby announces to the market the amendment to the Shareholders’ Agreement to
untie the shares held by the shareholders Fundo de Investimento em Participações Bali Multiestratégia, Henrique C.
Cordeiro Guerra Neto and Delcio Lage Mendes (“6th Amended and Restated Shareholders’ Agreement”).
The 6th Amended and Restated Shareholders’ Agreement does not affect the shared control structure of the Company
and it is available for reference in the websites of the Comissão de Valores Mobiliários and the Company.
For further information, please contact the Investor Relations area.

About Aliansce S.A.
Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3) is a leading mall developer and manages the second-highest number of
malls in Brazil among the sector's publicly traded companies. Aliansce's core business is investing in shopping malls and
providing the following services: (i) management of shopping malls; (ii) commercialization of shopping malls; and (iii)
planning and development of shopping malls. Aliansce is a full service company with expertise in every phase of the mall
installation process, from the project's planning and development and the mall's launch, to management of the
structural, financial, commercial, legal and operational aspects.
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