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Colt Resources encerra colocação privada de US$ 2,5 milhões de dólares
PARA NÃO DISTRIBUIÇÃO a agências de notícias norte americanas ou divulgação nos Estados
Unidos da América
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que encerrou hoje uma colocação privada por um valor agregado de
aproximadamente US$ 2,5 milhões em que 14,180,715 de unidades de acções ("unidades") emitidas pela
Colt com um valor de $0,175 por unidade. Cada unidade é composta por uma acção ordinária da Colt e um
mandato de compra de acções comuns ("mandato"). Cada mandato dará direito ao accionista a adquirir
uma acção ordinária da Colt (um "Warrant Share") a um preço de exercício de US$ 0,25 por um período de
três anos após a data de encerramento. As acções e bónus que compreendem as unidades e o mandato de
acções ordinárias estão sujeitos a um período de espera de quatro meses e um dia, de acordo com as leis de
valores mobiliários canadianos.
A Companhia tem como objectivo conseguir um agregado de US$ 3,7 milhões e espera anunciar uma
segunda e última colocação na próxima semana.
"Num período difícil da indústria mineira, estamos muito satisfeitos em receber este voto de confiança dos
accionistas existentes e novos, em apoio às nossas iniciativas em curso. Uma parcela dos rendimentos deste
financiamento está também a ser afecto a aquisições estratégicas", afirmou Nikolas Perrault, Presidente e
CEO da Colt.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para
comprar quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos. As acções ordinárias não foram e não serão
registadas sob o US Securities Act of 1933, conforme alterado, ou quaisquer leis de valores mobiliários
estaduais e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registo ou isenção aplicável das
exigências de registo.
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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