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Accionistas Elegem Conselho de Administração
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) t e m o prazer de anunciar os resultados da sua reunião Geral Ordinária e Extraordinária
("AGO") realizada em 13 de Janeiro de 2016. Todas as propostas apresentadas em Assembleia Geral foram
aprovadas, incluindo a ratificação de investimentos no associado da Companhia, a Colt Resources Médio
Oriente ("CRME"). A Colt agora detém aproximadamente 16,14% da CRME.
As seguintes questões foram consideradas na AGO:
Eleição de Directores - os Srs. Joe Tai, Sabri Karahan, Nikolas Perrault, Paul Yeou e o embaixador Hans H.
Hertell foram reeleitos e Sr. John Gravelle foi agora eleito para o conselho de administração.
O Sr. Gravelle tem uma vasta experiência em desenvolvimento de talentos diversificando, treinando
administração de alto nível e implantando programas de desenvolvimento de liderança e planeamento de
sucessão, proporcionando supervisão de um amplo portfólio de actividades ao cliente, incluindo o
financiamento, estratégias fiscais, aquisições, gestão de recursos e outros aspectos operacionais. Ele
construiu uma sólida rede de contactos com altos executivos e membros do conselho de empresas mineiras
públicas e privadas, servindo como parceiro privilegiado para muitos dos clientes da
PriceWaterhouseCooper, continuando a dinamizar a inovação no sector.

Presidente e CEO da Companhia, o Sr. Nikolas Perrault comentou: "Estamos muito felizes em receber o
John no Conselho. A sua ampla experiência como líder de negócios do sector mineiro a nível global,
combinada com o seu conhecimento de empresas de capital aberto norte-americanas, será um enorme
trunfo para a empresa, à medida que avançamos com os nossos projectos em Portugal. O Conselho também
gostaria de agradecer ao Sr. James Ladner peloa seus anos de dedicação à empresa
Nomeação e Remuneração do Auditor: Raymond Chabot Grant Thornton LLP foi agora nomeado o auditor
da empresa para o ano subsequente e os Directores foram autorizados a fixar a sua remuneração.

Sobre a Colt Resources

A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na aquisição,
prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em cobre, 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 comerciais da Companhia são transaccionadas na TSX-V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt,
símbolo: P01; e, na OTC rosa, símbolo: COLTF.
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