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Colt Resources conclui acordo privado de $2.205M
NÃO PODE SER DISTRIBUÍDO A AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS NOS ESTADOS UNIDOS
Montreal, Quebec, Canada – Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) e Spektra Drilling Canada Inc. ("Spektra Canada") anunciam hoje que a Spektra Canadá adquiriu 10,5
milhões de unidades de valores mobiliários ("Units") da Colt com uma base de colocação privada de $ 0,21
por Unidade, com valor agregado de $ 2205000. Cada unidade é composta por uma acção ordinária da Colt
e um mandato de compra de acções comuns (a "Warrant"). Cada bónus dará direito à Spektra Canadá para
adquirir uma acção ordinária da Colt (a "Warrant Share") a um preço de exercício de $ 0,26 por um período
de dois anos, após a data de encerramento. As acções e bónus que compreendem as unidades e o mandato
de acções ordinárias serão sujeitos a um período de espera de quatro meses e um dia, de acordo com as leis
de valores mobiliários canadianos.
"Em um ambiente muito desafiador, estamos muito satisfeitos em receber este voto de confiança de um
paceiro-chave, com o qual estamos ansiosos para desenvolver um relacionamento de longo prazo. Este
investimento apoia o programa de perfuração agressivo em curso no nosso projeto de tungsténio em
Tabuaço", afirma Nikolas Perrault, presidente e CEO da Colt.
Após a conclusão da colocação privada, a Spektra Canadá possuirá 16.750.000 acções ordinárias da Colt, o
que representa aproximadamente 9,7% das ações ordinárias emitidas e em circulação (antes do exercício do
bónus). Assumindo o exercício de todos os Warrants, a Spektra Canadá possuirá um total de 27.250.000
acções ordinárias da Colt, o que representa cerca de 15% das acções ordinárias emitidas e em circulação da
Colt. A Spektra Canadá é uma subsidiária integral da Spektra Jeotek AS ("Spektra Jeotek"), uma empresa
turca. A Spektra Jeotek é controlada pelo Sr. Levent Okay. Nem a Spektra Jeotek nem o Sr. Levent Okay
possuem quaisquer acções ordinárias da Colt, nem exercem controlo sobre quaisquer acções ordinárias da
Colt que não os da propriedade da Spektra Canadá. As unidades foram adquiridas pela Spektra Canadá para
fins de investimento. A Spektra Canadá pode adquirir unidades adicionais ou outros valores mobiliários da
Colt, alienar parte ou a totalidade das acções ordinárias existentes ou adicionais ou outros valores
mobiliários da Colt, ou continuar a mantê-las, mesmo no curso normal dos seus investimentos.

Relacionado com a aquisição destas “Units” pela Spektra, um acordo (o “ Letter Agreement") foi celebrado
entre a empresa-mãe da Spektra, a Spektra Jeotik AS, ("Spektra Jeotek") e a Colt em 5 de Agosto de 2014. O
acordo menciona que a Colt vai, através daquelas “Units”, pagar à Spektra Jeotek por serviços de perfuração
realizados e para futura perfuração ao abrigo de um contrato entre a Colt e a Spektra Jeotek. Além disso, a
Colt decidiu nomear um candidato da Spektra para o conselho de administração, sujeito a aprovação
regulatória.
Também em relação com a compra de unidades pela Spektra, um acordo de confiança de votação (o
"Contrato de Voto de Confiança ") foi celebrado entre a Colt, a Spektra e um administrador da votação. Nos
termos do Acordo de Voto de Confiança, o administrador de votação terá competência para votar as acções
ordinárias da Colt, propriedade da Spektra, com determinadas excepções. O acordo de confiança de votação
encerra-se quando a Spektra Canadá possuir 5% ou menos das acções ordinárias emitidas e em circulação,
da Colt.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para
comprar quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos. As acções ordinárias não foram e não serão
registadas sob o United States Securities Act of 1933, e suas adendas, ou qualquer lei estadual de valores
mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registo ou isenção aplicável das
exigências de registo.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é empresa mineira canadiana envolvida na aquisição,
prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio. Hoje está focada
em projectos mineiros em estágio avançado em Portugal, bem como em projectos adicionais do mesmo
tipo.
As acções da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP; na Bolsa de Frankfurt, símbolo: P01; e na
OTCQX, símbolo: COLTF.
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