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A Colt Resources anuncia a nomeação de Richard Quesnel como
Presidente Executivo do Conselho de Administração
Montreal, Quebec, Canadá - A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") anuncia a eleição de
Richard Quesnel para o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração, na sequência
da sua recente nomeação (Comunicado à Imprensa de 21 de Junho de 2013). Tal decisão permitirá
ao Sr. Quesnel expandir e desenvolver o seu papel dentro da empresa. Além disso, após o Sr. Jean
Depatie se ter demitido do cargo de presidente, ele também decidiu demitir-se do Conselho de
Administração da Colt, com efeito imediato, de modo a passar mais tempo com a sua família.
"Como mencionado no comunicado anterior, a nossa empresa está seguindo para uma nova fase de
desenvolvimento. Além disso, e mais importante, como os nossos esforços para assegurar os ativos
de produção a curto prazo se têm intensificado, é uma grande honra ter a oportunidade de
trabalhar em tempo integral com Richard. A sua experiência no desenvolvimento de várias
operações de exploração mineira de classe mundial permite à Colt muito maior facilidade na
implementação desta estratégia, com sucesso. Gostaríamos também de agradecer sinceramente ao
Sr. Depatie pelos seus serviços dedicados como presidente e diretor durante os últimos dois anos e
desejarmos-lhe boa sorte nos seus futuros empreendimentos", observou Nikolas Perrault,
Presidente e CEO da Colt Resources Inc.
Sobre Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana de prospeção e desenvolvimento, envolvida na
aquisição, exploração e desenvolvimento de projetos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio.
Atualmente está focada em projetos de prospeção em estágio avançado em Portugal, onde é uma
das maiores detentoras de concessões mineiras.
As ações da Empresa são negociadas no 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.

