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Símbolos de “trading”:

GTP – (TSX-V)
P01 – (FRANKFURT)
COLTF – (OTC Pink)

A Colt Resources anuncia Compromisso de Financiamento de $ 30 Milhões

Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP)
(FRA: P01) (OTCPink: COLTF) tem o prazer de anunciar que assinou um acordo (o "Contrato")
com a CITC-GEM Limited ("CITIC- Fundo GEM "), um fundo de recursos naturais criados pela
Global Emerging Markets ("GEM") e a CITIC, em que a Colt tem a opção de, a seu exclusivo
critério, emitir e vender, e a CITIC- Fundo GEM tem o compromisso de adquirir acções
ordinárias da Colt (as "acções Ordinárias") por um valor total de até 30 milhões de dólares. Os
recursos captados por meio deste instrumento serão usados para ajudar na implementação da
estratégia de crescimento da Colt, através de um aumento na participação na Colt Resources
Médio Oriente ("CRME"), outras aquisições potenciais, bem como para fins de capital da
empresa e de trabalho em geral.
A CRME está focada em garantir e desenvolver oportunidades de mineração de classe mundial
nas regiões do Grande Médio Oriente e do Sul da Ásia. A área de maior interesse da CRME é o
Balochistão conhecido pelo seu potencial em cobre, ouro e terras raras.
De acordo com os termos do contrato, a Colt terá o direito, ocasionalmente durante um período
de até 36 meses a partir da data de assinatura do mesmo, para emitir e vender para a CITICFundo GEM e esta compromete-se a adquirir à Colt, acções ordinárias por um valor máximo
global de 30 milhões dólares (sendo este o Valor de Compromisso), mediante o exercício pela
Colt de um “draw down”.
A Colt irá controlar o tempo e o montante máximo de qualquer “draw down”, e tem o direito, não
a obrigação, de fazer levantamentos sobre o Valor de Compromisso. A quantidade máxima de
um “draw down” será o menor de: (i) 1.000% do volume médio diário de negociação durante os
15 dias de negociação imediatamente anteriores à data de um “draw down”; ou (ii) a parte
restante do Valor de Compromisso. As acções ordinárias emitidas no âmbito do acordo estarão
sujeitas a restrições legais de revenda, mas a CITIC-Fundo GEM receberão acções ordinárias
livremente transferíveis e sem restrições, através de uma linha de crédito que será fornecida
pelos atuais accionistas da Colt.
A Colt também concordou em pagar no âmbito do Acordo até 2% da comissão do Valor de
Compromisso à CITIC- Fundo GEM (a "Comissão").

O preço de subscrição das acções ordinárias emitidas no âmbito do Acordo será igual a 90% do
preço médio de encerramento dos 15 dias negociados imediatamente anteriores à data de um
“draw down”, no qual o preço de subscrição não pode ser inferior ao preço mínimo determinado
pela Colt para “draw down” e do desconto praticado no mercado (sendo este termo definido no
Manual de Finanças Corporativas da TSXV). O Acordo permanece sujeito à aprovação do TSV
Venture Exchange.
Uma cópia do Contrato estará disponível electronicamente no endereço 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.

Sobre a Global Emerging Markets
A Global Emerging Markets ("GEM"), www.gemny.com, foi fundada em 1991. A GEM é um fundo
de investimento com 3,4 bilhões de dólares tendo completado 365 operações em 65 países. A
empresa é um grupo de investimento alternativo que administra um conjunto diversificado de
investimentos em todo o mundo. Os Fundos do GEM incluem: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM
Global Fund Yield, GEM Índia e VC Bank / GEM Mena Fund *.
(* O GEM retirou ambas as suas participações do LP e GP no primeiro semestre de 2010)

Sobre a CITIC
A CITIC, também conhecida como China International Trust and Investment Company, é a maior
empresa multinacional da China, com mais de 125 bilhões de dólares em activos totais, tendo 44
subsidiárias espalhadas pelo mundo, com dimensão e influência globais.
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