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27 de Março de 2013
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Colt fornece informação actualizada sobre colocação privada
NÃO É PERMITIDA A DISTRIBUIÇÃO A0S SERVIÇOS DE MEDIA E NOTÍCIAS AMERICANOS OU
DISSEMINAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (OTCQX: COLTF)
(FRA: P01) anuncia que espera que a parte final da colocação privada com o investidor estratégico
asiático, previamente anunciado no comunicado à imprensa de 6 de fevereiro de 2013, será
concluída no dia 18 de Abril de 2013. A Empresa recebeu um acordo de subscrição executado por
$5 milhões de dólares canadianos de um fundo de investimento em recursos recém-constituído,
sediado em Hong Kong, juntamente com a confirmação por escrito que os fundos são esperados
em breve, com a explicação de que o atraso se deve simplesmente a razões de natureza
administrativa, como resultado dos feriados do ano novo chinês e das recentes eleições na China.
Esta última parcela da colocação privada será nos mesmos termos da colocação privada
previamente anunciada, a $0,45 por acção.
As acções ordinárias emitidas pela Empresa estarão sujeitas a um período de espera de quatro
meses, de acordo com as leis de valores mobiliários canadianas. A conclusão da última parcela da
colocação privada está sujeita à aprovação de todos os regulamentos necessários, incluindo os da
TSX Venture Exchange.
A Empresa também anuncia que planeia realizar uma Análise Econômica Preliminar ("AEP") para o
seu projecto de exploração de ouro de Boa Fé no final de Abril, seguida por uma AEP no seu
projecto de tungstênio de Tabuaço, em Maio.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar
quaisquer dos valores mobiliários, nos Estados Unidos. Os títulos não foram e não serão registados
sob o “Securities Act” de 1933 e suas adendas, ou sob quaisquer leis sobre valores mobiliários
estaduais e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que haja uma
isenção disponível de tal registo.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa de prospecção canadiana, cujo objectivo é o de adquirir,
explorar e desenvolver projectos mineiros, com ênfase nos minérios de ouro e tungsténio. A Colt

está actualmente focada em projectos de prospecção e pesquisa avançados em Portugal, país onde
é uma das maiores titulares de concessões mineiras.
As acções 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.
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.

