INAL INTERAUDIOVISÃO LABORATÓRIO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 56.785.793/0001-56
NIRE 35300314123
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião do Conselho de Administração

(a) analisar e deliberar acerca da estrutura de financiamento da Companhia, consistente na
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) por securitizadora
devidamente habilitada, do qual a Companhia figurará como devedora, tendo por lastro
os recebíveis oriundos do contrato de locação mantido com o Cema Hospital
Especializado Ltda., para submissão de sua recomendação à Assembleia Geral
(“Operação”);
(b) analisar e deliberar sobre as possíveis garantias a serem constituídas pela Companhia
e/ou por sua subsidiária, Cema Hospital Especializado Ltda., no âmbito da Operação,
que poderão ser garantias reais ou fidejussórias, podendo recair inclusive sobre imóvel
de propriedade da Companhia, para submissão de sua recomendação à Assembleia
Geral; e
(c) deliberar acerca da contratação dos assessores que participarão da Operação, em
especial da distribuidora de títulos e valores mobiliários e da securitizadora, para, se
necessário, submeter sua recomendação à Assembleia Geral.
Os documentos e informações relacionadas com a ordem do dia desta Reunião do Conselho de
Administração serão circulados por e-mail a cada um dos conselheiros, bem como estarão
disponíveis aos conselheiros para consulta no escritório administrativo da Companhia.

São Paulo/SP, 15 de junho de 2022.
INAL INTERAUDIOVISÃO LABORATÓRIO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Guido Aquino – Membro do Conselho de Administração

Este documento foi assinado eletronicamente por Guido Aquino.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 07DB-99D1-C04A-2D13.

Ficam convocados os Srs. membros do Conselho de Administração da Inal Interaudiovisão
Laboratório Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) a participarem da
Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) a realizar-se no dia 23 de junho de 2022, às
10h00min, em primeira chamada, na sede social da Companhia, localizada na Rua Padre
Adelino, 333, Quarta Parada, CEP 03303-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo
a seguinte ordem do dia:
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