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A Colt Resources conclui a aquisição do Direito de Superfície para o seu
Projeto de Tungstênio de Tabuaço
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia que uma de suas subsidiárias portuguesas adquiriu, através da compra de uma
companhia limitada privada portuguesa, direitos fundamentais de superfície cobrindo
aproximadamente 140 hectares de seu projeto de tungstênio de Tabuaço (São Pedro das Águias),
localizada na concessão da Empresa de Armamar-Meda, no norte de Portugal.
"A aquisição desses direitos de superfície não só fornece à Colt livre acesso à terra para a
exploração, mas mais importante, é um passo crucial para as fases seguintes do desenvolvimento
do nosso projeto de tungstênio de Tabuaço, com programa acelerado nos meses à frente.", afirmou
Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt.
Em 24 de agosto de 2011, a Empresa celebrou um contrato de compra e venda e adquiriu 100% das
ações da Q.S.P.A., uma empresa portuguesa individual limitada, constituída do direito de
superfície, um negócio operacional e imóveis em operação acordados sem favorecimentos, para
um total custo de aquisição de 10 milhões de euros. Os direitos de superfície são o principal ativo
eo valor intrínseco da transação, uma vez que é fundamental para o desenvolvimento planejado da
Empresa, o projeto de mineração de tungstênio. A Q.S.P.A. é registada como uma produtora de
vinho do Porto e do Douro, comerciante, importadora/exportadora e engarrafadora. A Q.S.P.A foi
colocada à venda há cerca de um ano. O valor da Q.S.P.A. está no imobiliário constituído de
terrenos, edifícios (o mosteiro, a vinícola ea adega), avaliada de forma independente por um
agregado a 4.5 milhões de euros, bem como inventários no valor de 2.5 milhões de euros.
Declarações não auditadas da Q.S.P.A. de 31 de Maio de 2011, mostram ativos totais de 12.7
milhões de euros e passivos totais de aproximadamente 8.9 milhões de euros, dos quais 8.1
milhões de euros é um empréstimo de acionistas, o qual a Colt, como subsidiária integral, será a
beneficiária. Receitas não auditadas e perdas do último ano fiscal são de 189k e 67K de euros,
respectivamente, e para o período que termina em 31 de Maio de 2011 as receitas são de 1K euros
com perdas de 274k euros. A Empresa manterá o emprego sazonal do negócio, mas vai
subcontratar a gestão.

A Empresa estará pagando uma combinação de dinheiro e ações para esses ativos. O componente
de caixa consiste de 5 milhões de euros, dos quais 3 milhões foram pagos no fechamento. O saldo
de 2 milhões de euros será pago em duas parcelas de 1 milhão de euros, no primeiro aniversário e
no segundo ano da aquisição. A Empresa também emitiu 5 milhões de euros restritas a ações
ordinárias para o vendedor, cada uma com 1 milhões de ações ordinárias a tornar-se livremente
negociáveis na data de cada aniversário da data de fechamento para os próximos cinco anos
consecutivos. A Empresa também emitiu de 5 milhões de zero de dividendos, ações preferenciais
conversíveis para o vendedor. Cada zero de dividendos, partes preferenciais conversíveis tem um
valor nominal de €0,50, um mandato de cinco anos. As ações preferenciais são convertíveis por
opção do titular a qualquer momento durante o prazo de cinco anos, no todo ou em parte, em
ações ordinárias da Colt a €0,57 por ação, resultando em uma emissão potencial de um adicional
de 4.385.965 de partes comuns. As ações preferenciais conversíveis são resgatáveis também pela
Colt, por sua opção em 30 dias aviso a €0,50 por ação, no todo ou em parte, a qualquer momento
durante o prazo de cinco anos. Se convertido em ações ordinárias, as ações estarão sujeitas às
mesmas restrições de cinco anos com as ações ordinárias emitidas como parte da transação. Após
o fechamento da transação, o vendedor não se tornou uma fonte da Empresa.
A Empresa recebeu avaliações independentes do negócio a partir da FundBox SGFII, SA, o Sr. Hugo
de Oliveira e Silva e Taxlibris Contabilidade e Consultoria, datado de Maio de 2011, 18 de Julho de
2011 e 22 de Julho de 2011, respectivamente.
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, a 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’scontrol. 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.

