MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018 - A Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia") (B3: ALSC3) , nos termos da instrução
CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação sintético dos votos referentes às matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2018.

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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Deliberações em AGE:
Deliberação
1. Adaptar o Estatuto Social da Companhia às regras da nova versão do Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a qual entrou em vigor em 2 de janeiro de 2018,
bem como ajustar o artigo relacionado às reservas legal e estatutária, com a posterior
consolidação do Estatuto Social
2. Retificar a remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de
2017

Aprovar/Sim

Rejeitar/Não

Abster-se

Total de Ações

118.868.253

11.011.486

8.106.665

137.986.404

124.061.929

2.310.947

11.613.528

137.986.404

Deliberações em AGO:
Deliberação
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração,
as demonstrações financeiras e as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017
3. Definir o número de membros do conselho de administração da Companhia
4. Requisição de adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976
5. Eleger os membros do conselho de administração da Companhia (chapa)
5.1. Eleitos os membros do conselho de administração, a consequente eleição do presidente
do órgão
6. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de
2018
7. Solicitação de instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976

Aprovar/Sim

Rejeitar/Não

Abster-se

Total de Ações

112.584.856

15.200

25.361.542

137.961.598

128.610.880

15.200

9.335.518

137.961.598

128.626.080

0

9.335.518

137.961.598

7.793.013

2.096.091

128.072.494

137.961.598

125.899.281

1.958.481

10.103.836

137.961.598

95.214.264

0

42.747.334

137.961.598

119.857.557

8.768.523

9.335.518

137.961.598

16.571.511

1.705.367

119.684.720

137.961.598

