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A Colt Resources nomeia Arthur Lipper como Assessor Especial da
Diretoria.
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anunciou hoje que o Sr. Arthur Lipper tornou-se um assessor especial do Conselho de
Administração da Colt Resources.
"Estamos muito satisfeitos e honrados que o Arthur decidiu lançar o seu apoio a Colt. Pessoalmente,
estou ansioso para trabalhar com ele e de ser capaz de beneficiar da sabedoria e experiência que
ele traz para nós a partir de uma carreira ilustre.", afirmou Nikolas Perrault, CEO da Colt Resources.
O Sr. Lipper tem larga experiência como banqueiro de investimento, financista, consultor
empresarial, escritor, inventor e palestrante. Ele atuou nos conselhos de empresas de propriedade
privada e de capital aberto. Ele fundou, cofundou e presidiu duas empresas institucionais da New
York Stock Exchange, as quais mantêm-se membros de diversas outras bolsas e bolsas de
mercadorias e futuros. Ele tem sido assessor de bolsas de futuro nos EUA e assessor de bolsa de
valores Oriente Médio.
Em suas participações em conselhos de diretoria e cargos de consultor, incluíram exploração de
petróleo e de gás e empresas de produção, uma empresa de mineração de exploração aurífera e
uma ampla gama de empresas industriais, de tecnologia e de comunicação.
Ele é autor de cinco livros sobre empresas de empreendedorismo e financiamento. Ele foi
responsável por inovações do setor financeiro, incluindo, a medição do fundo mútuo de
desempenho e elaboração de relatórios, serviços de empréstimos de ações institucionais, índices
de fundos de ações e índices de ações de futuros. Em 2011 nos EUA, ele foi premiado com patentes
abrangendo um meio de usar royalties para o financiamento de empresas e projetos e uma relativa
a uma abordagem única para acompanhamento do investimento de portfólio e gestão.
O Sr. Lipper e Anni, sua esposa há 49 anos vivem em Del Mar, na Califórnia.
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 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 “forwardlooking 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 goodfaith 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.

