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Acordo de Opção em Concessão Canadiana da Colt Resources Inc.
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) tem a satisfação de anunciar que acordou (“Option Agreement”) com a empresa Sunrise Resources
Ltd. (“Sunrise”) (TSXV: SHI) relativamente à sua concessão “Extra High”.
O acordo, enquanto vinculativo, é para ser substituído por uma opção formal dentro de 60 dias.
Esta concessão, com cerca de 1.075 hectares, está localizada na Samatosum Mountain, imediatamente a sul
do Depósito de Rea e da desactivada “Samatosum Mine”, 60 km a nordeste de Kamloops, British Columbia,
Canadá. Sondagens anteriores efectuadas por outros operadores na década de 1980 e por Zab Resources
Inc. ("Zab") em 2005 e 2007, revelaram concentrações importantes de ouro, prata, cobre, chumbo e zinco
em uma zona de mineralização de sulfuretos maciços apelidada de K7, encontrando-se imediatamente a sul
do depósito Rea e da “Samatosum Mine”.
A Colt actualmente possui 67%, sendo os restantes 33% da concessão propriedade da High 5 Ventures Inc.
Colt, que já tinha anteriormente 34% de participação na propriedade, estando o restante na posse da Zab.
Em 21 de Janeiro de 2008 a Colt adquiriu uma participação adicional de 33% na propriedade, fazendo um
pagamento em dinheiro de $250,000 para a Zab, aumentando assim a sua participação para 67%, tornandose o operador. Desde essa altura não foram realizados quaisquer trabalhos de prospecção adicionais.
Segundo o acordo, a Colt irá receber um pagamento inicial em dinheiro de $75,000 no prazo de 60 dias a
contar da conclusão da colocação privada da Sunrise de $600,000. Além disso, de acordo com o Contrato de
Opção, o Companhia concederá à Sunrise a opção de adquirir 67% da propriedade sobre os seguinte termos
e sujeito à aprovação da “TSX Venture Exchange”:
(a) A Sunrise vai emitir as suas acções ordinárias para a Colt da seguinte forma:
(i) 2,000,000 acções no prazo de dez (10) dias úteis a contar da data da assinatura do Contracto de Opção (a
"Data de Vigência");
(ii) 2,000,000 acções, antes ou até um ano a contar da Data de Vigência;
(iii) 2,000,000 ações, antes ou até dois anos a contar da Data de Vigência; e
(iv) 3,000,000 ações, antes ou até três anos ano a contar da Data de Vigência.
(b) A Sunrise deve comprometer-se a gastar os seguintes valores na concessão:
(i) $150,000 até um ano a contar da Data de Vigência;
(ii) um adicional de $200,000 até dois anos a contar da Data de Vigência; e
(iii) um adicional de $300,000 até três anos a contar da Data de Vigência.

A emissão de todas as acções ordinárias está sujeita a um período de espera legal de quatro meses.
Em complemento,
- A Colt irá reter um Direito de Preferência para manter a sua participação de capital pro-rata na Sunrise em
financiamentos posteriores por esta empresa; e
- A Colt terá o direito de nomear um director independente para o conselho da Sunrise durante o “earn-in
phase “e vai manter esse direito de “post-earn” enquanto detiver participação superior a 10% naquela
empresa.
De acordo com o Contracto de Opção e sujeito à emissão de acções e conclusão dos programas de
prospecção, a Sunrise terá o direito exclusivo de “earn-in” na parcela de 67% de participação da Colt da
seguinte forma:
(i) O interesse inicial de 20% no final do primeiro ano a contar da Data de Vigência;
(ii) um interesse adicional de 30% no final do segundo ano a contar da Data de Vigência; e
(iii) 50% de interesse no final do terceiro ano a contar da Data de Vigência
Comentando este acordo, o presidente e CEO da Companhia, o Sr. Nikolas Perrault, disse: "Temos
o prazer de entrar nesta parceria com a Sunrise para esta nossa propriedade. Acreditamos que a Sunrise,
sediada na British Columbia, tem a experiência certa para desenvolver ainda mais este projecto. O Contracto
de Opção está em linha com a estratégia da nossa empresa de gerar valor máximo para os seus acionistas
através da venda de alguns activos não nucleares.
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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