Comunicado à Imprensa
9 de Fevereiro de 2015

GTP – (TSX-V)
P01 – (FRANKFURT)
COLTF – (OTCQX)
Acordo para Projecto de Ouro de Boa Fé Montemor

Montréal, Québec, Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Companhia") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF)
tem o prazer de anunciar que assinou um acordo vinculativo de intenções (o "LOI ") para a sua concessão de
ouro de Boa Fé Montemor, localizada em Portugal, que estabelece os termos de uma proposta exclusiva de
acordo com a DSM Resources Corp (" DSM "), uma empresa privada de prospecção mineira.
Nos termos da carta de intenções, a DSM pode ganhar até 100% de participação, em três fases, conforme
descrito abaixo, na Aurmont Recursos Unipessoal Lda ("Aurmont"), subsidiária portuguesa da Companhia,
que actualmente detém o projecto de Boa Fé Montemor:
DESTAQUES do LOI
FASE 1
OBRIGAÇÕES da DSM
1. Compromete-se a realizar 12.500 metros de sondagens para a descoberta de recursos adicionais de ouro
em Boa Fé Montemor.
2. Compromete-se e financia gastos gerais relacionados com esta campanha de perfuração, com a
contribuição da DSM sendo de 55.000 euros por mês por um período de 10 meses (para um limite total de
550.000 Euros).
3. Compromete-se a executar 4.000 metros de perfuração em qualquer outro projecto da Companhia.
4. Após a conclusão da Fase 1, irá cancelar 4.000.000 acções ordinárias da Companhia actualmente detidas
pela DSM.
OBRIGAÇÕES da COLT
1. Atribui 51% das acções da Aurmont à DSM após a conclusão da Fase 1.
2. A Colt será a operadora durante a Fase 1.
FASE 2
OBRIGAÇÕES da DSM
1. Compromete-se e executa um adicional de 5.000 metros de perfuração para a descoberta de recursos
adicionais de ouro em Boa Fé Montemor.
2. Compromete-se e fornece até 75.000 euros por mês por um período de 12 meses (para um total de
900.000 Euros) de contribuição para as despesas gerais do projecto Boa Fé Montemor e manutenção das
respectivas licenças.
3. Compromete-se e executa um adicional de 2.000 metros de perfuração em qualquer outro projecto da
Companhia.
4. Após a conclusão da Fase 2, irá cancelar 3.000.000 de acções ordinárias adicionais da Companhia,
actualmente propriedade da DSM.
5. A Fase 2 está prevista para ser concluída antes do final de 2016.

OBRIGAÇÕES da COLT
1.Atribui um adicional de 24% das acções da Aurmont à DSM após a conclusão da Fase 2.
2. Compromete-se a atribuir os restantes 25% das acções da Aurmont à DSM, se a DSM pretender possuir a
totalidade das acções da Aurmont e todas as licenças de Boa Fé Montemor, após a conclusão da Fase 2 e
sujeito à conclusão de uma estimativa de recursos e relatório actualizado, de acordo com o National
Instrument 43-101 ("NI 43-101"), para esta área. Se a DSM desejar, terá 12 meses após a estimativa de
recursos e relatório actualizado, de acordo com o National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), para a
aquisição dos restantes 25% das acções da Aurmont, pagando $USD 40 por onça por 25% dos recursos
medidos e indicados revistos e $USD 10 dólares por onça por 25% dos recursos inferidos revistos, tudo
conforme estabelecido no relatório NI 43-101 actualizado. A DSM também terá o direito de preferência
sobre os restantes 25% das acções da Aurmont, propriedade da Colt.
3. A DSM será a operadora durante a Fase 2.
Os termos acima estão sujeitos a um acordo definitivo para ser assinado por ambas as partes após uma “due
diligence” a ser efectuada pela DSM e que está prevista ser concluída até 28 de Fevereiro de 2015.
A participação da DSM neste acordo exclusivo constitui uma transacção entre partes estabelecido sob o
“Multilateral Instrument” 61-101 ("MI 61-101") do Canadá, mas uma vez que tanto o justo valor de mercado
do objecto de transacção e o justo valor da retribuição para a transacção não será superior a 25% do capital
de mercado da Colt, a Companhia antecipa que a transacção será isenta de avaliação e de aprovação
minoritária dos requisitos formais estabelecidos no MI 61-101.
Além disso, o encerramento da transacção proposta e a execução do contrato definitivo será sujeito à
aprovação do “TSX Venture Exchange”, a aprovações regulatórias em Portugal, bem como a aprovação de
titular de “Senior Note” da Colt (ver Comunicado de Imprensa de 04 de Julho de 2013).
Além disso, a empresa anuncia que concluiu uma oferta de 150 mil dólares por unidade constituída para 1,5
milhões de unidades (as "Unidades"), composto de 1,5 milhões de acções ordinárias da Companhia ao preço
de $0,10 (uma acção) e 750.000 mandatos de compra de acções a $0,15 (um "mandato"). Os rendimentos
desta oferta subscrita pelo CEO da Companhia serão utilizados para gastos gerais. Cada “mandato” dará ao
seu titular a possibilidade de comprar uma acção adicional a um preço de $0,15 por um período de 36 meses
a partir da data de emissão. Esta participação estará sujeita à aprovação dos directores da Companhia que
sejam independentes. Esta operação é isenta de avaliação e aprovação dos accionistas minoritários, de
acordo com os requisitos formais do MI 61-101, já que nem o justo valor de mercado dos valores mobiliários
de emissão, nem o valor pago, são superiores a 25% do capital de mercado da Companhia.
Comentando esta notícia, o Sr. Nikolas Perrault, Presidente e CEO da companhia, disse: "Estamos
extremamente satisfeitos por celebrar este acordo com a DSM, que irá financiar uma campanha de
sondagens de prospecção regional agressiva, direccionada principalmente para a nossa concessão de
Montemor, onde as numerosas anomalias de ouro continuarão a ser assim investigadas. De grande
importância, este acordo permitirá que a Empresa promova o seu projecto de cobre de Miguel Vacas
(concessão de Borba), de uma forma não-diluidora, enquanto ela progride nos seus esforços de conseguir o
financiamento adicional para concluir o estudo de viabilidade de seu importante projecto de tungsténio de
Tabuaço. Este acordo demonstra o compromisso contínuo da empresa para com os seus projectos em
Portugal e representa um passo significativo nos esforços da empresa de construir valor para os seus
accionistas, apesar de um dos períodos em que os mercados se apresentam mais desafiadores e incertos
para a indústria júnior de mineração ".

Sobre a DSM
A DSM está localizada em Suite 5600, 100 King Street West, Toronto, Ontario, M5X 1C9.
A DSM actualmente possui 16.750.000 acções ordinárias e 10.500.000 mandatos da Colt, o que representa
cerca de 9,57% das acções ordinárias emitidas e em circulação da Colt (antes do exercício dos mandatos). Se
a DSM exercer todos os seus bónus de subscrição, a DSM possuirá um total de 27.250.000 acções ordinárias
da Colt, representando aproximadamente 14,69% das acções ordinárias emitidas e em circulação da Colt.
O LOI foi celebrado pela DSM com a finalidade de expandir as suas participações em projectos mineiros.
Além disso, a DSM continua a deter títulos na Colt para fins de investimento. A DSM pode, no futuro,
aumentar ou diminuir os seus títulos na Colt, directa ou indirectamente, de tempo em tempo, dependendo
do negócio e das perspectivas da Colt, condições de mercado e objectivos de investimento da DSM.
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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