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Colt Resources melhora o seu balanço financeiro
NÃO DEVE SER DISTRIBUIDO JUNTO AOS SERVIÇOS NOTICIOSOS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU DIVULGADO NESTE PAÍS

Montréal, Québec, Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Companhia") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF)
tem o prazer de anunciar ter completado uma segunda e última fase da sua actual colocação privada. De
acordo com ele, a Companhia estará emitindo um total de 20 milhões de unidades para receitas brutas de $
2 milhões. Cada unidade é composta por uma acção ordinária de 0,10$ por acção e uma metade de um
mandato. Cada bónus será exercível a um preço de 0,15$ durante um período de 36 meses a partir da data
de encerramento.
A Companhia estará pagando uma taxa de “finders fee” no valor de $ 88.520 em dinheiro equivalente a 8%
de uma parcela dos rendimentos brutos obtidos na colocação privada. Além disso, a Companhia concederá
“finders” bónus equivalente a 8% do número de unidades emitidas e vendidas nesta mesma porção das
subscrições aplicáveis. Cada “finders” bónus deve ser exercido no direito de adquirir uma acção ordinária da
Companhia ao preço de 0,15$ por acção, por um período de 24 meses a partir da data de encerramento.
Os recursos obtidos com a Oferta serão aplicados no estudo de viabilidade financeira do projecto de
tungsténio em Tabuaço, bem como para custos de infra-estrutura.
O CEO, Nikolas Perrault, comentou: "Estamos muito satisfeitos por termos sido capazes de concluir este
importante financiamento, apesar das condições desafiadoras do mercado. Ele não só irá permitir-nos
retomar o desenvolvimento dos projectos em Portugal, mas também melhorar a nossa capacidade de
completar outras iniciativas em curso, bem como proporcionar a estabilidade necessária para continuar com
a reestruturação da Companhia em curso”.
Todos os títulos emitidos para os compradores e “finders” no âmbito da Oferta estarão sujeitos a um
período de espera de quatro meses a partir da Data de Encerramento, nos termos da legislação de valores
mobiliários e das políticas da negociação. Os títulos oferecidos não foram nem serão registados sob o
“United States Securities Act of 1933”, conforme alterado, ou leis de títulos estaduais, e não podem ser
oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para uma conta em benefício de pessoas norte-americanas,
ausente tal registo ou uma isenção de registo. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de
venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos nos Estados Unidos ou em qualquer
jurisdição na qual tal a oferta, venda, ou solicitação seja ilegal.

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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