COMUNICADO À IMPRENSA
4 de Maio de 2011

GTP – (TSX-V)
P01 – (FRANKFURT)
COLTF – (OTCQX)

A Colt Resources Inc. anuncia o encerramento da oferta pública de
Bought Deal e a recepção de subscrições de uma colocação privada para
gerar proventos totais de C$16,6 milhões
A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FSE: P01) (OTCQX: COLTF) anuncia que
concluiu a sua oferta pública de bought deal anunciada anteriormente (a "Oferta") de 18.600.000
partes ordinárias da Empresa ("Ações ordinárias"), ao preço de C$ 0,72 por ação ordinária, para
agregar as receitas brutas de C$13.392. A Oferta foi concluída por um consórcio de subscritores
liderados por Genuity Canaccord Corp e incluiu Desjardins Securities Inc., Laurentian Bank
Securities Inc. e D&D Securities Inc. (coletivamente, os "Subscritores").
De acordo com os termos do acordo de subscrição datado de 13 de Abril de 2011, celebrado entre
a Empresa e os Coordenadores, a Empresa pagou aos subscritores uma comissão em dinheiro de
6% e opções de compensação concedidos aos Subscritores, autorizando-os a adquirir esse número
de Ações Ordinárias de como é igual a 8% do número total de ações ordinárias emitidas e vendidas
no âmbito da Oferta, por um período de 18 meses a partir da data do fechamento.
Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados para financiar a exploração e desenvolvimento de
Montemor da Empresa, para projetos de Tabuaço e para fins corporativos gerais de capital de giro.
A Empresa também anuncia que obteve assinaturas para uma emissão e venda adicional por meio
de uma colocação privada de 4.402.000 ações ordinárias da Empresa, a um preço de C$ 0,72 por
ação ordinária, para agregar receita bruta de C$ 3.169.440. Em conexão com esta colocação
privada, a Empresa concordou em pagar certos vendedores uma comissão em dinheiro de 6% e
opções de compensação de subsídios para vendedores tais que lhes dão direito de comprar o
número de ações ordinárias como é igual a 8% do número total de ações ordinárias emitidas e
vendido com a colocação particular para um período de 18 meses a partir da data de fechamento.
A Empresa espera concluir esta colocação privada antes de 6 de Maio de 2011. As ações ordinárias
de emissão de acordo com a colocação privada estará sujeita a um período de espera de 4 meses
no Canadá.

"Estamos extremamente satisfeitos com a recepção obtida no mercado com a primeira oferta
pública da Colt colocada no Canadá e na Ásia, e seu forte e contínuo apoio da base de acionistas do
núcleo europeu que se comprometeram a subscrever a colocação privada", afirmou Nikolas
Perrault, o Presidente e CEO. "A Empresa está agora em uma posição forte para buscar o
desenvolvimento de suas propriedades-chave e avançar para a fase de viabilidade."
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de valores mobiliários para venda nos
Estados Unidos. Os títulos estão sendo oferecidos não foram, nem serão, registados sob o Securities
Act de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA, registo de
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.
As as ações da Empresa são comercializadas 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 revised annual information form dated April 20, 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
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.

