COMUNICADO À IMPRENSA
14 de Novembro de 2011

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

A Colt contrata Wenzhao "Connie" Wang como Assessor Especial da
República Popular da China
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anunciou hoje que Wenzhao "Connie" Wang juntou-se à Empresa como consultor
estratégico para a formação de relacionamentos e apoio de marketing na República Popular da
China.
"Estamos muito honrados por Connie ter escolhido aconselhar e ajudar a Colt nos esforços de
construção de relacionamentos na China e em sua rede social. Com a adição de Connie na equipa,
as iniciativas da Colt em curso na China serão muito reforçadas. Ela traz para a Empresa
capacidades excepcionais que inclui uma vasta experiência e conhecimento a respeito da
colaboração empresarial chinesa e a América do Norte." Afirmou Nikolas Perrault, CEO da Colt
Resources.
A Sra. Wang tem 20 anos de experiência internacional com ênfase na China, que adquiriu através
de sua ilustre carreira legal e diplomática. Antes de se tornar advogada, Wang passou 13 anos
como diplomata no Serviço Exterior Chinês em diversos cargos, incluindo como assessora de
imprensa para o presidente chinês, Jiang Zemin, durante suas visitas oficiais a países estrangeiros e
como diplomata na missão chinesa para as Nações Unidas, em Nova York. Após obter seu diploma
de Direito nos Estados Unidos da América, Wang trabalhou em duas grandes empresas
internacionais de advocacia nos EUA antes de fundar o Grupo de Lei USAsia, um escritório de
advocacia da Califórnia baseado na prática geral de advocacia de âmbito internacional e
experiência multicultural.
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 SRK Consulting (EUA) Inc. foi concedida um amplo mandato para prestar assistência técnica geral
para Colt em Portugal e estará produzindo vários relatórios compatíveis ao NI 43-101 como o
progresso dos projetos (ver comunicado à imprensa de 18 de Janeiro de 2011).
As ações da Empresa são negociadas na TSX‐V, símbolo: GTP, na Frankfurt Stock Exchange, 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.

