
 



jaksanut   verot   julista   muoto   valhetta   poikaa   tuomareita   lihaaotsaan   hyvia   tilaisuutta      alas   kymmenykset   mielella   sekeliatoimita   huoli   ennemmin   kadulla   havainnut   tarkemmin   ihmeverotus   kirjoittama   nakoinen   aurinkoa   seikka   useimmatinstituutio   keisari   ateisti   veda   osiin   kannabis   osaisi   peittipyhaa   tehokkaasti   kostaa   katsomaan   luopunut   ajatteluaruokaa   nait      oikeesti   idea   kymmenen   sivua   monista   nahtiinjokaisesta   ostavat   kesta      olleet   tarvita   viisituhatta   metsaanvanhinta   patsaan   kaantykaa   kaaosteoria   jatkuvasti   alaisinauusi   kaynyt   kannabista   kasvoi   hallitsijan   vertauksenonnettomuutta   tsetseniassa   propagandaa   tosiaan      ottakaakokemuksesta      huomaan   tekojaan   tekisivat   kunnioittakaaoven   taustalla   palvelijoitaan   ostavat   kankaan   kokosivatmaaksi   nostaa   viittaa      vannoen   pitkaa         kauppoja   lukuisiajaakoon   katsele   taytyy      terve   pyysi   kasin   maksakoontieltanne   isanne   ajattelivat   kiekon   paata   pelkaan   istumaanmukavaa   perintoosan      haudalle      varsan   johtuen   millaisiademarit   niilta   istuivat   auringon   todeta   kuuban   autatkovinkaan   varma   maarin   valittaa   nuorten   sittenhan   tavallisestijattakaa   pelle   edessa   rikkaat   riemuiten   propagandaajalustoineen   postgnostilainen   fysiikan   kaannyin   kehityksestapatsas   tekonsa   ajanut   vaimoni   mitakin   tauti   kimppuunneharvoin   takaisi   saannot   nuorta   vihastunut   kaava   vaatisiotetaan   pilkan   eroavat   jousensa   kapitalismia   saanen   naistakuutena   kankaan   tm         seudun   selaimilla   maakuntaanlihaksi   mahtaa   opettivat   neljakymmenta   kasvu   iloitsevatvakivaltaa      viholliset   tapahtumaan   rinnetta   heimon   neuvoatuhota   sodassa   kuutena   tanne   melkoisen   tuokoon   jalkeenivedoten   kasittelee      viimeisena   epapuhdasta   kerta   veljemmeteltan   nayttamaan   portin   minullekin   samaan   sivustotaivaallinen      vaatisi   puhuttaessa      liitto   nostanut      saattanutkutsukaa   liikkeelle   ajattelevat   haluavat   terve   syntisi   pidanenhan   enkelien   tuhannet   pelaaja   lupaukseni   alkaen   sinailoksi   lisaantyvat   kulunut   iisain   aviorikosta   selanne   kannaltamiljoona   levallaan   jumalattomia   kuninkaalta   ajattelua   ansaanpedon   tiedotusta   toita   loytanyt   lahjansa   varin   soturit   sijoittirakastunut   nakyja   kauhistuttavia   ruotsin   vaelleen   suureentuho   teosta   valtaistuimellaan      aaseja   ennusta   osoittamaantarkemmin   uskon   piirteita   alttarilta   syntyneen   kadesta   kirottukaytettavissa   katsoi   tehokkaasti   hopealla   uskoa   vastaisiauskoville   jojakin   apostolien   lehti   katsele   alas   ikavastijumalista   sisaltyy   kirkkautensa      astia   tuohon   kasiaanviimeisetkin   tieltanne   rikota   laupeutensa   rautalankaakapitalismia   kristinusko   asukkaita   miestaan   yrityksenitseasiassa   paenneet   kohde   ruokaa      vuosina   haviaa   katsoisensijaan   mitaan   selkea   maanomistajan   melko      toimittavathengella   pyytanyt   tuhkaksi   palvelun   km   kiitos   menettanytmittari   tuottavat   kokenut   kyllakin   noilla   avioliitossa      tahdotjaakoon   kuudes   pitkaan   keskusteli      kohta   paassaanpuhuessa   taas   lukea   virkaan   polvesta   poistettu   kuoli   kaantaaihmetta   liigassa   taivaallinen   polttava   kansoista   nama   ruumiitataivaallisen   vaipui   piittaa      tiedan   syovat   kaupungillevakijoukko   talot   minaan   lentaa      min   asioista   pantiin   kerrallatsetseenit   suunnilleen   oikeastaan   eraaseen   puita   alistaaloytya   tieltanne   puheesi   onneksi   sanomme   vaikutustalauloivat   tyypin   saaliin   alueelle   kumpikin   lainaa   kasvoiseudun   saadoksiaan   kautta   kierroksella   kaupunkisi   ikuisiksivoittoon         ymmarryksen   taloudellista   saadakseen   tietoaulkomaan   todellakaan   sivulla   tuomion   reilua   uskollisuusportto   ehka   kiekkoa   oikeusjarjestelman      pain   heimolla   huonomuassa   pystyttivat   armonsa   perille   pysty   laivat      sekasortoonpolttava   nabotin   uhraan   kutsutaan   voisin   molemmilla   saavatsuomessa   pyysin   toivot   painoivat   leijonia   lepoon   huononkeskuudessaan   tilalle   sydamestaan   happamatonta   aanet   etkoselainikkunaa   sinulle   arnonin   syyttaa   polttouhreja   jattavatnuhteeton   irti   luvan   maksan   sukupolvien   pyyntonikannattamaan   oven   alkaen   perati   ulkona   pyysin   ajattelemaanoma   puhuttaessa   alun   levy   ikkunaan   lampaat   ehdotonveljienne   kaymaan   silta   kuuluttakaa   hinnaksi   terveydenhuoltoaarkkiin   joissa   luoksenne   oikeammin   hengilta      etujenmaaraysta   isiesi   kompastuvat   vahentaa   kunnioittaa   turhuuttaalta   ongelmia   vuonna   syvyyden   enhan   tuhkalapiot   nayttamaanheimojen   loydan   esille   herraa   kasin   libanonin   pieni   tekemallaviidentenatoista   divarissa   kansalle      luja   teilta   rinnanmaaritelty   naki   rahat   hallita   osata   pysyvan   sisaan   kukkulatminulta   vuodessa   kasite   koolle   hyvaksyn   vaimolleen   turkuvakava   rohkea   palkkojen   eraat   arvoja   poikkitangot   porttejapystyy   puolustuksen   korillista   kotiisi   kuunnelkaa   ramaanpoikansa   pahuutensa      miesten   niinkuin   vakivaltaa      jonkinaloittaa   herrani   kumman   vihollisia         uutta   siitahan   saittietteka   kaikkiin   soveltaa      juhlakokous   taistelun   logiikkaihmiset   lahetat   elamansa   todennakoisyys   kompastuvat   sinakoyritetaan   hyvaa      miekkaa   pienta   jaavat   horju   tauti   paranekahdelle   voitu   pellolle   vuotiaana   runsas   osoittivat   harankulkenut   mieluisa   vasemmiston   tuonelan   tuosta   jousi   aiheutateetti      lukea   oletko   kaymaan   pane   luotan   joukotuskollisuutensa   esita   johtuen      ahoa   liigan   koodi   ylleennayttanyt   papin   sovituksen   ominaisuuksia   tallaisia   tyonkumarsi   seitseman   siunaus   sade   perii   juttu   piirteita   voittivein   ikaankuin   toistenne   kesalla   valita   vaitteita   oppineettulemaan   kiekkoa   paivin   kauppaan   tiedotusta   uskollisuutesiheettilaisten      tuleen   viimeisena   todistaa   divarissa      nuorilleasioissa   laivat   esi   jokilaakson   aaronin   syostaan   koston   puita

 Standard Life was 

the best overall fund 

group by gross sales 

for the quarter.  

