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A Colt Resources acorda empréstimo para operações no Médio Oriente
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 the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que sua empresa associada, a Colt Resources Médio Oriente ("CRME") firmou um
empréstimo sem garantia e conversível (o '' 'empréstimo') para ceder US$ 800.000 à sua associada Colt
Resources Médio Oriente ('' CRME '').
O empréstimo terá juros de 5% ao ano, capitalizados de forma semestral e tem um prazo de até 18 meses
("Termo"), sendo conversível em acções ordinárias a qualquer momento, antes da maturidade. Os termos
de conversão são os seguintes:
- O valor do empréstimo com juros acumulados pode ser convertido em acções ordinárias da CRME a um
preço de USD $ 0,30 por acção, desde que licenças de mineração adicionais não sejam obtidas pela CRME na
região de Chagai, no Balochistão, Paquistão.
- Se a CRME obter licenças de mineração adicionais na região de Chagai, no Balochistão, Paquistão, a
empresa será capaz de converter o empréstimo em acções ordinárias da CRME por USD$ 1,00/acção.
Partindo do princípio de que a conversão ocorre a USD $ 0,30 por acção, e com base em no valor das acções
da CRME actualmente em circulação, a participação da Companhia na CRME irá aumentar para 18,49%.

O empréstimo foi aprovado condicionalmente pela TSX Venture Exchange (a "TSX-V"). Os termos de
conversão estão sujeitas à aprovação dos accionistas desinteressados, em conformidade com as políticas da
TSX-V, na próxima Assembleia Geral Anual da Companhia, a sere realizada em Janeiro de 2016. Se a
aprovação dos accionistas desinteressados não for recebida, as acções ordinárias da CRME não serão
emitidas e o empréstimo, juntamente com os juros, serão pagos de volta, em dinheiro, pela CRME. A
empresa também necessitará de uma aprovação dos accionistas desinteressados, separadamente, para o
investimento anteriormente anunciado de participação de CAD$ 400.000, a um preço de CAD$ 0,20, na
CRME em 14 de Maio de 2015.

Os recursos provenientes deste empréstimo serão aplicados pela CRME nas actividades relacionadas com a
prospecção nas licenças acordadas com a Lake Resources na região de Chagai e para fins de capital
corporativo.
A empresa também pretende fazer uma correcção, de tal modo que o montante final referente aos
honorários totais do “finder fees” relacionados com a sua mais recente colocação privada, anunciada em 13
Julho de 2015, e que foi de $266,174 e não de $257,774, como afirmado anteriormente.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de valores
mobiliários nos Estados Unidos. As acções ordinárias não foram e não serão registadas sobre o “United
States Securities Act of 1933”, conforme alterado, ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não
podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registo ou isenção aplicável das exigências de
registo.

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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