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SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    HHoollddiinngg  ooff  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  1122..0088..22001155,,  pprrootteessttiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  ffoorr  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  ––  rreegg..  

  

WWee  hhaavvee  lleeaarrnntt  tthhrroouugghh  tthhee  pprriinntt  mmeeddiiaa  tthhaatt  tthhee  CCaabbiinneett  hhaass  ggiivveenn  iitt’’ss  aapppprroovvaall  oonn  
0055..0088..22001155,,  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  bbyy  hhiivviinngg  ooffff  tthhee  6655,,000000  
mmoobbiillee  ttoowweerrss  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  eennttiirree  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  
FFoorruumm,,  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpprreessssiinngg  tthheeiirr  ssttiiffff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  ffoorrmmiinngg  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  
TToowweerr  CCoommppaannyy..  
  
TThhee  vviieeww  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  oonn  tthhee  mmaatttteerr,,  hhaass  bbeeeenn  aammppllyy  aarrttiiccuullaatteedd  ttoo  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  DDooTT,,  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinntteerraaccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  
ppllaaccee..  TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ooff  tthhee  ffiirrmm  ooppiinniioonn  tthhaatt  hhiivviinngg  ooffff  tthhee  
mmoobbiillee  ttoowweerrss  ttoo  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  ddeeffiinniitteellyy  wweeaakkeenn  BBSSNNLL..  TThheerree  iiss  aa  
ggeennuuiinnee  aapppprreehheennssiioonn  iinn  tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  mmiinnddss  
ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aass  aa  wwhhoollee,,  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  bbeeiinngg  
ddoonnee  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  uullttiimmaattee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  pprriivvaattiissiinngg  iitt..  
  
TThhee  eennttiirree  BBSSNNLL  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ttoottaall  ooppppoossiittiioonn  ttoo  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhrroouugghh  tthhee  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  
oonn  2211sstt  &&  2222nndd  AApprriill,,  22001155..  IItt  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  bbrruusshheedd  aassiiddee  tthhee  
rreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  hhaass  ggiivveenn  iitt’’ss  aapppprroovvaall  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  
TToowweerr  CCoommppaannyy..    
  
II  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  hhoolldd  nnaattiioonn  wwiiddee  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  
1122..0088..22001155,,  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  ssttrroonngg  pprrootteesstt  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  CCaabbiinneett..  
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