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Colt assina carta de intenções vinculativa para a aquisição de Passa Frio

A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) tem o prazer de anunciar a assinatura de uma carta de intenções vinculativa para adquirir a
propriedade conhecida como Passa Frio, na sua, recentemente concedida, exploração experimental
de Tabuaço, que inclui os depósitos de tungsténio de Tabuaço (São Pedro das Águias) e Aveleira, no
norte de Portugal, com o objetivo de planear a futura operação mineira. Trata-se de uma
propriedade praticamente sem qualquer ocupação ou utilização e com um total de 1.000.000 de
m2. Ela foi escolhida através de um cuidadoso processo de seleção, de entre várias hipóteses para
implantação das futuras infraestruturas superficiais da operação mineira, nomeadamente a planta
de processamento, escombreiras, aterros mineiros e armazéns adjacentes e tem características
que permitem a sua construção. Localiza-se longe de áreas urbanas e não é visível das principais
estradas e populações vizinhas.
Nos próximos meses, a Empresa estudará e verificará a titularidade legal de toda a propriedade. A
carta de intenções agora assinada assegura que a Empresa terá na ela total acesso, enquanto que a
referida titularidade é verificada. Após esta verificação concluída, a Colt terá a opção durante 3
anos para adquirir e assinar um acordo final com os actuais proprietários de Passa Frio. A Colt
pagará 100.000 € por esta opção de 3 anos, acrescidos de 350.000 € caso decida adquiri-la no final
do 3º ano, accionando a referida opção.

Sobre a Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. é uma empresa de prospecção canadiana, cujo objectivo é o de adquirir,
explorar e desenvolver projetos mineiros, com ênfase nos minérios de ouro e tungsténio. A Colt
está atualmente focada nos projetos de prospeção e pesquisa avançados em Portugal, país onde é
uma das maiores titulares 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 goodfaith 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.
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