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Colt anuncia mudanças significativas na sua estratégia de Relações com
Investidores e Marketing
Montréal, Québec. A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Companhia”) (TSXV: GTP) (OTCQX: COLTF)
(FRA: P01) anunciou hoje uma nova iniciativa global relacionada com a sua estratégia de Relações
com Investidores (RI) e Marketing, com o objectivo de comunicar as metas recentemente
alcançadas pela Companhia de uma forma mais generalizada e eficaz, e que conduziram a que a
Colt seja um leader num dos países europeus, emergentes nos mercados de recursos minerais de
ouro e tungsténio, Portugal.
“A Companhia tomou a decisão de terminar imediatamente todas as suas relações na América do
Norte, relativamente a relações com investidores e comunicação e iniciou um acordo com a Cooper
Global Communications, LLC, (“CGC”), um leader em serviços relacionados com estas matérias,
sediada em Nova Iorque. O acordo está ainda sujeito a aprovação pelo TSX Venture Exchange. Esta
mudança dará à Colt a oportunidade de assegurar que a sua mensagem chega mais facilmente a
profissionais financeiros, mundialmente, com o principal objectivo de melhorar a liquidez dos seus
accionistas. A administração está activamente comprometida em disponibilizar-se para trabalhar
com a Cooper Global, no sentido de implementar este relançamento das nossas iniciativas de
relações com investidores e marketing”, referiu Nikolas Perrault, Presidente e CEO.
Adicionalmente, esta mudança de estratégia nos programas de Ri e Marketing resultará numa
significativa redução de custos. Relativamente aos serviços a serem fornecidos a Companhia
iniciará um acordo com a CGC, que se inicia em Março de 2013 e prevê o pagamento de $15,000
USD/mês durante 15 meses, que pode ser cancelado depois de cada período de 90 dias, com um
pré-aviso de 10 dias.
Sobre a Cooper Global Communications, LLC
Cooper Global Communications é uma firma de relações com investidores, dedicada a fornecer
serviços neste domínio de alta qualidade e apoio mediático, através de uma excelente equipa de
profissionais financeiros especializados. A CGC foi fundada por Richard Cooper, um “veterano” de
Wall Street, profundamente respeitado e com mais de três décadas de experiência no domínio das

relações com investidores e como banqueiro sénior na empresa Salomon Brothers Inc. Desde as
suas origens, em 1990, a CGC conseguiu alcançar um sucesso sem paralelo em mais de 250
companhias privadas e públicas nos EUA e em mercados globais. A CGC não tem nenhum interesse,
directo ou indirecto, na Colt Resources Inc. ou nas suas acções e produtos financeiros derivados.

Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa de desenvolvimento de exploração de mineração canadiana
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 Colt são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP, a 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 “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.
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.