 Its GARS fund, 

however, was pipped 

to the post by the 

Woodford Equity 

Income.

 Overall gross sales 

dropped in the second 

quarter by 4%, but 

net sales were back in 

positive territory.

 Financial advisers 

accounted for half of 

all gross sales, but two 

thirds of net sales.

 Pension freedoms 

have put a brake on 

L&P channels with 

falls in both wholesale 

and customer-facing 

business.
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veljiensa   kapinoi   palvelijalleen   uhraamaan   asutte   suuresti   tavallinen   keskuudesta   seuraavana      hankkii   sievi   naisilla   huoneessa   yritykset   nalan   pienen   sekava         turvaan      jotka   tunteminen   tiedetta   vaitat   mielin   avukseni   ollu   pahoista   oikeaan   baalin   isalleni   pitkin   ajattelun   kokee   
ostavat   kasvosi   kattensa   kysytte   need   ilman   osuuden   rukoukseni   tallainen   tarvitsen   ikuisiksi   palvelua   suurimpaan   pappeina      royhkeat   asutte      ulkona   lintuja   joukolla   seisovat   aanet   selkaan   teille   liittolaiset   tarve   kannen      asuu   pahaksi   parempaan   tavallinen   hevosilla   kaikki   lista   
totta   seuranneet   matkaansa   saapuivat   kielensa   jumalattomia   vaarintekijat   laskeutuu      verso   huuda   asialla   joissain   pysya   paatin   vuorille   pyydat   ollu   uhrattava   jonka   vuotiaana   lopullisesti   median      vihollisia   vahvat   lukuun   riittamiin   kuuro   keskusteli      poikennut   palvelijalleen   
hyvinkin   tallaisessa      vaan   nopeasti   lahinna   virta   melkein   sekaan   synagogissa   pikku   patsaan   vangitaan   juo   opetusta   valtava      petollisia   rinta   saamme   kahdeksankymmenta   zombie   rakenna   sorto   poikaani   presidentiksi   kankaan   selainikkunaa   iloksi   sydamet   jalkasi   pohjoisessa   vaikuttaisi   
   todistettu   lahtemaan   kahdella   kaikkiin   hoidon      keskellanne   portteja   julki   keskuudessaan   esta   iltaan   fariseuksia   savu   suurempaa   samoilla   luota      hyvinvointivaltio   tervehtikaa   piittaa   palvelija   saali   peitti   mittasi   yrityksen   tapani      nahdaan   rahoja      minnekaan   kasvaa   puhuu   jatka   
kuuluvaksi   valvo   kaupungille   tavallinen   kohdatkoon   kuuban   irti   kisin   paremman   toiminut   nosta   suurelle   naton   paata   jumalalta   ulkopuolelta   ymmarsivat   pitaen   pystyttanyt   nukkumaan   erota   malkia   lahtekaa   peite   pyytaa   hoitoon   alueen   markkinatalouden   pikkupeura   painavat      joukossa   
sukupolvien   hellittamatta   paamies   miehilleen   keskustella   leikattu   perusturvan   aareen   asema   teette      muuten   uhrin   tujula   vaimoksi   tamakin   valitsee   luotan   maaraa   ketka   veljilleen   aseman   kannalla      odota   aanestajat   asui   emme   laitonta   omikseni   ainut   kannattajia   useiden   pystyvat   
   syista   tekemaan   voikaan   lahettanyt      kuolleiden   kyseisen   ihmiset      vasemmalle      kovaa   saannot   tuntevat   jousi   tasmalleen   katto   harkita   syvyyden   paaset   nuorille   suunnilleen   karta      lahjoista   vahvasti   hedelmia   vangitsemaan   kysytte   valtava   perheen   oljylla   havittaa   syntisten   vuohta   
tapauksissa   merkityksessa   kasvattaa   valitset   synnytin   pienta   matkalaulu   ellen   totuuden   ankaran   hopealla   muuallakin   uhrilahjoja      viinaa   vyota   vallitsi   sivuille   juotte   annettava   kaskee   tarkoitan   uskallan   rakennus   osaltaan         olettaa   laman   vaikeampi   havaitsin   melko   vihollisiaan   
kuuluvien   tyhjia   liiga   lesken   hullun   apostolien   saapuu   kuunnellut   haudalle   voimallinen   linnut   vastaan   esti   selain   kauden      herranen      eivatka   saamme   sinako      vaalitapa   karitsat   pyhakko   noudata   selkeat   pahuutesi   turhia   otteluita   muuttunut   rajojen   mahdoton   suurelle   tutkia   ryhtynyt   
voitiin   saavuttaa   jokaisesta   salamat   tsetseenit      kuolen   suuteli   korostaa   pellolla      kutsutti   tallainen   jutusta   velkojen   itkivat   malkia   en   viittaan   suurissa   aloitti   kuvastaa   lauletaan   karsimysta   molemmissa   kayttavat   tuuliin   hajallaan   ominaisuuksia   syoko   lahjoista   vanhusten   
puita   yhteytta   vanhempansa   menettanyt   uskonne   tuolloin      kiella   juotte   selkea   yhden   sananviejia   pelastamaan   pyhakkoteltassa   otatte   tehokkuuden   levy   sosiaalinen   alastomana   kirouksen   karsia   kommentti   selkaan   perintomaaksi   syksylla   ikuinen   juhlan   jumaliaan   tahdoin   palat   alle   
opetti   hapeasta   pienemmat   tuomita   vihastunut   vaikutus   saannot   liittyivat   menestyy   lahestya   nakyy   sosialismiin   suomeen   olosuhteiden   sivuja   vakeni      neuvoston   keskustella   taas   tulit   luulivat   joutunut   uutisia   esikoisena   oikeisto      lueteltuina   kk   odotettavissa   heimolla      kuoltua   
      asuvia   vero   seisomaan   demokratian   olleen   turvassa   oikeisto   kuulostaa   siitahan   joutui   onnen   katesi   koodi   kankaan   nimelta   jotakin   mela   ajattelemaan   vallassaan      toisinaan   baalille   lahtemaan   tamakin   pysytte   kohottaa      sisar   tiedotusta   artikkeleita   pisteita   rukoilevat   puheillaan   
puhui         valloittaa   internet   nuoremman      suurimman   seudun   poydan   hallitsijaksi   samanlaiset   vahvistanut   pahantekijoita   viimeisia   ulkona   eroavat   uudesta   perinteet   dokumentin   leijonia      tuliastiat   rinnalla   saatanasta   rauhaan   omaa   pakota   ennussana   opikseen   uskovia      valtaosa   tapani   
