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Colt Resources Médio Oriente adquire uma participação maioritária em três importantes
licenças de prospecção (Chagai Hills), anteriormente investigadas por Lake Resources, no
Balochistão, Paquistão

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 sua empresa associada, Colt Resources Médio Oriente ("CRME") firmou um
acordo de accionistas, após a assinatura de um acordo de exclusividade em Maio de 2014 (o "Acordo de
parceria"), com a Lake Resources N.L. ("Lake"), uma empresa de prospecção mineira, australiana, cotada na
Bolsa de Valores na Austrália. Este acordo de parceria define os termos e condições que regem a parceria
entre a CRME e a Lake Resources, criando a empresa paquistanesa Chagai Resources. A Chagai Resources foi
agora oficialmente dotada com três licenças anteriormente detidas pela Lake Resources, localizadas na
região Chagai Hills em Balochistão, Paquistão e vai nelas desenvolver trabalhos de prospecção.
Estas licenças cobrem três áreas de prospecção em Chagai Hills, Balochistão, Paquistão, como indicado no
mapa em baixo, numa área conhecida por activos de classe mundial, como o depósito Reko Diq. As três
licenças da Chagai Resources denominam-se Amalaf, Dasht-i-Gauran e Koh-i-Sultan. A área em Amalaf é
contígua à fronteira no norte da mina de cobre e ouro Saindak, que está em operação há mais de 20 anos. O
objectivo é a descoberta de um depósito de grande tonelagem, baixo teor de cobre, passível de baixo custo
de exploração a céu aberto e transporte para a mina adjacente Saindak e fundição operada pela China
Metallurgical Construction Corporation, uma empresa privada chinesa.

A área de Dasht-i-Gauran está localizada a oeste da mineralização de cobre intersectada em sondagens no
“Sor Baroot Prospect”, no Projecto Reko Diq, conforme relatado pela “Tethyan Copper Company” e abrange
uma série de possíveis zonas de alteração identificadas a partir da interpretação de imagens por satélite. Em
Koh-i-Sultan, CRME irá prospectar ouro e cobre associado a um extenso sistema de brechas vulcânicas
intensamente alteradas, cobrindo uma área de mais de cinco quilómetros quadrados na margem de uma
caldeira vulcânica extinta.
A CRME está muito contente por dar estes importantes passos no sentido de continuar a prospecção e
desenvolvimento destas propriedades. A CRME foi escolhida para concessão destas novas licenças de
prospecção, as primeiras emitidas em mais de uma década pelo Governo do Balochistão. A CRME está
ansiosa para trabalhar de forma construtiva com o Governo do Balochistão nos próximos anos, trazendo
desenvolvimento económico e social para a região.
Shahal Khan, Presidente da CRME, declarou: "Ao assinar este acordo e garantir estas licenças, a Colt está
demonstrando o seu compromisso de investir nos recursos naturais do Balochistão de forma justa e
equitativa, o que poderá apoiar significativamente o desenvolvimento económico e social do seu povo".
Richard Quesnel, Presidente e CEO da CRME, declarou: "Em parceria com a Lake Resources, a comunidade
local e o Governo do Balochistão, acreditamos que nos podemos tornar num motor para desenvolver o que
poderá ser um activo de classe mundial no projecto de cobre/ouro de Chagai Hills ".

Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt, afirmou: "Estamos muito satisfeitos que os nossos esforços, que
começaram há quase dois anos atrás, para garantir uma posição neste prolífico distrito mineiro, estão
começando a dar frutos. Iremos acompanhar a evolução na CRME de perto, com a intenção de
aumentar a nossa participação quando a oportunidade surgir. "
A CRME está focada em garantir e desenvolver oportunidades de exploração mineira de classe mundial no
Grande Médio Oriente e Regiões do Sul da Ásia.

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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Sobre a Colt Resources Médio Oriente

A Colt Resources Médio Oriente (www.coltme.com) é uma empresa de prospecção e desenvolvimento
mineiros envolvida na aquisição, prospecção e desenvolvimento de propriedades mineiras de classe mundial
com ênfase em depósitos de cobre, ouro e lítio. Ela está actualmente focada na aquisição de projectos em
estágio avançado no Paquistão, bem como em garantir projectos adicionais de prospecção também em
estágio avançado no Afeganistão.
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