AVISO AOS ACIONISTAS
Aliansce Shopping Centers (ALSC3) comunica a distribuição dos dividendos referentes
ao exercício de 2011
Rio de Janeiro, 8 de maio de 2012 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) comunica que, conforme
deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2012, a distribuição dos dividendos
aprovada em referida ocasião obedecerá às seguintes condições:
1. Será pago o valor total de R$25.354.404,47 (vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos
e quatro reais e quarenta e sete centavos), resultando em R$ 0,181794787 para cada ação de emissão da
Companhia, que, por questão de arredondamento constou na ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
como R$0,18 para cada ação, conforme posição acionária de 27 de abril de 2012, data na qual o capital social da
Companhia era representado por 139.467.170 ações.
2. Os pagamentos dos valores acima serão iniciados em 14 de maio de 2012 e realizados da seguinte maneira:
a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itaú S.A.: Mediante crédito nas respectivas contas correntes;
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que já tenham indicado o Banco, a agência e o n.º da
conta corrente: Mediante DOC eletrônico ou TED;
c) Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus dividendos creditados conforme procedimentos
adotados pela Bolsa de Valores;
d) Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do nº do CPF -CNPJ ou indicação de banco, agência e conta
corrente, os dividendos serão creditados a partir do terceiro dia útil contado da data da solicitação de atualização do
cadastro, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das
agências do Banco Itaú S.A. que dispõem de atendimento exclusivo aos acionistas.
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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.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 2012.
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