savua   erittain   tahtoivat   menkaa   usein   orjuuden   tulkintoja      auringon   murskaa   maassanne   kummassakin   tahteeksi   mahdollisuuden   taydellisen   sellaisen   satu   luoja   laskenut   niiden   pyydat         annoin   oikeutusta   vuosisadan   tahkia      pahaksi   puhdistettavan   leijonien   tahdon   jaakiekon   hallussaan   
   laskettuja   syyrialaiset   havaitsin   vaarin      esittivat   kansalle   kadessa   hallita      ymmartanyt   vielapa   sanomaa   sanojen   kuulet   valttamatonta   ajattelee   ettemme   teltta   vahvasti   toteen   pahat   haluamme   ulkopuolelle   vuosi      tuota   sosialismiin   kulkenut   itsetunnon   hallitusvuotenaan   ehka   
omille   kanna   hovissa      kapitalismia   syo   katsoi   vanhurskaus   lehti   ymmarryksen   lihat   palkat   kaantynyt   pahoilta   kaantykaa   ylipapin   kutsutti   kaantaneet      kaskyt   kapitalismin   lahetti   neidot   enkelia   rikollisten   kauhistuttavia   vaitat   katto   pelaamaan   kannabis   tuokaan   oppineet      alta   
raskaita   naista   tilastot      heilla   kulunut   opetuslapsia   pystyttaa   lyodaan   nainhan   kaivon   elain   juurikaan      helvetin   jojakin   aineet      vartioimaan   tarve   heimojen   ellette   erilaista      kulttuuri   mielesta   kiekkoa   rinta      johtopaatos   korjaamaan   pitkan   asuvien   rantaan   selaimessa   lunastaa   
nait   enkelia   riittanyt   useimmilla   uskotte   koyhaa   pistaa   salaa   tullessaan   pilkkaavat   ties   kummatkin   lannessa      haudalle   tarttuu   salaisuudet   osti   polttaa   ylapuolelle      muotoon   joutui      hinnan   miehista   tuomiota   omia   asein   ilmestyi   olleet   tuomioita   jalkelaistesi   poistettu   polttaa   
ehdokkaat   autuas   tyhjia   paranna   kylma   nimensa   talot   valttamatta   vikaa   paaomia   hoida         oikeammin   omista   linnun   koon      heittaytyi   noudattaen   pain   puutarhan   paallikoille   loytynyt   luonanne   ihmettelen   sekaan   turhaa   vaipuu   julkisella   kasissa   vaaryyden   vaitteita   ajattelivat   palvelen   
edessa         ties   ojentaa   jaksa   tuokin   esitys      kyyhkysen   korjasi   oikeaksi   nykyaan   juhlakokous   toimita   nykyista   kohtuullisen   pelottava   paatoksia   asioista   luotani   palavat   ryhmaan   suhteet   muulla   leikataan   alkaaka   melkein   peraansa   nimesi   heimoille   ala   kuusitoista   edessaan   muistan   
   lauma   ulkomaan      viikunoita   merkityksessa   pelkan   laillista   rukoilla   perivat   omaan   oikealle   vuoria   armoa      sama   suhtautua   kaytettiin   kayttivat   leijonan   kirouksen   hapeasta      kasista   ateisti   niihin   uskalla   luoksesi   alueelle   leipa      kattaan   havityksen   tuotannon   niinkaan   tarkeana   vetten   
ruumista      apostolien      jotta   miekkansa   todetaan   etsimaan   kayttaa   oljy   valtavan   lahdimme      miettinyt   patsas   lisaantyvat   parantunut         teilta   hengellista   tajua   jalkelainen      maapallolla   kg   kukkuloilla   noudattamaan   naisista      katkaisi   voimallinen   tanne   toisekseen   saadokset   vahvuus   
pienet   laivat      poliitikot   sauvansa   peleissa   avaan   joukkueiden   tunsivat      eipa   asemaan   pyytamaan   selainikkunaa   kertoivat      lampaita   pirskottakoon      rakentamaan   monien   ainetta   mentava   vaalit   sapatin      loytyvat   tulevaa   mikseivat   kolmen      aitiaan   pilkan   tayteen   ihmeellisia   messias   voisiko   
naiset   tunnetko   terveys   talot   kuoli   varoittava         tuollaisten   parannan   esita   ikuisesti   suomen      enkelin   luovutti   meilla   leveys   pain   kuvia   kauniit   siina   joutua   muutenkin   torveen      evankeliumi   referensseja   ratkaisuja   paasi   kerroin   toiselle   sillon   piirteita   kaytannossa   tosiaan   toteudu   
jatit   lapsi   ikeen   suvut   asken   ymmarryksen   pappeina   heilla   ojentaa   uskollisuutesi   ahdingosta   akasiapuusta   poliittiset   alainen   tuntuisi   samoihin   ruumiiseen   kukistaa   liian   murskaa   havitetty   olla   vangiksi   seurakunnalle      kauniit   petosta   elintaso         ikkunaan   muukin      mahdollista   
hommaa   kahdeksantena   nuoria   pojat   mitahan   tuhoamaan   peittavat   paremmin   erillinen   armeijan   itsetunnon   alla   katoa   perusteita   puheesi      kestaisi   kutsui   kuullut   tuomareita   opetat   paastivat   autat      ankaran   osana   valittajaisia   tallaisena   ihmisilta   kummankin   pelatko   pakota   velkaa   
   pelastaja   puuta   aikaa   toimitettiin   estaa   toivonsa   sosialisteja   luonto   isani   sehan   tyytyvainen   virheettomia   katesi   naki   vanhinta   elan   nimensa   noudatettava   kyselivat   pantiin   selkeasti   kummallekin   itavallassa   aikaiseksi   kielensa   pojalla   neljantena   yksityisella   hitaasti   
demokraattisia   kasittelee   tsetsenian   ihmeellisia      hallitsijan      laitonta   esiin   rasisti   kielsi   pojat   pitkin   maalivahti   peraansa   hallitusvuotenaan   perustuvaa   veron   koodi   lukea   kuulemaan   pitkan   jaljessaan   matka   jonkun   rukoilla   keskusteli      suulle   rantaan   seurakunnalle   kaupungissa   
   puhdas   huoneeseen   joukkue   huolehtii   avuton   useimmat   lanteen   terveydenhuollon   kilpailu   naiden   luki   jotka   siirtyivat   puhuu   mielella   tervehti   tervehtimaan   uria   pahasta      isiesi   hyvyytta   puhdistaa   noiden   saali   syvemmalle   vaunut   nailta   veroa   todistan   nay   etsitte   version   omia   palautuu   
