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1. Contexto Operacional: A Invest Capitalização S.A. (“Companhia”), empresa controlada 

de capitalização em todo o território nacional. A Companhia está localizada na Av. Carlos 
Gomes, 222 – 10º andar, em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. A Inves-
tprev Seguradora S.A possui 99,99% do capital social da Companhia. A Companhia foi 
constituída em 28 de maio de 2003 e, a partir de 6 de maio de 2011 a Invest Capitalização 
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relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Opinião:

pela Susep foram reconduzidos aos seus respectivos cargos. 

Contador Responsável Atuário Responsável
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