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SSuubb::      NNoottiiccee  ffoorr  aaggiittaattiioonn  aaggaaiinnsstt  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  ––  rreegg..  

  
TThhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  vveerryy  mmuucchh  ddiissttuurrbbeedd  ttoo  lleeaarrnn  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  

mmoovviinngg  ffaasstt  ttoo  ffoorrmm  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  bbyy  hhiivviinngg  ooffff  aallll  tthhee  mmoobbiillee  ttoowweerrss  tthhaatt  

aarree  bbeeiinngg  pprreesseennttllyy  oowwnneedd  bbyy  BBSSNNLL..  IItt  iiss  tthhee  ccoonnssiiddeerreedd  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  ddeettrriimmeennttaall  

ttoo  BBSSNNLL..  IItt  iiss  bbeeiinngg  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  ffuullllyy  

oowwnneedd  bbyy  BBSSNNLL..  HHoowweevveerr,,  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  mmoovviinngg  ffaasstt  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  

ddiissiinnvveessttiinngg  //  pprriivvaattiissiinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  uunnddeerrttaakkiinnggss,,  tthheerree  iiss  nnoo  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  hhooww  

lloonngg  tthhee  pprrooppoosseedd  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  rreemmaaiinn  aass  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommppaannyy..    

  

TThhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aarree  ttaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  AAss  aa  

rreessuulltt  ooff  tthheessee,,  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  iimmpprroovveedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  aanndd  tthhee  

ssaammee  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  iinn  hhiiss  IInnddeeppeennddeennccee  

DDaayy  ssppeeeecchh..  IInn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  sseeppaarraattee  ttoowweerr  ccoommppaannyy  iiss  ttoottaallllyy  

uunnwwaarrrraanntteedd..  NNeeiitthheerr  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  nnoorr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  tteellll  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  hhooww  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbeenneeffiitt  BBSSNNLL..    

    

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  hhaavviinngg  aa  ggeennuuiinnee  aapppprreehheennssiioonn  tthhaatt,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  

ooff  aa  sseeppaarraattee  ttoowweerr  ccoommppaannyy  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  wwiitthh  tthhee  uullttiimmaattee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  pprriivvaattiissiinngg  BBSSNNLL..  

TThhiiss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  aa  

nnuummbbeerr  ooff  ooccccaassiioonnss..  TThhee  BBSSNNLL  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  aallssoo  ccoonndduucctteedd  vvaarriioouuss  

aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee,,  ssuucchh  aass  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  eettcc..,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppoossaall  ttoo  ffoorrmm  aa  

SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  IInn  tthhee  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee  hheelldd  oonn  2211sstt  &&  2222nndd  AApprriill,,  22001155,,  tthhiiss  wwaass  

rraaiisseedd  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee..  IInnssppiittee  ooff  aallll  tthheessee  ooppppoossiittiioonn  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  iitt  iiss  nnoott  kknnoowwnn  wwhhaatt  ccoommppeellss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  

ggoo  aahheeaadd..    
  



  


