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A Colt anuncia a contratação da Euro Pacific Canada Inc.
A Colt Resources Inc., Montreal, Quebeque, Canadá - ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA:
P01) (OTCQX: COLTF) anunciou hoje a contratação da Euro Pacific Canada Inc. ("Euro Pacific" )
como agente para o financiamento da parte canadiana da “Senior Note” (a "Oferta"),
anteriormente anunciada pela Colt em 4 de Julho de 2013. A Euro Pacific estará a actuar como
agente exclusivo da Oferta no Canadá para oferecer até 5 milhões de dólares americanos de títulos
em regime de “melhor esforço” por meio de colocação privada, nas províncias de Ontário,
Colúmbia Britânica, Alberta, Quebeque, e/ou outras jurisdições (excluindo os Estados Unidos),
quando for de mútuo acordo entre a Euro Pacific e a Empresa. O primeiro encerramento da Oferta
que resultou em receitas brutas totais para a Empresa de 2.5 milhões de dólares americanos foi
concluído e comunicado em 4 de Novembro de 2013.
Em ligação com a parte canadiana da Oferta, a Empresa concordou, mediante aprovação da TSX
Venture Exchange (a "Exchange"), em pagar uma comissão equivalente a 6% da receita bruta da
Oferta no Canadá e a emitir “warrants” de corretora não-transferíveis iguais a 6% das receitas
brutas da Oferta no Canadá, dividido pelo volume do preço médio ponderado das ações ordinárias
da Empresa na Bolsa, por um período de 30 dias antes da sua emissão. Os “warrants” de corretora
serão exercidos pela Euro Pacific por um período de três anos a partir da data de emissão.
Os recursos líquidos da Oferta serão usados principalmente para concluir os estudos de viabilidade
nos projetos de ouro de Boa Fé e de tungsténio de Tabuaço, para completar a aquisição dos
direitos de superfície e para financiar sondagens em ambos os projetos, de modo a melhorar o
conhecimento no recurso. Os rendimentos também serão utilizados para finalizar o trabalho de
design de todo o processo mineiro e fornecer capital adicional para a Empresa.
Os títulos a serem emitidos no âmbito da Oferta estarão sujeitos a um período de espera de quatro
meses, de acordo com as leis aplicáveis de valores mobiliários canadianos.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na
aquisição, prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio.

Hoje está focada em projectos de prospecção em estágio avançado em Portugal e em assegurar
outros projectos mineiros em fase similar.
As acções comerciais da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP; na Bolsa de Frankfurt,
símbolo: P01 e na OTCQX, símbolo: COLTF.
Sobre a Euro Pacific Canada Inc.
A Euro Pacific Canada Inc. é uma corretora canadiana registada com sede em Toronto e escritórios
em Montreal, Vancouver e em Tóquio, no Japão. As firmas oferecem uma plataforma integrada de
“equity research”, vendas institucionais e “trading”, banca de investimento e serviços a clientes
particulares que utilizam as estratégias macroeconómicas estabelecidas pelo” Global Chief
Strategist” da Euro Pacific Capital, o Sr. Peter Schiff, um estratega de mercado reconhecido
internacionalmente.
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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

