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Colt Resources anuncia Financiamento Sénior
NÃO DIVULGAR NOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS EUA OU PARA OUTRA QUALQUER DIVULGAÇÃO
NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Montreal, Quebec, Canadá - A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") anuncia que pretende
vender em base de colocação privada (a "Oferta"), um mínimo de dez e um máximo de sessenta
unidades compostas de notas seniores e warrants (as "Unidades"), para as receitas brutas da
Empresa, no mínimo de 2.500 dólares e um máximo de USD$15.000.000. Cada unidade é composta
por US$250.000 num montante principal de 10% de notas sénior garantidas (as "Notas") e partes
comuns de warrants de compra (os "Warrants") para a compra de até 555.555 partes ordinárias da
Empresa (as "Ações Ordinárias"). A Oferta será gerida pela TerraNova Capital Partners, Inc. e
oferecida por meio das corretoras/revendedoras subsidiárias da TerraNova Capital Equities, Inc.
(coletivamente, "TerraNova").
A data de vencimento das Notas será anterior a (i) cinco anos a partir da data do primeiro
encerramento da Oferta, ou (ii) a data em que a Empresa ou uma filial da Empresa completar um
financiamento em um ou numa série de encerramentos de dívidas e/ou títulos de capital em
montante igual ou superior a 50 milhões de dólares americanos. As notas terão juros a 10% ao ano.
Os juros são calculados diariamente sobre as notas e serão pagos semestralmente a cada 30 de
Junho e 31 de Dezembro ("Data de Pagamento"), com início em 31 de dezembro de 2013, na
eleição do titular, observado o disposto abaixo, (i) em ações ordinárias totalmente pagas e não
avaliáveis da Empresa, a um preço por ação igual ao preço de encerramento médio de 30 dias,
ponderado por volume (VWAP) das ações ordinárias na TSX Venture Exchange (a "Exchange") para
o período de 30 dias, encerrado em 25 de junho ou 25 de dezembro, conforme o caso,
imediatamente anterior à data de pagamento aplicável, sujeita à aprovação da Bolsa antes de cada
emissão de ações ordinárias no pagamento de juros, ou (ii ) em dinheiro. Cada nota será uma
obrigação sénior da Empresa, classificada à frente de qualquer dívida subordinada da Empresa,
presente ou futura. Cada nota irá classificar pari passu com todas as outras notas.
Cada Warrant permitirá ao seu titular comprar uma ação ordinária a um preço de exercício de
EUA$0,45 por ação ordinária em ou antes de cinco anos a partir da data do primeiro encerramento
da Oferta. Os Warrants estarão sujeitos, a critério da Empresa, a um exercício acelerado depois de
seis meses após o último encerramento da Oferta, se o VWAP das ações ordinárias for igual ou
superior a 200% do preço de exercício dos warrants, por um período de 30 dias.

Sempre que necessário, a Empresa pagará um agente de colocação ou uma taxa de procura de até
8% da receita bruta da Oferta e emitirá Ações Ordinárias de compras iguais até 8% da receita bruta
da Oferta, dividido pelo VWAP das ações ordinárias por um período de 30 dias antes da sua
emissão.
O uso de recursos serão direcionados principalmente para a realização de um estudo de viabilidade
na propriedade de Ouro de Boa Fé da Empresa, localizada em Portugal, bem como para a proteção
adicional de ativos de produção de longo prazo e para fins de capital em geral.
A Oferta está sujeita a determinadas condições, incluindo, mas não limitado ao recebimento de
todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação do Exchange. A Oferta poderá ser concluída
em um ou mais encerramentos, sendo também sujeita à emissão de um mínimo de dez unidades,
para as receitas brutas à Empresa de 2,5 milhões dólares americanos no primeiro encerramento.
Os títulos a serem emitidos no âmbito da Oferta estarão sujeitos a um período de espera de quatro
meses, de acordo com as leis de valores mobiliários canadianos.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta
para comprar quaisquer dos valores mobiliários nos Estados Unidos. Os títulos não foram e não
serão registadas sob o Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado, ou qualquer
lei estadual de valores mobiliários e não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a
menos que uma isenção de tal registo esteja disponível.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana de prospeção envolvida na aquisição, exploração e
desenvolvimento de projetos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio. Atualmente está focada
em projetos de exploração de estágio avançado em Portugal, onde é uma das maiores detentoras
de concessões minerais.
Ações da Empresa podem ser negociadas no TSX-V, símbolo: GTP, na Frankfurt Stock Exchange,
símbolo: P01, e na OTCQX, símbolo: COLTF.
Sobre a TerraNova
A TerraNova Capital Partners, Inc. e sua subsidiária broker-dealer, Terra Nova Capital Equities, Inc.,
é uma firma boutique de investimento e de merchant banking com atuação global, especializada
em sectores de crescimento, com experiência notável em energia e produção mineira, energia
alternativa e tecnologias limpas. A TerraNova é uma firma membro da Aliança Global Partners, uma
rede de empresas de serviços financeiros que compreendem 85 escritórios em 55 países em todo o
mundo.
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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 dated
February 8, 2013, which is available under the Company’s profile 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 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.

