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Colt Resources aumenta capital em $CAD 830,000
NÃO PODE SER DISTRIBUÍDO NOS ESTADOS UNIDOS
Montreal, Quebec, Canada – Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anunciou hoje que, a fim de atender a necessidades de capital a curto prazo e de reforçar o seu
balanço financeiro, aceitou uma oferta de Mr. Richard Quesnel, pela qual ele compra até 12.220.557 acções
de capital da Colt Resources Middle East ("CRME") por $CAD 611.027. Esta oferta provocou um direito de
preferência pelo qual todos os accionistas CRME restantes têm agora 30 dias para exercer o seu direito pro
rata para igualar a oferta do Sr. Quesnel. Após a conclusão desta transacção, a Colt desfaz-se
completamente de suas participações junto à CRME e estará focada exclusivamente daqui para a frente no
desenvolvimento de seus projetos em Portugal.
Além disso, a Colt irá prosseguir com outra “Senior Note” ("SN") para a qual recebeu US$ 200 mil na forma
de uma nota promissória executada, que será imediatamente conversível em SN assim que a documentação
oficial e aprovações forem recebidas. Outras operações subsequentes similares estão previstas e serão
libertadas à medida que forem concluídas.
Essas operações, combinadas com o agressivo programa de corte de custos contínuo que deve ser concluído
até o final do terceiro trimestre, dará à Colt flexibilidade financeira e tempo para concluir uma parceria, bem
como a para a conclusão de várias iniciativas, neste momento em andamento, tendo vista o reforço do
financiamento. O objetivo principal da empresa continua a ser a conclusão dos estudos de viabilidade dos
seus projectos mais emblemáticos de Portugal, ou seja, Boa Fé-Montemor (Projecto de ouro) e do Projecto
de tungsténio em Tabuaço. Os estudos económicos preliminares, concluídos em 2013, são positivos para
ambos os projectos.
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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