Rio de Janeiro, 04 de junho de 2019 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce” ou “Companhia”) (B3:
ALSC3), em observância aos termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, e em continuação aos fatos
relevantes divulgados em 04 de julho de 2018, 03 de dezembro 2018 e 21 de março de 2019, esclarece aos seus
acionistas e ao mercado em geral, no âmbito da notícia intitulada “Aliansce e Sonae assinam a fusão” publicada
em 04 de junho de 2019 no portal O Globo, na rede mundial de computadores, que os termos definitivos da
potencial combinação dos negócios da Companhia com os da Sonae Sierra Brasil S.A. (“Sonae”) (“Operação”)
ainda estão pendentes de aprovação e adequada formalização pelos Conselhos de Administração da Aliansce e
da Sonae, motivo pelo qual não é possível confirmar, neste momento, a participação final dos acionistas de cada
uma das companhias na companhia combinada, ou a formalização da Operação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados e voltará a comentar o assunto, caso seja
concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2019
Daniella de Souza Guanabara Santos
Diretora 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 Centers e a segunda maior
administradora de Shoppings do Brasil em número de shoppings administrados, dentre as empresas de capital aberto do
segmento. Suas principais atividades 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; (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 - planejamento, desenvolvimento do projeto, lançamento, e gerenciamento da
estrutura e gestões financeira, comercial, jurídica e operacional.

Rio de Janeiro, June 4th, 2019 - Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" or "Company") (B3: ALSC3), in
compliance with Ruling No. 358/02, issued by the Brazilian Securities Commission’s (CVM), as amended, and in
line with the information disclosed in July 4, 2018, December 3, 2018 and March 21, 2019, clarifies to its
shareholders and to the market in general that, with regards to the news article entitled “Aliansce e Sonae
assinam a fusão” published in June 4, 2019 in O Globo’s website, the approval and proper formalization, by the
Boards of Directors of Aliansce and Sonae, of the defined terms of the potencial combination of businesses of
the Company with Sonae Sierra Brasil S.A. (“Sonae”) (“Transaction”), are still pending, which is why it is not
possible to confirm, at this moment, each of the companies’ shareholders’ final stakes in the combined company,
or the formalization of the Transaction.
The Company shall keep its shareholders and the market informed and shall further comment on the matter in
the event of any fact that should be disclosed pursuant to the law and CVM regulations.
Rio de Janeiro, June 4th, 2019
Daniella de Souza Guanabara Santos
Investor Relations Director

About Aliansce S.A.
Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3) is a leading mall developer and the second-largest shopping mall manager 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 malls; (ii) leasing of stores in malls; and (iii) planning and development of 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 its structural, financial, commercial, legal and operational
aspects.

