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A Colt anuncia o financiamento das suas operações no Médio Oriente e a
nomeação do presidente executivo Richard Quesnel como presidente e
CEO da Colt Resources Médio Oriente (Cayman)
NÃO DIVULGAR NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, Canadá ‐ ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX: COLTF) anuncia que a Colt Resources Médio Oriente (Cayman) ("Colt Médio Oriente"),
uma subsidiária da Empresa que coordenará todas as operações no Médio Oriente, irá efectuar
uma colocação privada (a" Oferta"), no montante de até $4.050.000 dólares canadianos, por meio
da emissão de um total de até 27.000.000 ações ordinárias do seu capital, a um preço de CDN$
0,15 por acção.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão utilizados como capital necessário para
prosseguir com os esforços já em curso, que visam garantir as licenças mineiras na região do
Grande Médio Oriente.
Espera‐se que os Srs. Richard Quesnel, presidente executivo da Empresa, Nikolas Perrault, o
presidente da Empresa e CEO e Paul Yeou, um dos directores da Empresa, irão subscrever
10.000.000, 1.000.000 e 2.000.000 de ações ordinárias da Colt Médio Oriente, respectivamente. O
encerramento da Oferta está condicionado, entre outros, à participação dos Srs. Quesnel, Perrault,
Yeou e quaisquer outros internos à Empresa, não superior a 48,15% da Oferta, colectivamente.
Como consequência, as subscrições de cada um dos Srs. Quesnel, Perrault e Yeou podem ser
reduzidas em conformidade. Além disso, a Worldlink Resources Ltd., com base em Hong Kong.,
atualmente a maior accionista da Colt, confirmou a sua intenção de subscrever um mínimo de
6.666.667 de acções ordinárias no âmbito da Oferta. Atualmente espera‐se que a Empresa manterá
uma participação de aproximadamente 38,0% na Colt Médio Oriente após a conclusão da Oferta.
As acções ordinárias da Colt Médio Oriente contêm uma disposição de que qualquer detentor de
acções ordinárias irá conceder a todos os demais accionistas, numa base pro rata, o direito de
preferência para comprar quaisquer acções que ele ou ela deseje vender. Concomitantemente,
com o encerramento da Oferta, a Colt Médio Oriente irá emitir uma nota sénior no valor de
CDN$1,5 milhões em favor da Empresa, a pagar no primeiro trimestre de 2014.

Actualmente, nenhum indivíduo ou Empresa irá supostamente receber uma indemnização no
âmbito da Oferta. A Oferta será realizada de acordo com as leis de valores mobiliários das Ilhas
Cayman e quaisquer outras jurisdições aplicáveis com investidores credenciados e outros
compradores isentos, sendo cada um destes investidores obrigados a uma subscrição de um
mínimo de CDN$150.000 em acções ordinárias da Colt Médio Oriente.
O encerramento da Oferta está previsto para ocorrer no dia 27 de janeiro de 2014. Como a Oferta é
considerada uma venda indireta de alguns dos interesses da Colt Médio Oriente, a Empresa
recebeu, como necessário, a aprovação condicional da operação pela TSX Venture Exchange.
A participação de cada um dos Srs. Quesnel, Perrault e Yeou na Oferta constituirá uma "transacção
com partes relacionadas ", na acepção do Instrumento Multilateral 61‐101, Protecção dos
Acionistas Minoritários em Transacções Especiais ("Multilateral Instrument 61‐101") e Política 5.9 ‐
Protecção dos Accionistas Minoritários em Transacções Especiais da TSX Venture Exchange.
Relacionado com esta transacção com partes relacionadas, a Empresa prevê a avaliação formal e
isenções das subseções 5.5(a) e 5.7(1) (a) do Instrumento Multilateral 61‐101 com o valor justo de
mercado das parcelas da Oferta subscritas pelos Srs. Quesnel, Perrault e Yeou, que colectivamente
não excedem os 25% da capitalização de mercado da Empresa. A Oferta, incluindo os Srs. Quesnel,
Perrault e Yeou tem sido recomendada por unanimidade por uma comissão especial de directores
sem interesses na Empresa e aprovado por unanimidade pelos diretores da Empresa, com a
abstenção dos referidos indivíduos, uma vez que se refere à sua participação.
Um relatório de alteração substancial em relação a esta Oferta (incluindo a participação dos Srs.
Quesnel, Perrault e Yeou) será arquivado pela Empresa, mas não vai ser apresentado mais cedo do
que 21 dias antes do encerramento da mesma, devido ao fato de que a participação dos Srs.
Quesnel, Perrault e Yeou na Oferta não será confirmada naquela altura.
O Sr. Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt, declarou: " O financiamento anunciado hoje por
meio de uma colocação privada na Colt Médio Oriente é um marco importante nos nossos esforços
contínuos para garantir activos próximos do estágio de produção no Grande Médio Oriente. A
estrutura a ser adoptada após ampla discussão com diversos interessados locais dá aos accionistas
da Colt novas oportunidades relacionadas com estas iniciativas e, ao mesmo tempo, minimiza as
necessidades de capital necessário para prosseguir. Nós também estamos muito satisfeitos que o
nosso Presidente Executivo, o Sr. Richard Quesnel, tenha aceitado assumir o papel de liderança de
presidente e CEO desta unidade de negócios, da qual a Colt será a maior accionista."
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 registados sob o United States Securities Act of 1933, conforme alterado, ou quaisquer leis e
valores mobiliários estaduais e não podem 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. (www.coltresources.com) é uma Empresa mineira canadiana envolvida na
aquisição, prospecção e desenvolvimento de projetos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio.
Hoje está focada em projetos de prospecção de estágio avançado em Portugal, onde é uma das
maiores detentoras de concessões minerais e em conseguir licenças mineiras na região do Grande
Médio Oriente.
As ações da Empresa são negociadas na TSX‐V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt, 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.

