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  SSuubb::  --  RReevviissiioonn  ooff  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  rroollee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaa  aanndd  SSSSAAss  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaa  --  rreegg..  
  RReeff::  --  ((ii))  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..44--22//22001144--RReessttgg..  VVooll..IIVV  ((PPtt..))  ddaatteedd  1177..1100..22001199..    ((iiii))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//550033((CCDDRR))  ddaatteedd  1188..1100..22001199..  
  WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn..  
  TThhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((ii))  aabboovvee,,  hhaass  iissssuueedd  nneeww  gguuiiddeelliinneess  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaass..  SSuurrpprriissiinnggllyy,,  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  aannyy  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ttwwoo  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh  hhaass  iissssuueedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hhaavviinngg  ffaarr  rreeaacchhiinngg  iimmppaacctt  oonn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..    
  ((11))  SSoo  ffaarr  aass  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaass  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  aallll  aalloonngg  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttoolldd  tthhaatt  tthhiiss  pprroocceessss  iiss  nnoott  tthhee  oonnee  ooff  mmeerrggiinngg  tthhee  SSSSAAss  ttooggeetthheerr,,  bbuutt  oonnllyy  ddoonnee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  SSSSAAss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnootteedd  tthhaatt,,  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  ggiivveenn  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tthhaatt  iitt  iiss  aa  mmeerrggeerr  ooff  SSSSAAss..      

  ((22))  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  iinniittiiaattiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  aassssuurreedd  tthhee  UUnniioonnss  tthhaatt  tthhee  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwoouulldd  nnoott  bbee  cchhaannggeedd..  YYoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  oonnllyy  wwiitthhiinn  tthheeiirr  SSSSAAss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  sshhoocckkiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  sseenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ccoouulldd  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  oouutt  ooff  tthheeiirr  SSSSAAss..  
  IItt  iiss  vveerryy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh  hhaass  ttaakkeenn  ssuucchh  vviittaall  ddeecciissiioonnss,,  wwiitthhoouutt  hhoollddiinngg  aannyy  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  mmaakkiinngg  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  UUnniioonnss,,  aa  ffaarrccee..    
  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  kkeeeepp  tthhee  aabboovvee  cciitteedd  lleetttteerr  ooff  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee  aanndd  ttoo  iinnssttrruucctt  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh  ttoo  hhoolldd  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ffoorr  ttaakkiinngg  aa  ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  AA  ccooppyy  ooff  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((iiii))  aabboovvee,,  iiss  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee..  WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr  eexxppeeddiittiioouussllyy..  
    TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
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