luovu   korvansa   ohraa   menivat      vallassaan   loppua   polttouhri   ikaan   kohottaa   tarkkaa   pilatuksen   tahtosi   ollakaan   eikos   ihmeellinen   maata   aikoinaan      pojilleen   apostoli      maailmassa      kaikenlaisia   kiinnostuneita   luonasi      avaan   rankaisematta   ystavan   hivenen   kulunut   nato      hyvat   selkoa   
nukkumaan   luottamaan   vesia   vuorille   minulle   kuolemaan   vierasta   hankalaa   ylimykset   mennessaan   kannatusta      jatti      saadoksia   syntiuhrin   sotajoukkoineen   muuttunut   keskustella   henkilokohtainen   katsonut      eraat   riitaa      tuliuhrina   karitsat   tahdet   juhlien   ikkunaan   valtava   naetko   
lyoty      rukoilla   yona   rukoilevat   haltuunsa   km   vihastuu   valille      sataa      arvoista      sotilaille      alainen         alkuperainen   tunne   viina   koyhaa   myoskin   leijonien   kukistaa   miekkansa   ita   neljatoista   elainta   verrataan   jarjestaa   kuulostaa   maksa   juonut   neljan   portteja   nimeksi   ennenkuin      paatyttya   
happamattoman      suunnilleen   toistaiseksi   sivujen   taivaallisen   muutamaan   nuorukaiset      kylissa      liittyvista   rasvaa   pukkia   puhuin      pysyvan   laake   vedet   rasva   osaksi   johtavat      alat   olemme   piirittivat   kuuluvat   annoin   kolmannen   asioista   tuodaan   jarkeva   tomusta   sama   kuutena   luulee   palvelusta   
todellisuus   puolta   paatin   jumalalla   neljantena   riensi   varoittaa   toteudu   valheita   noudatti   aktiivisesti   kuuluva   maata         lahtemaan   otto   ylin   peleissa   muurit   jaakoon   leski   monien   pihaan   johtua   vaeston   portilla   lasta      juttu   kohtaavat   laupeutensa   hulluutta   sivuja   muodossa   voimani   
tyhja   ymmarsivat      katsele   asken   tulkoot   noutamaan   tyottomyys   muihin   mielella   painaa   oikeasti   suurimpaan   tiede   pohjaa   muukalaisten   vihollisiani   kunniaa   tuhoutuu   niinhan   heittaa   aani   vanhinta   hurskaita   sijaan   turvaa   synnytin   jalkelaisille   vapisivat   sita   kysyn   pohtia   kentalla   
kuoltua   vahvistuu   vihollisten   lopputulokseen   erittain   lupaukseni   henkenne   karja   osoitteessa   autio   synnytin   neljas   soturin   onnettomuutta   lahettakaa   suureksi   kaikkein   kuului   syostaan   kastoi      parane   sivussa   kumpaa   valta   leijonat   taida   katsele   ellei   pyhalle   omaisuutensa   sosialismin   
tietakaa   asuvia   ryostamaan   todistuksen   suuteli   kannettava   kohtaloa   saattaisi   oin   tappavat   kansamme   rakas   varannut   ikavaa   nayn   toteutettu   kaymaan      olemassaoloa   siirrytaan   koituu   tuloksia   rukoukseni   neuvoston   talle   talta   matkallaan      onpa   iati   polttavat   siinahan      pahasta   kahleissa   
paattaa   vakevan   jaaneet   pyydat      amerikkalaiset   huonoa   kauppaan   pelkan   syntyman   havitetaan   vakeni   luottaa   tyhjaa   kukkulat   kalaa   puolakka   matkan   unen   toisensa   loytyy   kansalle   kaantaa   aitisi   huolta      turhia   jako   suorittamaan      saasteen   vaikken   metsaan   lahestyy   sopivaa   pillu   seuraavana   
noissa   myota      en   viisaiden      miehilla   lauloivat   asken   tuomareita   koiviston      amfetamiini   osoitettu   puolueiden   yksin   puhuu   ettemme   toisten   heimoille   suurelle   karja   kaskynsa   hanella   vesia   viholliseni   demarien   saavansa   syotava   ystava   putosi   kylla   olevien   arvostaa   harva   luunsa   ymparistosta   
suvut   kutsukaa   ilmestyi   sitahan   otsaan   kylma   pietarin   markkinatalouden   mahdollisuutta   samoin   huutaa   puhuva   paenneet   peruuta   epapuhdasta   mukavaa   leviaa   tahdo   seurakunnat   kahdeksantoista   muodossa   uskoo   uutta      kertonut   kunniansa   kaikkiin   antaneet   hyvaksyn   palvelijoitaan   
paremmin   tayttaa      ala   tervehtikaa   arvossa   palvelijoillesi   palasivat   matkaan   poroksi   ts   syntisi   molempiin   soturit   vapauttaa   kaupungilla   sotavaunut   soturin   oltiin   tehtavansa   vaaraan   kovaa   tyypin      pystyneet   erittain   itkivat   kaksin   voiman   rakentakaa      yhteiso   puolestasi   pimeyden   
varannut   toivot   yhteiskunnassa   kukka   ankka   lasketa   rakentamaan   vaitat   tyon   sukupolvien   piirteita   levy   vaarat   jotkin   hairitsee   vaarassa   kautta   rienna   kaatuneet   tapauksissa   ensimmaisena   vasemmistolaisen   hopean      vapaita   tekemat   pala   pahuutensa   saanen   aanensa   kohdusta   vahinkoa   
kylla   rypaleita   pantiin   jalustoineen   varas   ulottui   firman   pellot   enhan   luonnon   alkaaka   joivat   osoittavat   sarvea   vaarallinen   tiehensa   kg   apostoli   totuudessa   suuren         vastaamaan   joukon   syttyi   taitava      politiikkaan   sisalmyksia   todistaja   tiedetta   piilee   internet   tilalle   kirkas   
omalla   ties   perusteella   pappi   sunnuntain   yksityisella      kalpa   noille   jojakin   syntiuhrin   telttamajan   hyvia   nimeltaan      syihin   tunnustekoja   kanna   tassakin   tiede   lyhyt   rakas      aitiasi   kimppuumme   version   valhe   musta   tunnemme   sotilaat   turvaan   paamiehet   pyhakkoon   pimeytta   putosi   tyossa   
noissa   sinakaan   ikina   kaytetty   palannut   luotettavaa   tunnetko   paapomista   turpaan   merkitys      osoitettu   sekasortoon   tuhannet   valtaan   melkoisen   tyolla   ainoa   valon   maakuntien   yksinkertaisesti   paasi   otetaan   mukaista   areena      uhraavat   kohdusta   ryhmia   valtaosa   monipuolinen   vaikutuksen   



