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Colt Resources nomeia ex-embaixador americano Hans H. Hertell 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 renúncia do Sr. Wayne Murton do seu Conselho de Administração e a
nomeação do embaixador Hans H. Hertell para o seu Conselho de Administração. A Companhia agradece ao
Sr. Murton a sua colaboração e continuará a utilizar os seus serviços como consultor.
O Embaixador Hertell tem experiência de mais de 30 anos no governo, relações públicas, negócios e serviços
bancários. Foi nomeado embaixador dos Estados Unidos para a República Dominicana, em 8 de Novembro
de 2001. Quando terminou o seu mandato em Maio de 2007, o embaixador Hertell foi o segundo
embaixador americano com maior duração como embaixador em todo o mundo.
O Embaixador Hertell serviu com distinção como director e membro do conselho de administração de
empresas públicas e privadas. De 1981 a 1989 e por nomeação do Presidente dos Estados Unidos, ele foi
membro do Conselho de Administração do Federal Home Loan Bank of New York, um sistema bancário
criado pelo Congresso dos EUA, que na época tinha mais de 1,3 trilhão de dólares em activos.
Posteriormente, o embaixador Hertell actuou como Director Presidente e Presidente do Conselho do Ponce
Federal Bank (NYSE), uma das maiores empresas de capital aberto do Caribe, com US $ 1,3 bilhões em
activos. Ele também foi membro do Conselho de Administração da OCASO Seguros, subsidiária das maiores
seguradoras e resseguradoras em Espanha.
O Embaixador Hertell actualmente é membro do Conselho de Administração da Interenergy Holdings, uma
empresa que possui e opera geração de energia e distribuição de activos na América Latina e no Caribe. Ele
também é presidente e presidente do Conselho de Administração da US Precious Metals, Inc. (NASDAQ
OTC).
O Presidente e CEO da empresa, o Sr. Nikolas Perrault comentou que "Estamos muito felizes em receber o
embaixador Hertell no Conselho. A combinação de experiência e amplas conexões globais que ele traz para
a Colt são impressionantes e estamos ansiosos para trabalhar de perto com ele em várias frentes. Ao mesmo
tempo, gostaríamos de agradecer ao Sr. Wayne Murton pelos seus anos de dedicação e desejo a ele o
melhor nos seus futuros empreendimentos. "

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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