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A Colt Resources anuncia financiamento privado de $5M com a Worldlink Resources Ltd., sediada
em Hong Kong
NÃO DEVE SER DISTRIBUIDO JUNTO AOS SERVIÇOS NOTICIOSOS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU
DIVULGADO NESTE PAÍS
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Companhia”) tem o prazer de anunciar que
completou um financiamento privado que consiste de 14.285.715 Unidades a um preço de $0.35 por
Unidade, totalizando $5.000.000.25 (o “Financiamento Privado Não-Broker”). Este financiamento foi
totalmente subscrito por um investidor, a Worldlink Resources Ltd. (“Worldlink”) sediada em Hong Kong,
que partilha alguma da sua administração sénior com a Worldlink (Canadá) Resources Ltd. Cada Unidade é
composta de uma acção comum e de um quarto (¼) de uma garantia. Cada garantia, no seu todo, poderá ser
alvo de exercício a um preço de $0.45 durante um período de 60 meses a contar da data do encerramento
deste financiamento privado. A maioria deste financiamento será utilizado para assegurar projectos
adicionais perto da fase de produção e para custos gerais de infra-estrutura. Nenhuns custos relacionados
com visores ou taxas de agentes terão lugar. A Colt tem também o direito, em parte do financiamento
concedido, de efectivar uma recusa inicial à Worldlink, podendo manter um interesse proporcional na
companhia em quaisquer financiamentos de equidades.
Este financiamento é adicional ao recentemente anunciado (nota de imprensa de 4 de Julho de 2013), o
qual, ao contrário deste, será maioritariamente alocado ao desenvolvimento dos seus projectos portugueses
avançados.
O CEO da Colt, Nikolas Perrault afirmou que ``Estamos muito contentes com este importante investimento
da Worldlink na Companhia. Como muitos dos nossos accionistas, eles têm também uma visão de
crescimento a longo prazo. A sua participação atempada no nosso capital contribuirá decisivamente para as
sólidas fundações que estamos a construir para o futuro.``
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.
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 nos 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.

Sobre a Worldlink Resources Ltd.
A Worldlink é uma companhia sediada em Hong Kong, focada em investimentos em projectos de recursos
em diferentes partes do mundo.
A Worldlink (Canada) Resources Ltd. é uma companhia membra do Worldlink Group, o qual é um grupo
privado integrado de actividades comerciais, envolvido na importação de minério de ferro, carvão e outros
recursos minerais sólidos. Fundado em 1992, o Worldlink Group construiu sólidos canais de marketing,
relações e sinergias com importantes produtores de aço, de energia e consumidores de recursos na China e
em países do Extremo Oriente. Desde 2007 que o Grupo investiu mais de USD$140 milhões em empresas
americanas de minério de ferro e de carvão e é considerado o maior grupo privado industrial que
comercializa aqueles recursos das Américas para a China, por volume.
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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.

