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A Colt Resources nomeia Jean Depatie como Presidente Não Executivo
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia a nomeação de Jean Depatie como Presidente Não Executivo da Empresa. Além de
ser membro do Conselho Consultivo da Colt pelos últimos três anos e membro do Conselho de
Administração desde Fevereiro, o Sr. Depatie tem mais de 35 anos de experiência nacional e
internacional em geologia econômica. Ele trabalhou em mais de 15 países e atuou diretamente ou
indiretamente como consultor para diversas organizações, tais como as Nações Unidas, o Banco
Mundial, o Secretariado da Commonwealth, o Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco
Interamericano, a Canadian International Development Agency e o Ministério do Québec de
Recursos Naturais . Desde 1981, ele vem trabalhando como presidente, vice-presidente ou diretor
de diversas empresas de mineração, incluindo a Cambiex, Novicourt, Noranda Group, Glamis Gold,
Richmont Mines, Alexis Minerals, Louvem Mines e a Sulliden Explorations. O Sr. Depatie integra no
conselho de administração de diversas empresas de mineração, incluindo a Trinity Mining A.G.da
Suíça. O Sr. Depatie foi fundamental no desenvolvimento do escritório de Montreal do
Consolidated Thompson Iron Mines Inc. e foi membro do seu conselho de administração por seis
anos, até a sua recente aquisição pela Cliffs Natural Resources. Ele é atualmente presidente da
Decamines Inc., de Montreal.
"Estamos muito satisfeitos em anunciar hoje que a administração decidiu que a empresa já chegou
a um estágio em que é apropriado separar os cargos de Presidente e de Presidente e CEO. Nesta
perspectiva, estamos orgulhosos de anunciar que Jean Depatie aceitou tornar-se Presidente Não
Executivo do Conselho de Administração. ", afirmou Nikolas Perrault, Presidente e CEO.
A Empresa também confirma que os diretores aprovaram uma resolução sobre as alterações no
Plano de Atribuição de Opções de Compra da Empresa, apresentado na reunião anual da Sociedade
Geral de Acionistas realizada em 8 de Setembro de 2010. A resolução para aprovar uma alteração
ao Plano de Atribuição de Opções de Compra para aumentar o "número fixo" do número total de
ações ordinárias reservadas para emissão mediante o exercício de opções nos termos do Plano de
Atribuição de Opções de Compra, de 10.918.119 para 12.250.000, foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho de Administração e as alterações estão sujeitas a aprovação dos acionistas.

A Colt também anuncia que concedeu hoje um total de 3.250.000 de opções de ações de incentivo
para Diretores, Executivos e consultores da Empresa que têm um prazo de 5 anos e são exercitáveis
a US$ 0,73 por ação ordinária. Estas opções foram reservadas para emissão em conformidade com
o Plano de Atribuição de Opções de Compra da Empresa de 2007 e estão sujeitos à ratificação do
Plano de Atribuição de Opções de Compra da próxima Reunião Anual Geral.
Para maiores esclarecimentos para o seu comunicado à imprensa de 18 de Fevereiro de 2011, a
Colt confirma que contratou os serviços da Renmark Financial Communications Inc. ("Renmark")
para lidar com as suas relações com investidores de varejo na América do Norte.
A Renmark é uma empresa de serviço de relações com investidores completa, que representa
empresas de pequeno, médio e grande porte nas bolsas dos Estados Unidos e do Canadá. A equipe
de 25 profissionais que fazem as relações com os investidores trabalham lado a lado com a media e
os departamentos da Web para comunicar as histórias públicas das empresas, direcionadas aos
acionistas existentes e potenciais, bem como a toda a comunidade financeira. (saiba mais em:
http://www.renmarkfinancial.com/)
Em consideração aos serviços a serem prestados, a Empresa tem um acordo que começou em
Fevereiro de 2011, o pagamento de uma retenção mensal de $ 7.000 para a Renmark por um ano,
que pode ser cancelado com um aviso prévio de 30 dias a qualquer momento após o 1° de Junho
de 2011.
A Renmark não tem qualquer interesse, direta ou indiretamente na Colt Resources Inc. ou seus
valores mobiliários, ou de qualquer direito ou intenção de adquirir tal interesse.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana júnior de exploração, envolvidos 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 SRK Consulting (EUA) Inc. foi concedida com um amplo mandato para prestar assistência técnica
geral para a Colt em Portugal e estará produzindo vários relatórios compatíveis com o NI 43-101,
bem como o progresso de projetos (ver o 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 e
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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