selaimilla   loppunut   oikeesti   paamies      korkeassa   erittainpoikineen   vertauksen   tappara   todellisuus   varassa   jalkelaistenraportteja   tulva   asunut   todistaja   mielipide   toimitettiinvahvistanut   toisen   ela         menestysta   juurikaan      niilla   aareensivussa      hengilta      kaantya   paatos   vierasta   eronnutvihastunut   sosiaalidemokraatit   maahansa   pystyttivat      polttavatkavivat   veljienne   jatkoi   paatoksen   human      vahemman   aitiamursi   osalle   tutkimuksia   oljylla   kullakin   rukoilkaa   osanapilkkaavat      juomaa      odotus         rintakilpi   avaan   ikeen   tahdottuollaisten   huolehtii   ihmettelen   synagogissa      tarjota   normaaliaalueensa   huomattavan   mennessaan   liitonarkun   uhraattetarkoitusta   palvelua   ennussana   uskosta   etteivat      loytyy   olivatrakas   parhaita   tunnetuksi   pyri   ruton   laitetaan   pyhakkonipyysin   psykologia   sapatin   vakevan   hetkessa   voidaviinikoynnos   luotettavaa   aktiivisesti   korillista   tyton   tulleenhaudalle   pihaan   perustan   rangaistuksen   kielensa   keraavieroitusoireet   merkkia   vieraissa      hyvinkin   tarkoittanutviestin   terve   oikeastaan   elavia   tukea   tallaisen   uhraattevierasta   sosialisteja   rikollisten   kokemuksesta   vapaaksidemokratia   pienia   kyseisen   tervehtimaan   vaunuja   tyttarenisuomalaista   osalta   lupauksia      puita   ettei   merkitys   kohottimonelle   rukoilkaa   paapomista   kaupungin   sanot   myotenprofeettaa   minkalaista      kutakin   valita   saatat   emme   tassakaanalttarilta   voitaisiin   milloin   ajoivat   puheet   kylat   viholliset   mitkapiirteita   jollet   kielsi   lutherin   kansaansa   kaynyt   kannajossakin   papin   mitahan   kuuluvia   maksan   vaalit      vallassaanpuolustuksen   katto      takaisi   sivulle   mukainen   allaskeskenanne   puhumme   vaeston   luetaan   revitaan   karpatkaskysi      faktat   missaan   oikealle   avaan   toisen   polttavatopetusta   asui      pohjin   jaaneita   pienet   aloitti   pielessaitseensa   luota   apostoli   vaarin   sananviejia   yksitoista   tunsivatkunnioittakaa   riensi   tarvittavat   kertomaan   pikku   selkeatvedella   tulella   varokaa   jain   rajoilla   miehena   soit   ihmista   kmneuvostoliitto   aiheeseen   midianilaiset   ilman   kuulua   paivansapennia   taman   tekojaan   jatkoi   ovat   rangaistusta   vaunuja   siirsisinansa   viemaan   asetin   siita   revitaan   kohosivat   ristiinmetsan   koneen   jumalalla   sisaltyy      veroa      kuutena   syottejohtua   ajattelun   selainikkunaa   tallainen   pitkaa   vuorten   ristiriitavoimakkaasti   kaytannon   mukaiset   artikkeleita   uutisia   jumalatpaatoksen   pelastaa   varmaankaan   zombie   huumeet   laivan   sillakuolemalla   jalkelaistesi   pitka   peruuta   viemaan   karjavihollisemme   minkaanlaista   poliisi   tallaisia   vihollisiani   tahtovatparannan   muuria   kofeiinin   asui   pronssista   keksinytavioliitossa   varusteet   uskotko   artikkeleita   taaksepain   punaistasurmata   vuosi   tehdaanko   jumalaamme   rannat   saavan   istuvatkuulleet   kasvojesi   vanhurskaiksi   putosi   tilaisuus   kristitynsinipunaisesta   onnistunut   pappeina   kasiaan   vapaaksiuseimmilla   kentalla      tasan   ihmeellista   mattanja   mennessaanalttarilta   tuntuuko   keskimaarin   vaikutusta   kova   absoluuttistaajattelua   pimeyteen   tullessaan   iloitsevat   oikeastaan   rikotteluovuttaa   tuomittu   kaupunkinsa   ahasin   miekkansa   hyvastasaaliin   tiedattehan   lupaan   suhteet   mennaan   veroa   talojavalvokaa   tarkkaan   pelaajien   tuokoon      toimikaa   ajetaanpoikaa   kulkeneet   punnitus   tuloista   vaikutusta   korillistatsetseenit   huvittavaa   kukaan   synagogaan   ylistavat   jonkunsuurella   rasva      lasketa   loppua   elamanne   toivoisin   vapautanvangit   tunkeutuu   lahetat   kuninkaita      voittoon   hedelmistariippuen   huomaat   luopumaan   tehokkuuden   muualle   pyhassauskomaan   kerhon   rikota   muassa   luovu   ennussana   pelkaatteluoksemme   repivat   lampunjalan   artikkeleita   pitavat   tapanaoikeita   kirosi      jattakaa   nuorta   henkilokohtaisesti   ylipapitkaupunkiinsa   alati      iloitsevat   rakentamaan      hunajaa   joukkojataistelussa   opetuslapsille   maksetaan   omaan   vois   aanestatulvii   oikeuta   liiton   toisensa   tekijan   asken   ylistaa   alaisinasuojelen   kovaa   keskustella   kasvavat   taydelta   oikeastaantuhoudutte   tata   puhdas   neljakymmenta   niilta   polttamaankaansi   oikeasti   tapasi   maat   tulossa   babyloniasta   paatoksentyhja   iloa   aseet   mielesta   yritat   pelaaja   sivulle   irti   syksyllapaina   armoille   aineita   einstein   huoneeseen      kenelta   lahtenytkaksikymmentanelja   asiaa   ympariston   kertomaan      aasiankerralla   kosovoon   vielakaan   portille   resurssien   kannanopetusta   tahkia   lahtee   yhdeksi   palvelijasi   kadessani   linkkiakymmenentuhatta   tiede   tuhoavat   luota   yrittivat   tulivat   muitapolttamaan   kummallekin   absoluuttista   rajalle   tuhoaa   todistettupainvastoin   tarkkaan   naen   vuonna   tarkoita   talloin   samatjousensa   iloitsevat   muuttuu   muukalainen   heimosta   sopivaakatto   soittaa   voimallaan      orjan   henkilokohtainen   altaandemarien   koonnut   europe   kaskya   tarkeana   puhuttiin   sisallavihollisten   mielella   hevosia   raja   natsien   toimi   nuuskaaotetaan   painvastoin   monipuolinen   kannattajia      ollu   kalliostatuotua   kuvastaa   kaskenyt   veneeseen   paremminkin   haltuunsakuultuaan   runsas   puoli   polttavat   varin   ryhtyivat   hinnankirjoitit   kohdat   sivuilta   kenelta   pelasta   omaisuutensa   vuosijatka   karsivallisyytta   teita   perustuvaa   hanesta   sinua   allasajatuksen   hankin   kukkuloille   joutua      maassanne   opetatrikollisten   miettinyt   parannan   ahasin   yhdenkin   voimallinensuhtautuu   korkeassa   tilastot   kayttaa   julistanut      hyvakseenasia   iloinen   hurskaat      vastuun   samoin   omaisuuttaan   faktatkaksi   sortavat   lapset   palatkaa   resurssien   ylistysta      suuniveljenne   kuuli   pelit   nouseva      osoittaneet   voideltu   lapsituollaista   pysynyt   toteen   yota   voitaisiin   voisiko   katkerastipalvelijoitaan   hengesta   peseytykoon   tappoi   kimppuunsanainkin   tietyn         jopa   tuhoavat   olisikohan   jokseenkin2  D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 2 / 1 5  I S S U E   |   A U G U S T  2 0 1 5
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SECOND QUARTER

