COMUNICADO À IMPRENSA
6 de Fevereiro de 2013
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A Colt Resources apresenta uma atualização sobre o seu posicionamento
anteriormente anunciado de colocação privada
NÃO DISTRIBUIR ÀS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS OU DISSEMINAR NOS ESTADOS UNIDOS
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia que concluiu a segunda parte da colocação privada não mediada, previamente
anunciada em 7 de janeiro de 2012, emitindo um total de 2.605.041 de ações ordinárias a um
preço de US$0,45 por ação, para o total de receita bruta para a Empresa de $1.172.268. As ações
ordinárias foram emitidas à um investidor institucional baseado no Canadá, bem como um
investidor de alta renda de Portugal. Até à data a Colt levantou um total de $3.872.268 dólares de
receitas brutas em colocações privadas.
A Empresa agora espera o produto bruto total em conformidade com a colocação privada de ser
ligeiramente aumentado de oito milhões de dólares para até $8.872.268. A Empresa espera que a
parte final da colocação privada com o investidor estratégico asiático, previamente anunciado, para
ocorrer por volta do dia 18 de fevereiro de 2013. A Empresa recebeu um contrato de subscrição
executado e uma confirmação de que os fundos são esperados imediatamente após o feriado do
Ano Novo chinês. Esta parte final será nos mesmos termos da colocação privada previamente
anunciada, ao preço de US$0,45 por ação.
As ações ordinárias emitidas pela Empresa estão sujeitas a um período de espera de quatro meses,
de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar
quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos. Os títulos não foram e não serão registados sob
o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou quaisquer valores mobiliários estaduais e não
podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que uma isenção do tal registo
seja disponível.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana de exploração júnior, envolvida na aquisição,
exploração e desenvolvimento de projetos mineiros, com ênfase em ouro e tungstênio. Hoje é

NÃO DISTRIBUIR ÀS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS OU DISSEMINAR NOS ESTADOS UNIDOS
focada em projetos em estágio avançado de exploração em Portugal, onde é a maior detentora de
arrendamento de concessões minerais.
As ações da Empresa podem ser 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
annual information form 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.

