Comunicado à Imprensa
22 de Maio de 2015

GTP – (TSX-V)
P01 – (FRANKFURT)
COLTF – (OTCQX)

Colt Resources anuncia acordo de troca de acções por dívida
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que, no âmbito da sua oferta anunciada anteriormente para a conversão de
dívida em acções no montante de US$ 2,7 milhões de dólares, a Colt celebrou contratos (os "contratos")
com os credores remanescentes (os "Credores"). Nos termos dos contratos e sujeito a aprovação da TSX
Venture Exchange, a Colt irá emitir aos credores um total de 5.107.364 unidades (as "Unidades") a um preço
considerado de CA$ 0,175 por unidade, pagando US$ 700.000 em “senior notes” garantidas e respectivos
juros acumulados, na data do acordo, no valor de US$ 26.658. A Companhia optou por saldar esta dívida no
intuito de preservar financiamento para as suas operações. Cada unidade será composta por uma acção
ordinária e um mandato de compra de acção ordinária (um "mandato"). Cada mandato dará o direito ao seu
detentor de adquirir, por um período de três anos, uma acção ordinária da Colt a um preço de CA$ 0,25 por
acção ordinária. Os títulos emitidos ao Credor estarão sujeitos a uma restrição de quatro meses mais um dia
para revenda legal.

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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