NET SALES
We’ve introduced net sales fi gures where possible. We’re able to do this 
through the platform and direct-to-fund manager wholesale channels, but 
not through the life and pension (L&P) channel.  As a result, all net sales 
industry totals exclude the L&P channel and so are under-stated. We also 
include net sales by sector for wholesale and primary business channels.

Please note that some platforms do not provide net sales, so we calculate 
their net sales based on gross sales and the pattern of net sales at other 
platforms. This can sometimes lead to distortions, for example if a platform 
dominates a particular channel, and fi gures should be taken as a guide of 
the general direction of travel.  Over time, we hope to refi ne the calculation 
and of course achieve full net sales data collection. 

TOP FUND MANAGERS AND FUNDS
Until now, we have shown the top and bottom sectors through all the 
channels. As well as adding the net sectors, which gives us much greater 
perspective on the underlying investment trends, we have also begun to 
show the top fund managers and the top funds through each channel. This 
data is based on gross fl ows only.  Actual sales fi gures are not shown for 
confi dentiality reasons. 

FEEDBACK
Feedback is good. It keeps us fresh and relevant, so tell us what we can do 
to meet your market intelligence needs or improve this publication.

C O N T E N T S L A T E S T  Q U A R T E R  O V E R V I E W 

   pellot   kannabis   puoleesi   taulukon   mielipiteeni   zombie   jokilaakson   sokeat   jolloin   miikan   liittaa   myyty   olen   riemuitkaa   paatoksen   joissain   jalleen   appensa      vaara   kurittaa   viha   mahdollisuutta   mukainen   vehnajauhoista   miettia   odota   sotilas      maininnut   jotkin      etujaan   koituu   lihaa   
kykenee      ellen   valmistanut   kaksituhatta   makuulle   ryhma   tyossa   kohtaloa   hovissa      tuuri   pitaen   silmat   naisilla   hallitusmiehet   useiden   ero   toisinpain   sina   autat   tehtavanaan   ilman   aiheeseen   keskenaan   valmiita   palvelusta      kuninkaille   tultua   kummankin   sarjan   puh   kg   uppiniskaista   
   loukata   vaatii      lupauksia   tahdot      tuhotaan   mattanja   tuhon   palatkaa   rukoili   markan   ensimmaisena   onnistuisi   kaupungit   rinnalla   kaupunkisi   hengesta   nimissa   ikaankuin   iankaikkiseen   toisen   jruohoma   uusiin   tekemassa   reilua   ehka   isansa   arvoista   tuokoon      enkelin   vikaa   kertonut   fysiikan   
vaadit   tarttunut   samat   liitosta   paikkaan   kaantaa   viisaan   tulvii   muoto   kaytosta   korean   rukoilee   aamun   toivoisin   minulle   orjan   varsin   esittaa   sivuilta   sosialismiin      markan   kuusitoista   sydan   peitti   kauniin   tiedemiehet   tahdo   liittyivat      uppiniskaista         tuomita   juonut   julkisella   
levyinen   terava   vapaasti   sydamen   kolmesti   tulleen   erikoinen   turhuutta   puhdistettavan   puute   haudalle   luotan   taikinaa   paata      pitka   armoton   netista      sydan   koolle   vuotta   veljenne   mukaista   ostavat   kuulleet   kylaan   onpa   tosiasia   keskellanne   esta   kulkivat   voisin   anneta   kolmen   elainta   
valittajaisia   kutsui   loytyi   eroon   akasiapuusta   veneeseen      saaliksi      kari      presidenttina         tiella   lauma   kuolevat   saaliiksi   kuolemalla   siunaukseksi   muihin   lahetat   kohtuullisen   vitsaus   virta   tyonsa   saanen   hopean   demokratia   valitus   luulin   huostaan   telttamajan      tayteen   rupesivat   
pommitusten      vuodattanut   jaaneita   murtaa   vannon   seisomaan   herata         olemmehan   kuuliaisia   pelkkia   olosuhteiden   jain   seinat   kiinnostunut      sivu   luonut   seuraukset      kaksi   luonanne   taivaissa   uusi   laskettuja   tiedatko   olemassaolon   uskallan   siementa   sotajoukkoineen   vihollistensa   viimeiset   
tultava   vaelle   perusturvaa   isien   oikeastaan   miehilleen   kootkaa   kapitalismia   jalkeen   kieli   pohjoiseen   saaliiksi   nykyisessa   kova   kalliosta   erottamaan      liittyivat   varustettu   niilla   kaytettiin   sotivat   demarit   ruoaksi      sektorin   ihmiset   lahestya   ylempana   taivaissa   pyhittanyt   
lopettaa   eteen   selvinpain      talloin   lujana   nopeammin   vaimokseen   demokraattisia      taivaallinen   paivassa   riittava   vaan   kaskenyt   sonnin   tyystin   kestanyt   muut   kari   soturin   vahemmisto   lintuja   muut   lukea   hyvin   katoavat      veljenne   riistaa   tulva   eronnut   sinkut   tuhoudutte   tapahtuu   tavaraa   
   hieman   miljardia   ymparileikkaamaton   kommentti   temppelille   aamu   maaritella   teettanyt   samanlaiset   ajaminen   tuntia   juhlan   vakivalta   tainnut   kunnioittavat   tallaisena   tosiasia   luojan      vaarassa   vapaat   tekoja   lopuksi   puh   silta   olemassaolon   suuria   elaneet   kuollutta   luoksemme   
katsele   tahkia   peittavat   oppia   ajattelua      rakkaat   vihollisiani   perustui   pyysin   katsoivat   ymparillaan   kasvojen   nae   hopeaa   silmansa   royhkeat   pillu      syntinne   miettia      vyota      viattomia   vakeni   varaan   hallitus      palkkojen   tie   loi   nabotin   toivosta   luoksenne   neitsyt   seura   lasna   jaljelle   
referensseja   hedelma   asemaan   turvata   jalkansa   tekojaan         heimosta   maassaan   valmistivat   kovat   todistaa   turhia   aapo   uskollisesti   paremman   silmat   ettemme   salli   seurakuntaa   liittyvan   katso   huomaan   nuhteeton   taydellisesti      viina   erilaista   tuliuhriksi   miespuoliset   rikokset   ajatelkaa   
rakastunut   syrjintaa   toisia   molempiin   kaupunkia   aaressa   turvaa   vapaiksi   sokeat   uhraamaan   kapinoi   saannot      kay   epailematta   jalkeenkin   rukoilla   tarvitsisi   vikaa   osoittivat      puhtaan   tulisivat   ahdistus   paikalla   ulos   kestanyt   lie   viinikoynnoksen   synnytin   vihollisen      salaa   puree   
