FATO RELEVANTE
Aliansce Shopping Centers (ALSC3) anuncia acordo para aquisição de controle em cinco
shopping centers ao comprar o seu maior sócio no portfólio
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2012 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) vem, em cumprimento ao disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunicar aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, nesta data, assinou acordo para aquisição de controle em cinco shopping centers ao comprar o
seu maior sócio neste portfólio. As participações negociadas são as seguintes: 60,0% do Carioca Shopping, 50,0% do
Boulevard Campos, 49,0% do Caxias Shopping, 40,1% do Boulevard Campina Grande, 40,0% do Shopping Taboão e 100,0% da
âncora C&A do Carioca Shopping (“Ativos” e “Operação”, respectivamente). A concretização da aquisição está sujeita à
conclusão da due diligence nos Ativos, à ocorrência de certas condições precedentes estipuladas no Contrato de Compra e
Venda de Ativos (“Contrato”) e à aprovação da Operação, pelos acionistas, durante Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”)
a ser devidamente convocada por Edital nos termos da legislação aplicável.
Resumo da Transação
Esta aquisição representa uma oportunidade única para consolidar a participação da Companhia em cinco ativos
estratégicos.
A transação é transformacional para a Aliansce pois, quando concluída, representará um aumento imediato de 59.524 m² ou
21,6% na ABL própria da Companhia em operação atualmente. A Aliansce tornar-se-á a 3ª maior empresa do setor no país
entre as empresas de capital aberto, com uma ABL própria de 335.230 m².
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Carioca Shopping
Shopping Taboão
Blvd. Campina Grande
Caxias Shopping
Blvd. Campos

40,00%
38,00%
36,52%
40,00%
50,00%

9.522
13.528
6.315
10.223
9.500

Carioca Shopping
Shopping Taboão
Blvd. Campina Grande
Caxias Shopping
Blvd. Campos
C&A Carioca Shopping

100,00%
78,00%
76,63%
89,00%
100,00%
100,00%

23.805
27.769
13.250
22.747
19.000
2.041

O valor total da aquisição é R$574,5 milhões. Deste valor, R$537,0 milhões serão pagos na data de aquisição e a Companhia
assumirá dívidas do vendedor no portfólio no valor de aproximadamente R$37,5 milhões a um custo médio de Taxa
Referencial de Juros (TR) mais 10,8%. Este valor representa um cap rate de 9,2% com base no NOI do portfólio em 2012. A
TIR esperada é 14,3%, real e desalavancada.
O portfólio possui potencial de expansão amplo e rentável. A Companhia já anunciou expansões em 4 dos 5 shoppings com
inauguração prevista até o final de 2013. O aumento de participação nos ativos irá adicionar 17,6 mil m² de ABL própria por
conta destas expansões. Os projetos imobiliários anunciados junto com estas expansões irão reduzir o investimento líquido
da Companhia, que será aproximadamente R$3,6 mil por m² de ABL. O cap rate estimado destas expansões no 3º ano da
conclusão da expansão é de 36,2%.
Ganhos de escala irão resultar em melhora na margem de EBITDA da Companhia. Apenas a título ilustrativo e considerando
números proforma, a margem de EBITDA ajustado do 3T11 aumentaria de 71,9% para 74,1%.
Características do Portfólio
Os ativos possuem presença dominante em suas respectivas áreas de influência. Aproximadamente 37,2% da ABL do
portfólio está situada nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil.

Nos primeiros nove meses de 2011, o portfólio apresentou um crescimento de Vendas nas Mesmas Lojas (SSS) e Aluguel nas
Mesmas Lojas (SSR) de 11,3% e 10,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2010.
O custo de ocupação do portfólio no 3T11 foi 8,9% e a taxa de ocupação foi 99,5%.
A Companhia foi a desenvolvedora de 4 dos 5 shoppings do portfólio e é responsável pela administração e comercialização
de todos os ativos.
Aproximadamente 37,0% da ABL a ser adquirida possuem menos de 5 anos de histórico operacional e apresentam o NOI
ainda não estabilizado.
A Companhia acredita que esta aquisição resultará em um processo de decisão mais eficiente na gestão dos ativos.

Estratégia de Financiamento da Aquisição
Nesta data, o Conselho da Administração da Companhia aprovou a proposta do Banco Bradesco S.A. para linhas de crédito
imobiliário no valor de até R$500 milhões pelo período de 15 anos, com 1 ano de carência de principal. Cada financiamento
imobiliário contratado pela Companhia no âmbito da referida linha de crédito será remunerado pela Taxa Referencial de
Juros (TR), acrescida de um spread indicativo nesta data de 11,5% ao ano. Durante a carência de principal, o pagamento da
remuneração acima descrita será realizado em parcelas semestrais, passando a mensal a partir do inicio do pagamento de
principal.
A estrutura de alavancagem da Companhia é baseada nos seguintes princípios:
1.

Contratação de financiamentos de longo prazo e sem necessidade de refinanciamento

2.

Custo de financiamento que não dilua o retorno dos investimentos

3.

Financiamentos indexados a índices com baixa volatilidade e que tenham correlação com os ativos da Companhia

4.

