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Colt Resources anuncia US $ 8,7 milhões em financiamentos
PROIBIDA PARA DISTRIBUIÇÃO às agências de notícias americanas ou disseminação nos ESTADOS
UNIDOS
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX:COLTF) anunciar que assinou um acordo nos termos do qual o sindicato de subscritores
liderados por TD Securities Inc., incluindo Desjardins Securities Inc. e Parceiros Versant Inc.
(coletivamente, os "Subscritores") se ofereceu para comprar, com base de acordo privado,
10.000.000 ações ordinárias (as "Ações") da Empresa, a um preço de EUA$ 0,50 por ação para o
valor bruto de EUA$ 5.000.000 (a "Oferta"). A empresa também concedeu aos subscritores uma
opção para comprar um adicional de até 1.500.000 ações ao mesmo preço (a "Opção dos
Subscritores"), que pode ser exercido pelos Subscritores a qualquer momento até dois dias úteis
antes do fechamento. Se esta opção é totalmente exercida, o total de rendimentos brutos será de
EUA$ 5.750.000.
Concomitante com a oferta, a Colt pretende vender através de colocação privada sem
intermediários com investidores europeus, até 7.400.000 de ações a um preço de EUA$ 0,50 por
ação para receita bruta de até EUA $3.700.000 ("colocação privada sem intermediários").
Agregadas às receitas brutas provenientes da oferta e o posicionamento não-Intermediado privado
será de até EUA$ 8.700.000 (pode chegar a EUA$ 9.450.000 se a “Opção dos Subscritores” é
exercida em pleno). A maioria da colocação sem intermediário privado está sendo subscrita por um
dos principais conglomerados industriais de Portugal.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta e a colocação sem intermediário privado será usado
para exploração e desenvolvimento de projetos da Empresa, mais especificamente para acelerar e
aumentar o plano de sondagens do projeto de ouro da Empresa em andamento em Boa Fé e
Montemor, e para fins corporativos gerais de capital de giro.
A Oferta e a colocação sem intermediário e privado estão programadas para serem concluídas
em/ou próximo a 1° de maio de 2012 e estão sujeitas a determinadas condições, incluindo, mas
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não limitado à, recepção de todas as aprovações necessárias incluindo a aprovação do “TSX
Venture Exchange”.
Os títulos a serem emitidos no âmbito da Oferta e o posicionamento não-Intermediado privado
estará sujeito a um período de quatro meses de análise de acordo com as leis de valores
mobiliários canadianos.
Este informativo não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de qualquer um
dos valores mobiliários nos Estados Unidos. Os títulos não foram e não serão registados sob o
“United States Securities Act of 1933”, conforme alterada, ou quaisquer títulos estaduais e leis e
não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos a menos que uma isenção de tal
registo esteja disponível.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana de exploração júnior, envolvida na aquisição,
exploração e desenvolver projetos mineiros, com ênfase em ouro e tungstênio. Hoje é focada em
projetos em estágio avançado de exploração em Portugal, onde é a maior detentora de
arrendamento de concessões minerais.
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 “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.

