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Iniciativas no Médio Oriente
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, Canadá - ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX: COLTF) anuncia que está a progredir no processo de criação de novas filiais no Dubai e no
Médio Oriente, no sentido de garantir projectos em fase avançada de exploração em diversas
jurisdições.
Os Srs. Shahal Khan e Malik Haji Shah, que são especialistas políticos e de negócios na região,
juntaram-se à equiae da Colt como Assessores Estratégicos.
O Sr. Shahal Khan é um globalista e economista com mais de 18 anos de experiência em “private
equity”, capital de risco e operações de fusões e aquisições. Completou várias operações em
petróleo e gás, energia, software e telecomunicações, conseguindo mais de US$ 5 bilhões em
financiamento.
O Sr. Malik Shah Baluch nasceu em Chahar Borjak, Nimruz, em Baluchistão no Afeganistão, e faz
parte de uma família Baloch tribal proeminente. Seu avô, Dost Mohammad Baloch, era um líder das
tribos Baloch no Afeganistão e no Irão e foi o representante eleito do povo Baloch na Assembleia
Nacional Afegã por 40 anos, durante o reinado de Zahir Shah e depois de Davood Khan. Após a sua
morte e a de seu pai, Malik Shah foi designado para suceder a Dost Mohammad como líder das
tribos Baloch na região e seguindo o caminho de seu avô, dedicou a sua vida ao bem-estar dos
Baloch e ao desenvolvimento do Baluchistão, no Afeganistão, Irão e Paquistão.
Richard Quesnel, Presidente Executivo da Colt afirmou: "Com o Sr. Khan e as habilitações e
experiência do Sr. Shah, temos o prazer e a honra de tê-los na nossa equipa, ao mesmo tempo que a
Colt concentra-se em adquirir projectos de exploração mineira avançados na região."
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa canadiana, envolvida na aquisição e
prospecção de projectos mineiros, com ênfase em ouro e tungsténio. Actualmente está focada em
projectos de prospecção em fase avançada em Portugal, onde é uma das maiores detentoras de
concessões mineiras.

As ações da Empresa podem ser 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
“forward-looking 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 good-faith 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

