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Colt Resources nomeia Sabri Karahan para o seu Conselho de
Administração
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia a nomeação de Sr. Sabri Karahan para o seu Conselho de Administração.
O Sr. Sabri Karahan é um engenheiro de minas com 40 anos de experiência na operação e gestão de minas,
desenvolvimento, engenharia e gestão empresarial. Ele é o fundador e actualmente é o Presidente e
Gerente Geral da DAMA Engenharia, de Ancara, na Turquia, que serve a indústria de mineração em todo o
mundo nas áreas de exploração, desenvolvimento de projectos e trabalhos EPCM. O Sr. Karahant trabalha
na DAMA Engenharia desde 2005 e, durante esse tempo a DAMA Engenharia foi transformada numa
empresa de engenharia reconhecida internacionalmente empregando engenheiros, geólogos, geotécnicos e
economistas altamente qualificados.
O Sr. Karahan também faz parte do Conselho da AIMROC Mining Company, no Azerbaijão. Ele é director da
AIMROC Mining desde 2011. De 1998 a 2005, o Sr. Karahan foi membro do Conselho Executivo e Gerente
Geral da Normandia Madencilik Plc, que era uma subsidiária da Normandia Ltd. da Austrália, até 2002 e, em
seguida, uma subsidiária da Newmont Ltd. Nesta altura o Sr. Karahan liderou uma equipa de engenheiros,
advogados e consultores que revitalizou um grande projecto de ouro na Turquia e abriu o caminho para a
indústria de mineração de ouro na Turquia.
De 1988 a 1998 o Sr. Karahan foi membro do Conselho Executivo e Gerente Geral da Cominco Madencilik
Plc., que era uma subsidiária da Cominco Ltd. do Canadá. Nessa função, o Sr. Karahan constituiu e organizou
a Cominco Madencilik Plc na Turquia, recrutou, treinou e liderou uma grande equipa de prospecção durante
10 anos, bem sucedida na Turquia. Ele também coordenou relações públicas e com o governo na
Companhia. O Sr. Karahan obteve um mestrado em Ciências pela Faculdade de Minas da Universidade
Técnica de Istambul, Turquia.

O Sr. Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Companhia, comentou: "Estamos muito satisfeitos em receber o
Sr. Karahan no nosso Conselho. Ele traz à COLT uma enorme experiência prática em mineração ao longo de
várias décadas em toda uma gama de diferentes minerais. Estamos ansiosos para trabalhar de perto com ele

em muitas iniciativas. Esta última adição ao nosso conselho é uma continuação de um processo de
reestruturação societária iniciado em 2014. Queremos assim compartilhar desenvolvimentos adicionais com
os nossos accionistas num futuro próximo ".
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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