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Comunicado à Imprensa
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Colt Resources completa colocação privada de 3,8 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” ou a “Companhia”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que concluiu um segundo e último financiamento de 1.340.923 de dólares na sua
colocação privada previamente anunciada em 3 de Junho de 2015. 7.662.422 unidades adicionais de acções
("Unidades") foram emitidas pela Colt numa base de colocação privada em 0,175 dólares americanos por
unidade. Cada Unidade é composta por uma acção ordinária da Colt e um mandato de compra de acções
comuns (a "Warrant"). Cada “Warrant” dará direito aos accionistas de 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 serão
sujeitos a um período de espera de quatro meses e um dia, de acordo com as leis de valores mobiliários
canadianas.
Com este segundo e último financiamento, a Companhia elevou a sua oferta num montante total bruto de
$3.822.549 para o qual foram emitidas 21.843.137 unidades. A Companhia pagou uma taxa de $ 257.774 em
dinheiro igual a 8% localizadores numa parcela dos rendimentos brutos obtidos com assinaturas aplicáveis
na colocação privada. Além disso, a Companhia concederá “warrants” localizadores num valor igual a 8% do
número de unidades emitidas e vendidas nesta mesma porção das assinaturas aplicáveis.

O CEO da Colt Resources, Nikolas Perrault, comentou: "Estamos muito satisfeitos por termos sido capazes
de completar este importante financiamento, apesar das condições desafiadoras do mercado. Ela permitenos retomar o desenvolvimento de projectos em Portugal, bem como apoiar as nossas iniciativas em curso
que visam ampliar o portfólio de activos para o máximo benefício dos accionistas ".

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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