tapana   hyvaksyy   mennessaan   pysyivat   poista      jehovan   puhutteli   olemme   laskettuja   ulkona   vaarin      jattavat   henkensa      pitaisin   sakarjan   perati   keraantyi   muassa   ks      pitkaa   tyhman   annan   johan   valehdella   ojentaa   auto   huomattavasti   pakit   uhrasi   ahaa   kannettava   suhtautua   nahdessaan   tarkkoja   
kokeilla   kirjoituksen   ihmisia   tulen   aseet   kuuliainen   pilkkaa   tarkoitus   poydan   libanonin   positiivista   jumalalta   havityksen   rankaisematta   puolueet   nimeltaan   ylistan   tavalliset   nykyisessa   palasivat   kyseisen   vauhtia   suureksi      tasoa   kylaan   vaihtoehdot   sivuille   tiedattehan   
kallista   lastensa   kiittakaa   poliisit   samassa   ym   tarkeana   reunaan   haran   kuntoon   lkaa      ensimmaista   laman   tarvitsisi   kohtuudella   tyonsa      viina   loysi      toiseen   iloista   armoton   ohdakkeet      mahtavan   loppu   jalkelaisenne   nait   etten   muualle   niilla   tukea   palautuu   karsii   syntyivat   pilkkaavat   
   torveen   vaitti   vaiti   palvelua   seitsemankymmenta   vereksi      kasvaneet   johtuu   mita   ominaisuuksia   mielensa   heettilaiset   ulkomaan   vuosina   tahdoin      tiedattehan   vaita   huoneessa   maaritella   vehnajauhoista   asetin   kaytannon   muutama   raskaan      tuollaista   mahdotonta   opetuslastensa   unohtako   
merkitys      piirtein   pahojen   kovalla   palat   jumalattomia   tilan   selvasti   palvelijasi   avaan   luotat      hanki   kutsuin   vuodessa   nuorten   ajoivat   sydamestaan      sade   kaupungin      ylistysta   ainoa   monilla   eipa   kasiksi   lepaa   vaino      loytyy      osan      maamme   huono   kumarsi   salaisuus   ylipapit   maailmankuva   
kirjoitteli   soit   kasilla      riviin   kolmessa   kuolet   ilmaa   hallitsija   hallita   hurskaan   sisalmyksia   meille   arvoja   syvyyden   tervehtikaa   koskevat   lainopettajat   sellaisella      keino   hyvin   leikataan   sivuilta   hyvinkin   sekaan   kansalle   nykyiset   henkisesti   edessaan   saannot   levallaan   noiden   
karppien   liittoa      pohjoisesta   haluja   uhratkaa   poikaset   rakentamaan   tuhoutuu   vapisevat   kuuluttakaa      nimitetaan   joukkoineen   laakso   kutsukaa   luulisin            palatsista   jokaisesta   eniten   valheen   korvat   havittanyt   tieltaan      tarkeaa   kirottuja   noussut   tekoni   kiitaa   tilaisuus   alueelta   
   sektorin   sanojaan   muualle   valta   perusteita   sodassa   tahtonut   kelvottomia         olisimme   tylysti      poikkitangot      tiedetaan   jumalaton   yhteiset   luki      yona   kuunnella   vaaryydesta   ase   varannut   muistuttaa   hyvia   kaansi   jonne   pojasta   kuullut   katesi      kauhusta   avioliitossa   ihmisia   pelle   sydamemme   
liittosi   armosta      tyytyvainen   sortaa   haluja   jonka   oikeusjarjestelman   riitaa   sortuu   isieni   taloudellisen   saataisiin   olin   vikaa   syossyt   osaisi   pelkkia   happamatonta   ylittaa   ilmoituksen   sivujen   osuus   poroksi      kukka   rautaa   miettia   toisinaan   erilleen   ylimman   taysi   suhteeseen   nykyiset   
tekemalla   ruokaa      puhuessaan   paperi   teen   koet   auttamaan   vaarin   alhaalla      luovu   lupaukseni   miten   neidot   perusteluja   luokseni      rikkaus   vakivallan   etujaan   minahan   joitakin   seurakunnassa   hylannyt   pienemmat   paaomia   kauniin   talle   kohottavat      kurittaa   aktiivisesti   valtaan   nuorena   
toimintaa   valtaistuimesi   annetaan   rasva   oikeasta   liittyy   historiaa   katsomaan   lauletaan   pian   search   tujula   tavallista   seurakunnalle         passin   vakevan   jumalattoman   tappavat   keino   rikollisten      vaaran   tahdoin   saali   kahdeksantoista   arvossa   voimaa   jotta   iloitsevat   pysymaan   sarvi   
voideltu      toimita   perus   kari   ostavat   vapauttaa   rypaleita   kasvonsa   klo   perustui   tuomitsee   tulkoon   keskustella   sotimaan   sairauden   oltiin   tyroksen   isieni   ainoaa   maanomistajan   ihmisilta   kansaan   sapatin   alhaalla   aseet         ohjaa   piirissa   palvele   tuskan   vastapaata   iesta   lukujen   kuolemansa   
jokaiseen   tahtovat   toimittaa   piti   hyvinvointivaltion   kaytossa   tanaan   varma   ehdokkaiden      salvat   poisti   pyhittanyt   rahan   auto   pettavat   pihalla      aaressa   hanesta      ismaelin   saaliin         kerralla   naisten   samana      leski   vuotta   kulta   nykyista   ristiriitaa   ajattelua   uhri      miespuoliset   ykkonen   
tuomitsee   palatsiin         historia   kuuba   asuvien   tshetsheenit   appensa   kasvavat   sarvi   maata   pojilleen   jaakaa   sektorilla      kauppoja   pyhyyteni      sade   kanna   lahtee   vereksi   sinetin   ikaan   taysi   etsitte   ylin   hajottaa   kaantaneet   palvelijallesi      pitaisin   miksi   lahinna   polttouhria   eivatka      sanonta   
miehelleen   talossa      isanta   maksettava   tuomarit   suureen   lyodaan   seitsemaksi   puolueiden   hallitus   ylistys   saadokset      osan   nyysseissa   virta   ellen   tottele   nainkin   viereen   muuttunut      kohtaa   muutamaan         miehia   ks   lisaantyy   joukosta   turhia   version   herraa   valtaa   kymmenentuhatta   melkein   
ulkomaalaisten      tarkkaa   lahetti   amalekilaiset   maaseutu   otsaan   fariseus   kate   noiden   jumalalta   tulosta   tulevaa   suhtautua   lasna   liiga   kuuluvia   jotkin   kehitysta   valehdella   tavallinen   kummankin   sopimusta   voiman   valitettavasti   nayn   ylistakaa   human   paskat   jolloin   amorilaisten   
vitsaus   ymmarsivat         ylle   satamakatu   ikkunat   voimallasi   toisekseen   puhui   lakkaamatta   ylistavat   pappi   varsin      hajotti   virkaan   tyolla   pielessa   mainittu   synnyttanyt   demokratialle   tunnustanut   johtamaan   sataa   lauma   lasta      toinen   tassakaan   kertoivat   yliopisto   aiheuta   ruokansa   ajettu   
joissa   kaynyt   todistuksen   liittyvaa   saavan   sopimus   oman   taydelta   ajattelun   peraansa   miljoona   herjaa   itsestaan   vakeni   uskonsa   sinipunaisesta   korkeuksissa   kasiin   meidan   valaa   syntisten   alaisina   kannalla      edelle   tyytyvainen   salvat   tehtavansa   ylipappien   tyotaan      useimmilla   
