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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos  à  apreciação  dos  senhores  acionistas  e  colocamos  à  disposição  das
autoridades competentes e do público em geral as demonstrações contábeis do semestre
findo  em  30/06/2016,  elaboradas  na  forma  da  legislação  societária  e  das  normas
expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes e
notas explicativas, destacamos abaixo os fatos mais relevantes deste exercício:

1) Nesse semestre a Seguradora passou a ter  um percentual  de participação das
ações ordinárias nominativas, na ordem de 0,99952%, e  no consórcio 0,70675. 

2) A Seguradora tem adotado o critério de distribuição de dividendos aos acionistas
considerando 100% do resultado líquido apurado no exercício após constituída a
Reserva Legal.

3) O resultado do  exercício  da  Seguradora  é  diretamente  influenciado pela  sua
participação nas operações da Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT, e na
regulação e cadastro dos processos de DPVAT.

4) A Seguradora nesse semestre promoveu reforma em seus Estatutos, alterando a
Razão Social  para Comprev Seguradora S.A. e nas atividades fins deixou de
operar com Planos de Previdência, operando com Seguro de Danos e de Pessoas.

 
A  Comprev  Seguradora  S.  A. agradece  aos  seus  acionistas  a  confiança

depositada a administração da Seguradora, e às entidades que regulam a política de
seguros  do  País,  quais  sejam:  Conselho  Nacional  de  Seguros  Privados  -  CNSP,
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, IRB Brasil Resseguros S. A.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2017
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