AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2020 - A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Aliansce Sonae” ou
“Companhia”) (B3: ALSO3) anuncia aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da
consumação da combinação de negócios da Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce”) e Sonae Sierra
Brasil S.A. (“Sonae Sierra Brasil”), por meio da incorporação da Aliansce pela Sonae Sierra Brasil
(“Incorporação”), as frações de ações ordinárias de emissão da Companhia decorrentes da Incorporação
(“Frações”) foram grupadas em números inteiros e vendidas em leilão (“Leilão”) realizado no dia 15 de
janeiro de 2020, na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
No Leilão, foram alienadas 2.076 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia (ALSO3). Os valores auferidos no Leilão (R$ 54,26688776859 por ação) serão
disponibilizados líquidos de taxas aos titulares das Frações, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a contar
da data deste Aviso aos Acionistas.
O crédito dos valores correspondente à venda das Frações no Leilão será realizado da seguinte forma:
i.

Para os titulares de Frações cujas ações estejam registradas no Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição depositária das ações escriturais da Companhia:
a. Os titulares de Frações que tiverem seus registros atualizados e neles identificada conta
corrente em instituição financeira para recebimento de rendimentos (“Conta Bancária”)
terão os valores creditados automaticamente em tal Conta Bancária;
b. No caso de titulares de Frações que não tenham indicada em seus registros Conta Bancária
ou estejam com o cadastro desatualizado, o valor correspondente à venda das Frações no
Leilão permanecerá disponível, a partir do prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a contar da
data deste Aviso aos Acionistas, no Banco Itaú Unibanco S.A., que efetuará o pagamento
mediante a atualização dos dados cadastrais, em qualquer uma de suas agências ou pelo
atendimento telefônico no número (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e
0800 720 8285 (demais localidades).

ii.

Para os titulares de Frações cujas ações estejam depositadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão:
a. Os titulares de Frações receberão os valores decorrentes da venda das Frações no Leilão
por intermédio das instituições e/ou corretoras que mantêm suas posições em custódia.

Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2020
Daniella de Souza Guanabara Santos
Diretora de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Rio de Janeiro, January 30th 2020 - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Aliansce Sonae” or
“Company”) (B3: ALSO3) hereby announces to its shareholders and to the market in general that, in the
context of the consummation of the business combination between Aliansce Shopping Centers S.A.
(“Aliansce”) and Sonae Sierra Brasil S.A. (“Sonae Sierra Brasil”), through the merger of Aliansce into Sonae
Sierra Brasil (“Merger”), the fractions of common shares issued by the Company due to the Merger
(“Fractions”) were grouped and sold in auction (“Auction”) held on January 15th, 2020 at B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão.
In the Auction, 2,076 common, registered, book-entry shares with no par value issued by the Company
(ALSO3) were sold. The amounts earned in the Auction (R$ 54.26688776859 per share) will be made
available net of fees to the holders of the Fractions, within a maximum period of 7 (seven) business days
from the date of this Notice to Shareholders.
The credit of the amounts corresponding to the sale of Fractions in the Auction will be carried out as
follows:
i.

For Fractions holders whose shares are registered with Itaú Corretora de Valores S.A., the
depositary institution for the Company’s book-entry shares:
a. The Fractions holders who have updated their records and identified a bank account in a
financial institution to receive earnings (“Bank Account”) will have the amounts automatically
credited to said Bank Account;
b. In the case of holders of Fractions who have not indicated a Bank Account in their records or
whose records are not up to date, the amount corresponding to the sale of Fractions in the
Auction will remain available, after the maximum period of 7 (seven) business days from the
date of this Notice to Shareholders, at Banco Itaú Unibanco S.A., which will proceed with
payment after records are updated, at any of its branches or by telephone at +55 (11) 30039285 (capitals and metropolitan regions) and +55 0800 720 8285 (other locations).

ii.

For Fractions holders whose shares are deposited at B3 - Brasil, Bolsa, Balcão:
a. The Fractions holders will receive the amounts resulting from the sale of Fractions in the
Auction through the institutions and / or brokers that maintain their positions in custody.

For further information, contact the Investor Relations team.
Rio de Janeiro, January 30th, 2020
Daniella de Souza Guanabara Santos
Investor Relations Officer
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