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SSiirr,,  

  

IItt  iiss  wwiitthh  ssuurrpprriissee  tthhaatt  wwee  rreeaadd  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerrss  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  pprrooppoossiinngg  ttoo  lleeaassee  oouutt  //  

oouuttssoouurrccee  iittss  mmoorree  tthhaann  7700,,000000  ttoowweerrss  aass  aallssoo  66..2255  llaakkhh  rroouuttee  kkmmss  ooff  ooppttiiccaall  ffiibbrree  ccaabbllee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  mmoopp  uupp  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  PPSSUU..  

  

TThhee  JJAACC  hhaass  ddiissccuusssseedd  tthhee  mmaatttteerr  iinn  iittss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  44
tthh

  SSeepptteemmbbeerr  aanndd  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  

ccoonnvveeyy  iittss  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  mmoovvee  ssiinnccee  iitt  iiss  nneeiitthheerr  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  tthhee  PPSSUU  nnoorr  iitt  

ccaann  mmoopp  uupp  nneecceessssaarryy  ffuunnddss..  TThheessee  iinnssttaallllaattiioonnss  //  iinnffrraassttrruuccttuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssttrruucctteedd  //  llaaiidd  

wwiitthh  mmuucchh  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  hhuuggee  ccoosstt  ttoo  BBSSNNLL..  AAtt  pprreesseenntt  tthheerree  aarree  ssuuffffiicciieenntt  wwoorrkkeerrss  

ttoo  mmaannaaggee,,  ooppeerraattee,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthheessee  iinnssttaallllaattiioonnss  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree..  OOnnccee  ggiivveenn  oonn  lleeaassee  ttoo  

pprriivvaattee  ppllaayyeerrss,,  BBSSNNLL  mmaayy  nneevveerr  ggeett  iitt  bbaacckk,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  uussuuaall  rreessuulltt  ooff  lleeaassiinngg..  FFuurrtthheerr,,  eexxcceepptt  

aa  mmeeaaggeerr  aammoouunntt  ffoorr  BBSSNNLL,,  aallll  tthhee  pprrooffiitt  wwiillll  ggoo  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ppllaayyeerr..  

  

WWiitthh  aabboouutt  22000000  ttoopp  ooffffiicceerrss  iinncclluuddiinngg  11440000  IITTSS,,  5500,,000000  ooff  eexxeeccuuttiivveess  aanndd  22,,3300,,000000  nnoonn--

eexxeeccuuttiivveess,,  tthheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ttoo  hhaanndd  oovveerr  tthheessee  ccoossttllyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess..  

MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  pprriiddee  iinn  iittss  wwoorrkkffoorrccee  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthheessee  aarree  mmaannaaggeedd,,  ooppeerraatteedd  

aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  BBSSNNLL  aalloonnee  aanndd  rreeaappss  mmaaxxiimmuumm  bbeenneeffiitt  oouutt  ooff  iitt..  

  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  wwhhiillee  tthhee  uunniioonnss  aarree  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  aanndd  

eexxppaannddiinngg  sseerrvviicceess  bbyy  oobbsseerrvviinngg  aa  ‘‘CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr  22001111--1122’’  aanndd  iiss  mmaakkiinngg  pprrooggrreessss,,  iitt  iiss  

nnoott  ccoonndduucciivvee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  aarrbbiittrraarryy  ddeecciissiioonnss  oonn  ssuucchh  vviittaall  mmaatttteerrss  

aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  wwiitthhoouutt  ccoonnssuullttiinngg  tthhee  uunniioonnss  //  JJAACC..  

  

WWee  hhooppee  tthhaatt  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ssttrroonngg  vviieeww  iinn  tthhee  aabboovvee  mmaatttteerr  aanndd  ddrroopp  

tthhee  pprreesseenntt  pprrooppoossaall  ttoo  lleeaassee  //  oouuttssoouurrccee  ttoowweerrss  aanndd  OOFFCC..  
  

  YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
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