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Reeleição do Concelho de Administração em Assembleia Geral de
acionistas.
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX: COLTF) anuncia a conclusão da sua Assembleia Geral Ordinária de 2012 ("AGO") . Os
acionistas reeleitos como diretores da Colt são os Srs. Jean Depatie, James Ladner, Donald JP
Ziraldo, Nikolas Perrault, Useche Aurélio, David A. Johnson, e Declan Costelloe, assim como
também foi elegido o Sr. J. Wayne Murton, geólogo profissional, para completar o Conselho de
Administração. Sr. Jean Depatie foi posteriormente renomeado Presidente do Conselho.
Após a AGO, a Companhia tem o prazer de confirmar a renomeação do Sr. Nikolas Perrault
como Presidente e Chief Executive Officer, o Sr. Declan Costelloe como Vice-Presidente
Executivo e Diretor de Operações, o Sr. Aurelio Useche como Diretor Financeiro e o Sr. David A.
Johnson, como Diretor Jurídico e Secretário Corporativo da Empresa.
Atualização das Relações com Investidores
É com satisfação que a Colt anuncia que mantem a empresa San Diego Torrey Hills Capital, Inc.
("Torrey Hills Capital"), localizado na Califórnia, como consultores de relações com investidores
afim de apoiar a empresa no reforço de relações com investidores dos Estados Unidos. O
diretor de Torrey Hills Capital, o Sr. Cliff Mastricola será responsável pelas atividades
relacionadas com a Colt.
A Torrey Hills Capital é uma empresa líder em consultoria e relações públicas de Investimento e
Financiamento, especializada em empresas de pequeno e micro capital, principalmente no
sector de recursos naturais. Através dos contactos estabelecidos com os investidores
profissionais, consultores de investimento e os diretores financeiros que focam no mercado
valores de microcapital, a Torrey Hills Capital terá a função de esclarecer e aconselhar os
interessados na Colt. Isto permitirá que a empresa mantenha informada a audiência de
investidores na bolsa de Mercado dos USA e no Canadá
A Torrey Hills Capital também irá criar um perfil sobre a Colt no seu site, em
www.babybulls.com, desenvolvido para mostrar e dar exposição às empresas emergentes de
microcapital ao público de investidores de microcapital.

O Presidente da Torrey Hills Capital, Cliff Mastricola, comentou: ‘’Sendo a maior proprietária de
concessões de prospecção mineral em Portugal, a Colt Resources está a expandir o
desenvolvimento de ativos em ouro e tungsténio. Estamos confiantes na capacidade dos
diretores de criarem valor e estamos entusiasmados com a parceria para iniciarmos a
divulgação da empresa à comunidade de investimentos.‘’
A Torrey Hills Capital tem-se empenhado mensalmente a uma taxa mensal de EUA $7.000.
Através de seus oficiais, diretores, empregados e consultores, a Torrey Hills Capital controla
atualmente cerca de 100.000 ações ordinárias da Empresa. A nomeação da Torrey Hills Capital
como consultora de relações de investidores da Colt continua sujeita à aceitação regulamentar
da TSX Venture Exchange.
Sobre a Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana júnior de prospecção, cujo objectivo é o de
adquirir, explorar e desenvolver projetos mineiros, com enfâse nos minérios de ouro e
tungsténio. A Colt está atualmente focada nos projetos de exploração avançada em Portugal,
país onde é a maior titular de concessões mineiras.
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 “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 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.

