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A Colt Resources Inc. anuncia oferta pública de C$ 15 milhões de bought
deal
A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FSE: P01) (OTCQX: COLTF) anuncia que
entrou em acordo com a Genuity Canaccord Corp ("Canaccord") nos termos do qual a Canaccord
concordou em comprar, com base em bought deal, 21.000 mil ações ordinárias da Empresa (as
"Ações ordinárias"), ao preço de C$ 0,72 por ação comum, para agregar receita bruta de C$
15.120.000. Canaccord atuará como coordenadora líder em conexão com a oferta de ações
ordinárias em nome de um sindicato de subscritores (coletivamente, os "Subscritores"). A Empresa
também planeja realizar um estágio concorrente privado para as receitas brutas de
aproximadamente US$ 2.5 milhões a um preço de C$ 0,72 por ação ordinária.
A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de lote suplementar sobre a compra de ações
ordinárias adicionais, para aumentar a receita bruta adicional em até US$2.268,00, tal opção a ser
exercida por um período de 30 dias após e incluindo a data de encerramento da oferta.
O encerramento da oferta está previsto para ocorrer em ou antes de 27 de abril de 2011 e está
sujeita ao recebimento de aprovações regulamentares aplicáveis, incluindo a aprovação da TSX
Venture Exchange.
O produto líquido do financiamento será usado para financiar a exploração e o desenvolvimento
dos projetos de Montemor e Tabuaço da Empresa e para fins corporativos gerais de capital de giro.
A oferta das ações ordinárias está a ser feita de acordo com um prospecto simplificado a ser
apresentado em determinadas províncias do Canadá. As Ações Ordinárias não serão registadas sob
o Securities Act dos EUA de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos
Estados Unidos sem registo ou isenção aplicável das exigências de registo. A obrigação dos
Subscritores para aquisição das ações ordinárias está sujeita a disposições habituais de terminação
ou ajuste em determinadas circunstâncias.
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Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de valores mobiliários para venda nos
Estados Unidos. Os títulos a ser oferecidos não foram, nem serão, registados sob o Securities Act de
1933, conforme alterado, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA, o registo United States
ausente ou isenção aplicável das exigências de registo dos EUA.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana júnior de exploração, envolvida na aquisição,
exploração e desenvolvimento de projetos mineiros com ênfase em ouro e tungstênio. Hoje é
focada em projetos em estágio avançado de exploração em Portugal, onde é a segunda maior
titular de locação de concessões mineiras.
A Colt é atualmente operadora e proprietária de 51% do projeto de ouro em estágio avançado de
Montemor, localizado no sul de Portugal, para o qual está atualmente em processo de obtenção de
uma licença experimental de mineração com a Direcção-Geral de Energia e Geologia, uma divisão
do Ministério de Português da Economia e da Inovação. A Colt está em a caminho claro para a
obtenção de 100% do projeto (ver comunicados à imprensa de 10 de Agosto de 2010 e 13 de
Outubro de 2010).
No projeto de ouro de Penedono, localizado na concessão da Empresa de Penedono, no norte de
Portugal, um programa de sondagens e trincheiras está em andamento para testar mineralizações
de ouro perto da superfície na prospecção de Turgueira (ver comunicado à imprensa de 28 de
Outubro de 2010).
A Empresa também possui uma concessão grande de metais de base em Santa Margarida do Sado,
no sul de Portugal, localizada na Faixa Piritosa Ibérica ("IPB"), um longo cinto mineralizado com 60
km de largura por 250 km, que se estende desde a costa sudoeste de Portugal até a Espanha. Este
ambiente de sulfeto maciço de classe mundial tem sido explorado por muitos anos e uma série de
importantes minas foram descobertas e exploradas localmente por cobre, chumbo, zinco, incluindo
prata e ouro. O IPB hospeda cinco depósitos supergigantes vulcanogênicos de sulfuretos maciços.
Dois deles ocorrem em Portugal, nomeadamente Neves Corvo e Aljustrel e estão localizados
respectivamente a 75 e 35 km ao sudeste de Santa Margarida. A Colt apresentou um Relatório
Técnico NI 43-101 para a propriedade de Santa Margarida do Sado em 14 de Fevereiro de 2011 (ver
comunicado à imprensa de 16 Fevereiro de 2011). Atualmente, a Empresa está implementando o
programa de exploração recomendado.
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Portugal é um país amistoso de mineração, membro da União Europeia (UE), de fácil acesso,
excelente infraestrutura e força de trabalho disponível. A Colt mantém relações governamentais
excelentes, tanto a nível estadual e municipal. A Empresa está atualmente a rever programas de
incentivos financeiros potenciais da UE.
A SRK Consulting (EUA) Inc. foi concedida um amplo mandato para prestar assistência técnica geral
para a Colt em Portugal e estará produzindo vários relatórios compatíveis com o NI 43-101, assim
como o progresso dos projetos (ver comunicado à imprensa de 18 de janeiro de 2011).
O Sr. Jeffrey Volk, MSc, CPG, FAusIMM, da SRK Consulting (EUA) Inc., é a pessoa qualificada,
independente, conforme definido no NI 43-101, para os projetos da Colt em Portugal.
As ações da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP, na Bolsa de Valores de Frankfurt,
símbolo: P01, e na OTCQX, símbolo: COLTF.
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Certain of the information contained in this news release may contain
“forward-looking information”. Forward-looking information and statements may include, among others, statements
regarding the future plans, costs, objectives or performance of Colt Resources Inc. (the “Company”), or the
assumptions underlying any of the foregoing. In this news release, words such as “may”, “would”, “could”, “will”,
“likely”, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “plan”, “estimate” and similar words and the negative form thereof
are used to identify forward-looking statements. Forward-looking statements should not be read as guarantees of
future performance or results, and will not necessarily be accurate indications of whether, or the times at or by
which, such future performance will be achieved. Forward-looking statements and information are based on
information available at the time and/or management’s good-faith belief with respect to future events and are
subject to known or unknown risks, uncertainties, assumptions and other unpredictable factors, many of which are
beyond the Company’s control. These risks, uncertainties and assumptions include, but are not limited to, those
described under “Risk Factors” in the Company’s annual information form dated February 14, 2011 available on
SEDAR at www.sedar.com and could cause actual events or results to differ materially from those projected in any
forward-looking statements. The Company does not intend, nor does the Company undertake any obligation, to
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update or revise any forward-looking information or statements contained in this news release to reflect subsequent
information, events or circumstances or otherwise, except if required by applicable laws.
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of
the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

