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Investimento Privado
Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) t e m o prazer de anunciar que concluiu uma operação de investimento privado. Na sua
sequência, a Companhia emitiu 9,770,000 Unidades, correspondentes a uma receita bruta de US$ 977.000
para a empresa. Cada Unidade é composta por uma acção ordinária de US $ 0,10 por acção e metade de
uma garantia (“warrant”). Cada bónus total será exercível a um preço de US $ 0,15 durante um período de 36
meses a contar da data de encerramento da colocação privada. A Companhia concordou em pagar a
determinados angariadores uma comissão em dinheiro de CAD 33.760 e conceder-lhes garantias
(“warrants”) num total de 168,800 acções ordinárias da Colt por CAD $ 0,15, a qualquer momento e antes de
11 de Abril de 2018.
Os recursos obtidos com a Oferta serão utilizados em custos de infra-estrutura e para financiar o programa
de prospecção no projecto de cobre-zinco de Alvalade na Faixa Piritosa Ibérica, em Portugal.
Todos os títulos emitidos para os compradores e angariadores no âmbito da Oferta estarão sujeitos a um
período de espera de quatro meses a partir da Data de Encerramento, nos termos da legislação de valores
mobiliários e das políticas de “Exchange”. Os títulos oferecidos não foram nem serão registados sob a Lei
dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado, ou leis de valores mobiliários estaduais, e não podem ser
oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para uma conta em benefício de pessoas dos Estados
Unidos, sem registo ou com uma isenção de registo. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta
de venda ou solicitação de uma oferta para comprar títulos nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição na
qual tal oferta, venda, ou solicitação, seja ilegal.
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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