Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019 – A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Companhia”) (B3: ALSO3), em
atendimento ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/05, vem comunicar seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu, nesta data, da Alaska Investimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP 04532-001 ("Alaska"), a carta ora anexada, com
as informações abaixo:
i.

Em 06 de agosto de 2019, a Alaska adquiriu, através de fundos de investimentos sob sua gestão (“Fundos”),
ações ordinárias de emissão da Companhia, passando a deter um total de 12.482.231 (doze milhões,
quatrocentas e oitenta e duas mil, duzentas e trinta e uma) ações ordinárias, equivalentes a 5,24% (cinco
vírgula vinte e quatro por cento) do total de ações ordinárias de emissão da Companhia;

ii.

A participação dos Fundos geridos pela Alaska na Companhia não tem por objetivo alterar a composição
do controle ou da estrutura administrativa da Companhia e os Fundos não têm o objetivo de atingir
qualquer participação acionária em particular;

iii.

Os Fundos (a) não possuem outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações da Companhia; e (b) não são parte de qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019.
Daniella Guanabara
Diretora de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, August 8, 2019 – A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Company”) (B3: ALSO3), pursuant to article
12 of CVM Ruling 358/02, hereby announces to its shareholders and the market in general that, on the date hereof, the
Company received from Alaska Investimentos Ltda., provate legal entity, with headquarters at the City and State of São
Paulo, at Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, Zip Code 04532-001 ("Alaska"), the attached letter, with the
following information:
i.

On August 6, 2019, Alaska acquired, through investment fuds under its management (“Funds”), common
shares issued by the Company, reaching a total of 12,482,231 (twelve million, four hundred eighty two
thousand, two hundred and thirty one), common shares, equivalent to 5.24% (five point twenty four per
cent) of the total common shares issued by the Company;

ii.

The ownership interest of the Funds managed by Alaska in the Company does not intend to alter the
ownership control or management of the Company and the Funds does not intend to reach any particular
ownership interest;

iii.

The Funds (a) do not hold securities or financial derivatives referenced by the shares of the Company; and
(ii) have not executed any contracts or agreement in relation to the exercised of voting rights or the sale of
securities issued by the Company.
Rio de Janeiro, August 8, 2019.
Daniella Guanabara
Investor Relations Officer