Manutenção de uma posição de caixa relevante e de uma cobertura de dívida significativa

Informações sobre os Shoppings

Shopping Taboão
O Shopping Taboão foi inaugurado em julho de 2002, no estado de
São Paulo. A cidade de Taboão da Serra tem uma população de 244,7
mil habitantes com um PIB per capita de aproximadamente R$17,2
mil.
Com uma ABL total de 35,6 mil m², o Shopping Taboão conta com 177
lojas. O empreendimento recebe cerca de um milhão e meio de
consumidores por mês e possui mais de 2.100 vagas de
estacionamento com um fluxo de 300 mil veículos/mês.
A próxima expansão do Shopping Taboão tem a sua inauguração
prevista para o 4T12 e acrescentará cerca de 6,0 mil m² de ABL. A
Companhia está negociando a permuta de parte do potencial construtivo para aumentar o retorno previsto da expansão.

Carioca Shopping
O Carioca Shopping, inaugurado em maio de 2001, fica localizado na
cidade do Rio de Janeiro, RJ e atende a uma região de 1,0 milhão de
pessoas. Os bons acessos e facilidade de transporte, que inclui uma
estação de metrô em frente ao empreendimento, fazem do shopping
um grande centro de compras e lazer da região, recebendo um fluxo
de cerca de um milhão e meio de pessoas por mês.
O empreendimento possui uma ABL total de 23,5 mil m² e 180 lojas. O
estacionamento conta com mais de 1.600 vagas.
A expansão de 10,7 mil m² de ABL (aumento de mais de 45% na área
atual) tem a sua inauguração prevista para o 2T13. Serão 40 novas lojas, sendo 3 âncoras e uma unidade do Rio Poupa
Tempo, além de um deck parking com 350 vagas. Assinamos acordo de promessa de permuta com a RJZCyrela que irá arcar
com aproximadamente 70% do CAPEX previsto da expansão. O projeto inclui 2 torres comerciais com 720 salas a serem
construídas em cima da nova área do shopping.

Boulevard Shopping Campina Grande
Inaugurado em abril de 1999, o Boulevard Shopping Campina Grande
fica localizado na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba.
O Boulevard Shopping Campina Grande é o único shopping da região
e atende a população de Campina Grande e de mais de 20 municípios
no entorno da cidade. São mais de 680 mil habitantes na região
metropolitana.
O shopping possui uma ABL total de 17,3 mil m² e 92 lojas em
operação. O estacionamento possui mais de 1.100 vagas.

A expansão do Boulevard Campina Grande irá acrescentar cerca de 14,5 mil m² de ABL em duas fases, com previsão de
inauguração entre o 4T12 e o 2T14. Serão aproximadamente 100 novas lojas.

Caxias Shopping
Inaugurado em novembro de 2008, o Caxias Shopping fica localizado
na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.
O shopping possui localização estratégica na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, junto aos principais eixos viários do Rio de
Janeiro. Esta localização amplia sua área de influência, que extrapola
os limites de Duque de Caxias e atinge 1,3 milhões de habitantes.
O Caxias Shopping tem 25,6 mil m² de ABL total e 160 lojas, além de
1.300 vagas de estacionamento.
A primeira expansão do empreendimento, com inauguração prevista para o 4T13, aumentará a ABL do shopping em cerca de
6,0 mil m². Em julho de 2011, assinamos um acordo de promessa de permuta com a João Fortes Engenharia que será
responsável por 77,1% do investimento estimado da expansão.

Boulevard Shopping Campos
O Boulevard Shopping Campos, inaugurado em abril de 2011, fica
localizado na cidade de Campos dos Goycatazes, no estado do Rio
de Janeiro e é o primeiro grande shopping Center da região.
Estrategicamente localizado em frente a BR-101, a 5 minutos do
centro da cidade. O shopping possui um enorme potencial de
crescimento orgânico através de expansões.
Campos dos Goytacazes se destaca por ser um dos maiores e mais
modernos pólos petrolíferos do mundo. Com aproximadamente 450
mil habitantes e mais de 1 milhão em sua área de influência, a
cidade possui um dos maiores PIB per capita do estado do Rio, R$
48,8 mil.
O Boulevard Shopping Campos possui uma ABL total de 19,0 mil m² e 85 lojas, incluindo C&A, Renner, Riachuelo, Lojas
Americanas, Cine Araújo, Ponto Frio e Casas Bahia. Seu estacionamento tem mais de 1.500 vagas.

Assembléia Geral Extraordinária
A AGE será convocada oportunamente, tão logo determinadas condições precedentes previstas no Contrato sejam
cumpridas, data esta que não ultrapassará, conforme previsto no Contrato, 30 dias de sua celebração. Quando convocada a
AGE, os acionistas deliberarão acerca da aprovação da aquisição dos ativos, nos termos do Anexo 19 da Instrução CVM 481
de 17 de dezembro de 2009, sujeito ao cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Contrato. Na data de
convocação da AGE, a Companhia disponibilizará os documentos e informações previstos na legislação aplicável.

Para informações adicionais, contatar a área de Relações com Investidores:

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: +55 (21) 2176-7272
ri@aliansce.com.br
www.aliansce.com.br/ri

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.

