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Acionistas elegem Conselho de Administração na AGM de 2014
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) tem a satisfação de anunciar os resultados de sua reunião anual de 2014 (AGM) realizada em 17 de
Novembro.
Os seguintes pontos foram considerados na AGM:
•

Eleição de Directores – Srs. James Ladner, J. Wayne Murton, Nikolas Perrrault, Paul Yeou foram
reeleitos e o Sr. Joe Tai foi eleito como novo elemento do Conselho de Administração.

O Sr. Tai tem mais de 18 anos de experiência em investimentos financeiros e mercado de capitais no
Canadá, Estados Unidos da América e China. Ele tem facilitado numerosas transacções internacionais e
parcerias estratégicas, criado negócios e networking pluricultural com grupos industriais e instituições
financeiras asiáticas. Joe representa também como Director diversas empresas listadas em bolsa de valores
no mercado norte americano, incluindo outras empresas listadas na bolsa de valores de Totonto.
O Presidente e CEO da empresa, Sr. Nikolas Perrault comentou, “ Estamos encantados em receber o Sr. Joe
no conselho de administração. O seu conhecimento em mercados emergentes ambos no sector financeiro
como no sector mineiro, combinados com o seu conhecimento de empresas listadas nas bolsas de valores
da América do Norte, será um tremendo activo para nossa empresa para avançarmos com os nossos
projectos em Portugal”.

•

Nomeação e remuneração de Auditor – Ernst & Young LLP foram reeleitos auditores da empresa
para o ano subsequente e os Directores foram autorizados a fixar a sua remuneração.

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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