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A Colt Resources actualiza informação sobre a sua associada Colt
Resources Médio Oriente
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que, durante o mês de Abril de 2015 e como relatado anteriormente durante a
reunião anual de gestão realizada em 30 de Abril de 2015 para o exercício findo em 31 de Dezembro de
2014 (o "MD&A"), a Companhia investiu na sua associada Colt Recursos Oriente Médio (Cayman) ("CRME"),
uma empresa privada focada na aquisição a curto prazo de projectos mineiros perto da fase de produção na
região do Grande Médio Oriente.
A Colt subscreveu 2.000.000 acções da CRME a um preço de US $ 0,20 por acção, correspondente a um
investimento total de US$ 400.000. Como resultado deste investimento, a participação da Companhia na
CRME aumentou para 15,76%.
A Colt está a acompanhar de perto a evolução do negócio da sua associada CRME e, se tiver oportunidade
para tal, a empresa considerará aumentar ainda mais a sua posição na CRME.
A CRME pode ser considerada uma parte “não-armada” para a Companhia no âmbito das políticas da TSX
Venture Exchange, já que o Presidente e Chief Executive Officer da Colt é um director da CRME. Portanto, a
transacção continua sujeita à aprovação da TSX Venture Exchange. O preço das acções emitidas como parte
da operação foi determinado com base numa recente colocação privada feita pela CRME com outros
investidores privados no primeiro trimestre de 2015.
Detalhes adicionais sobre a CRME estão disponíveis no MD & A, no SEDAR em www.sedar.com.
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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