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Adenda à Transacção com a Colt Médio Oriente

Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) com base numa revisão da transacção original anunciada em 11 de Setembro de 2014, entre a
Empresa eo Sr. Richard Quesnel, Presidente e CEO da Colt Resources Médio Oriente ("CRME") para a venda
da porção restante do investimento da Colt na CRME . A Colt , que está efectuando uma reorganização
administrativa, e o Mr. Quesnel têm o prazer de anunciar que acordaram as condições da oferta original nos
seguintes termos:
A empresa vai proceder à venda ao Sr. Quesnel para um mínimo de 3.000.000 e um máximo de
3.055.000 de acções a US $ 0,20 por acção, resultando em receitas de US$ 611.000, assegurando pelo
menos os mesmos procedimentos anunciados em 11 de setembro de 2014.
Além disso, dependendo do accionista minoritário da CRME estar disposto a dispensar o direito de
preferência e até à conclusão da transacção, a Colt pode agora reter até aproximadamente 9.000.000 de
acções da CRME em vez de alienar totalmente a sua posição na CRME.

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 mineiros em estágio avançado em Portugal, onde é uma das maiores detentoras de direitos
mineiros.
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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