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A Colt Resources nomeia Richard Quesnel ao seu Conselho de
Administração
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, Canadá ("Colt" ou a "Empresa") anuncia que o Sr. Richard
Quesnel se uniu ao Conselho de Administração. O Sr. Quesnel serviu por mais de cinco anos como
Presidente e Chief Executive Officer da Consolidated Thompson Iron Mines de Montreal. Ele tem
mais de 32 anos de gestão sênior de mina e experiência em engenharia de propriedades de minério
de ferro, ouro, cobre e níquel no Canadá e EUA ocidental. Ele desenvolveu, comissionou, operou e
expandiu com sucesso operações de mineração subterrâneas e a céu aberto. Desde 1979 ele tem
trabalhado como gerente de mina ou engenheiro de minas de diversas empresas de mineração,
incluindo a Ledcor CMI Limited, JS Redpath Limited, Les Mines McWatters, Barrick Goldstrike,
Quebec Cartier Mining e Placer-Dome. O Sr. Quesnel é atualmente Consultor Técnico Sênior da
Champion Iron Mines e é chefe de seu Conselho Consultivo.
Sr. Quesnel irá preencher a vaga criada em setembro pela renúncia do Sr. Donald Ziraldo do
Conselho de Administração da Empresa.
A Empresa também anuncia a nomeação do Sr. Daniel P. Goffaux como Assessor Técnico da
Empresa. O Sr. Goffaux tem uma vasta experiência no setor de mineração, e realizou uma série de
operações progressivamente superiores e funções de gerenciamento, incluindo como vicepresidente de Desenvolvimento Corporativo para a Black Hawk Mining, e Vice-Presidente e
Gerente Geral da mina El Limon, da Black Hawk, em Nicarágua. Em 2003, o Sr. Goffaux juntou-se à
Breakwater Resources como o gerente geral da mina Bougrine na Tunísia, uma posição que ocupou
até o seu encerramento em 2005. Após seu retorno para o Canadá, o Sr. Goffaux foi contratado por
Micon International, com sede em Montreal, e tornou-se vice-presidente, na América Latina, da
Breakwater Resources de 2006 a 2011.
"Estou extremamente feliz por receber o Sr. Quesnel para o Conselho de Administração da Colt e o
Sr. Goffaux como Assessor Técnico da Colt. Juntos, eles trazem uma riqueza de experiência em
mineração, reforçando ainda mais a Empresa no momento em que seus dois projetos emblemáticos
abordam a fase de viabilidade ", observou Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt Resources Inc.
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Sobre o Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana de exploração e desenvolvimento, 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 uma das
maiores detentoras de arrendamento 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 “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.

