COMUNICADO À IMPRENSA
23 de Maio de 2013

GTP – (TSX-V)
P01 – (FRANKFURT)
COLTF - (OTCQX)

ATUALIZAÇÃO DE COLOCAÇÃO PRIVADA
NÃO DEVERÁ SER DISTRIBUÍDO ÀS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS AMERICANAS OU DISSEMINADO NOS
ESTADOS UNIDOS
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (OTCQX: COLTF)
(FRA: P01) anunciou hoje que a última parcela da colocação privada previamente anunciada nos
comunicados à imprensa de 6 de fevereiro, 27 de março e 19 de abril de 2013, está em fase de
conclusão.
Como divulgado anteriormente, a Empresa recebeu um contrato de subscrição executado a partir
de um investidor estratégico asiático por CAD$ 5 milhões, por meio de um fundo de investimento
de recursos recém-constituído sedeado em Hong Kong. A Empresa recebeu a confirmação por
escrito de que os fundos são esperados em breve, juntamente com a explicação de que o atraso
tenha sido de natureza administrativa e tem sido simplesmente devido aos procedimentos de
encerramento da constituição do novo fundo de investimento. A Empresa está em comunicação
regular com os diretores do fundo em todo este processo e finalmente foi avisada, na semana
passada, que o processo de financiamento interno do investidor foi concluído. O processo envolveu
vários procedimentos administrativos transfronteiriços e a Empresa foi informada hoje que o passo
final é relacionado com o câmbio e deve ser brevemente concluído. Imediatamente a seguir os
fundos serão enviados à Colt. Esta última parcela do investimento privado está sob os mesmos
termos que a colocação privada previamente anunciada, ao preço de $ 0,45 por ação. Ao longo de
todo este processo, os executivos do fundo expressaram pesar por esses atrasos administrativos e
reafirmaram o seu compromisso de um relacionamento de longo prazo com a Colt.
As ações ordinárias emitidas pela Empresa estarão sujeitas a um período de espera de quatro
meses, de acordo com as leis de valores mobiliários canadianos. A conclusão da última parcela da
colocação privada está sujeita ao recebimento de todas as regulamentações necessárias, incluindo
a TSX Venture Exchange.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta ou uma solicitação de oferta para comprar
quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos. Os títulos não foram e não serão registados sob
o Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado, ou qualquer lei estadual de

valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, a menos que
uma isenção de tal registo exista.
Avaliação económica preliminar
A Colt espera receber uma avaliação económica preliminar ("PEA"), a ser preparada pela SRK
Consulting (UK) Ltd, para o seu projeto de tungsténio de Tabuaço, durante Junho de 2013. A PEA
incluirá modelos financeiros com base em várias alternativas de processamento e mineração e será
preparada de acordo com as regras definidas nas normas canadianas NI 43-101 para uma PEA.
Tabuaço situa-se no nordeste de Portugal e aí ocorrem vários depósitos de scheelite em skarns.
Uma estimativa de recurso compatível com o NI 43-101 foi preparada pela SRK Consulting (UK) Ltd
e publicada em 3 de outubro de 2012.
Adoção de antecedência por lei
A Colt também anuncia hoje que o seu Conselho de Administração (o "Conselho") adotou e
aprovou por unanimidade o Estatuto Social 2013-1 com uma alteração ao estatuto social geral da
Empresa, a fim de incluir provisões de aviso prévio a serem fornecidos com antecedência à
Empresa em circunstâncias onde as nomeações de particulares para eleição ao Conselho são feitas
por acionistas da Empresa, excepto nos termos de: (i) requisição de uma reunião de acionistas feita
em conformidade com as disposições da lei do Canada Business Corporations Act (a "lei"), ou (ii)
uma proposta de acionistas feita em conformidade com as disposições da lei.
A finalidade do Estatuto Social 2013-1 é fornecer a acionistas, diretores e gerência da Empresa um
quadro claro para a nomeação de diretores. Entre outras coisas, o Estatuto Social 2013-1 define um
prazo para os acionistas da Empresa apresentarem candidaturas à Diretoria da Empresa, anterior a
qualquer assembleia geral ou especial de acionistas e estabelece as informações mínimas que um
acionista deve incluir no anúncio para que seja aceite pela Empresa.
No caso de uma assembleia geral dos acionistas, o aviso prévio à Empresa deve ser fornecido não
menos do que 30 (trinta) nem superior a 60 (sessenta) dias antes da data da assembleia geral
anual; contudo, no caso da assembleia geral ser realizada em uma data antes de 45 (quarenta e
cinco) dias após a data em que foi feito o primeiro anúncio público da data da assembleia geral
anual, o aviso pode ser efectuado no mais tardar no fecho das operações no décimo (10º) dia após
tal anúncio público.
No caso de uma reunião extraordinária dos acionistas que não é uma reunião geral anual mas
convoca-se com a finalidade de eleger os diretores da corporação (se foi ou não convocada para
outros fins), o aviso prévio à Empresa deve ser fornecido no fecho das operações no décimo quinto
dia (15º) no mais tardar, a seguir ao dia em que foi feito o primeiro anúncio público da data da
reunião extraordinária.

O Estatuto Social 2013-1 torna-se efetivo imediatamente. Na próxima reunião geral anual e
especial de acionistas da Empresa a ser realizada em 15 de julho de 2013, os acionistas deverão
confirmar e ratificar o Estatuto Social 2013-1. Uma cópia do Estatuto Social 2013-1 está disponível
no perfil da Empresa em SEDAR, em www.sedar.com.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana júnior de prospeção empenhada em adquirir,
explorar e desenvolver projetos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio. Atualmente está
focada na prospeção em estágio avançado e projetos de desenvolvimento em Portugal, onde é
uma das maiores titulares de concessões mineiras.
As ações da Empresa podem ser negociadas no TSX‐V, símbolo: GTP; na bolsa 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
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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
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