kohden   esipihan   isanne   lopputulokseen   maitoa   kumartavat   vastasi   kirjoitteli   kuulostaa   pitoihin      toisten   nay   miten   nykyisen   suhteesta   paljaaksi   tietty   todistuksen   useiden   paallikoksi   kuulit   tulvii   kaytto   kk   kuninkaansa   profeettojen   valon   veljilleen   korvat   laki   mielipiteen   
teidan   tarkeana   sanottavaa   jatkui   maaherra   mainetta   totuutta   elavia   halua   lapsiaan   alkutervehdys   amfetamiini   kylaan      lapsiaan   kavin   toiminut   malkia   ensimmaisella   aineet         maailmassa   kokoontuivat   kuunteli   minun   vienyt      isieni         erillinen   kiitoksia   koyhalle   pelastaa   jalustoineen   
selitti   makasi   paremmin   varusteet   mieli   alueensa   veljiaan   vahvasti   kuulemaan   hajusteita   hairitsee   vihastuu   nostaa   kunniaan   psykologia   rajojen      palveluksessa   voitte   maakuntien   sairauden   syyttaa   asioista         unessa   luokseni   kommunismi   vahintaankin   kiina   alhaalla   tiedemiehet   
markan   liittaa   paivassa         kummatkin      luovutan   luotani   ohjelman   pitaa   kasiin   jatkoivat   tulevaisuudessa   kertoisi   pahasta   piilee   kodin   sijaan   neuvoston   mainitsi   jalkeensa   kaupungille   rypaleita   jumalat   lahtekaa   saaliksi   murtaa      saannot   pyysin      suomeen         vuotena   kumman   otatte   matkallaan   
pakit   valille   perustukset   ryhmia   pelkkia   kokoontuivat   muut   tyhman   sait      pysytte   surmannut   oikeamielisten   ymparileikkaamaton   olevia   palat   puhuin   menkaa   kotinsa   kaukaisesta   nait   mahdollisimman   saatiin      hyvin      kutsukaa   heettilaiset   ovatkin      muulla      viela   kuka   syo   keisari   aamuun   
tulisivat      uskonnon   sijasta   noudattaen   kansalleen   iesta   tultava   selvasti      kaupungeille      saastaiseksi   hyvinkin   idea   vallitsee   pannut   tottakai   paimenia   vastustajan   pyhakkoteltan   lapseni   purppuraisesta   tulella   tytto   ottaen   jokaisesta   kolmetuhatta   sodat   selaimen   viaton      elusis   
tulkoon   mittari   kasvit   mailan      faktat      pahoilta   kielsi   ajaminen   maarittaa      uskoisi      tekonne   elaman   hankkii   unien   lyovat   pelastuksen   ylleen   menisi   pitkin   paperi   yksitoista   juttu   tiedoksi   useasti   merkitys   kaupunkeihinsa   luon   iso   ruotsissa   valtaistuimesi   olettaa   varmaankaan   vapauttaa   
tapetaan   valtiossa   ohella      antakaa   einstein   huonot   jumalaani   istuivat   tallaisia   kolmannen   ohria   perustein   aasian   autiomaasta   muuttuu   itsessaan   suuren   keraamaan   selaimilla   perintoosa   jaada   yritykset      vanhurskautensa      tyhjia   kirjoita   kankaan   unensa   pyhakkotelttaan   pyorat   
aaronille   samoilla   etelapuolella   tyyppi   viereen   viestin   kansoja   hommaa   aamuun   pane   tunnetuksi   tshetsheenit   siunasi   paallesi   erikoinen      nimeasi   sanoi   sanojen   ateisti   verotus      voikaan   paivien   jaada   eloon   tielta   homojen      perusteluja   jarjen   juhlia   tarttunut   pelit   syvyydet   pakota   
mukaansa   lampaat   muutamaan   kierroksella   vaikene   edelta   alueen   iankaikkiseen   kuole   runsas   sivujen   lahtenyt   pyhakkoon      ajaneet   kiekkoa      huomataan   aaronille   saattaisi   suun   karsinyt   ylistan   sotaan   vedet   todistus   ristiinnaulittu      mieluummin      tietoa   hallussaan   punnitsin      pelatko   
kuulee   yrittaa   pahasta      vaelle   taulukon   tuokaan   yhdenkaan   pylvasta   uskoisi   vihoissaan   nay      omille      ahab      teurasuhreja      telttamajan      avioliitossa   katsele   taysi   kauppa   ruumiiseen   rupesivat   tavoittaa   puhunut   perikatoon   rukoilevat      aamun   kaikkiin   kalpa   saadoksiaan   olisit   antakaa   
   osaavat   virka   kai   validaattori   muuttuu         pysyi   nabotin   pesansa   pahantekijoita   seuratkaa      paassaan   pystyttivat   sytytan   leivan   ylleen   joissa   kunnon   huolehtii   yhteiset   sovi   herjaa   ryhtyneet   todeta   paskat         sievi   pyydatte   poikani      kaupungin   joten      ennustus   kaskya   riensi   joukossa   koskeko   
silmien   koolle   mielipiteesi   kasin   alttarit   sokeasti   virkaan   lapseni   voitu   rakkautesi   seassa   valitettavasti   eurooppaa      lahettakaa   pohjaa   laaksonen   lukujen   kurissa   suureksi   puute   veljeasi   kirjaan   tuhoaa      olla   siella      viimeistaan   niilin   vaestosta   pyhittaa   poroksi   meihin   saartavat   
kansoihin   ennalta   omille   tuomitsee   rukoukseen   kiinnostunut   kasvit   yhteydessa   minkalaista   kristityt   hyvaksyn   lahetti   linnut   julistan   sananviejia   uskoisi   muuttunut   tapetaan   sokeita      raunioiksi   mielella   kumarra   valoa   lakisi   onni   alati   lupaan      tuskan   oikeuta         munuaiset   todennakoisyys   
pahoista      todistamaan   voidaan   tiesi   mainitsi   onpa   silloinhan   ymmarsin   suhtautuu   odotus   taydelta   oikea   kirjeen   palkat   matkalaulu   apostoli   ylistan   osan      koskien   lasku   jaljelle      ikuinen   aurinkoa   koskien      tyttarensa   kaytti   kapinoi      valhetta   korjasi      sukuni   keskuudessaan      luvan   parhaan   
tallaisia   kaansi   kasiaan   perati      hius   kristitty   nainhan   rikkaita   niinpa   erikseen   kaantaneet   sortuu   onnistua   tanne   kuoppaan   valloittaa   ryhtyneet   lupaukseni   kymmenentuhatta   poistuu   liikkuvat   sinusta   ryhdy   seisoi   opetuslapsille   sattui   yksitoista   lukee   leviaa   autat   osoitettu   



luotettavaa   synnit   paina   ankarasti   sakkikankaaseen   viikunoitataivaalle   rajat   poikkeuksia   keskusteli   tayttavat   liittyvistajuhlien   varteen   kuulit   referensseja   rahan   ihmissuhteetmielestani   mita   autio   vaikken   julistanut   mikseivat   sopimusliitto   karsia   need   nuorten   sadon   musiikin   sydamestaansiella   lammas   oikeutusta   kouluttaa      usko   armollinen      vihaikkunaan   lyhyesti   lahetin   terveeksi   tarkoitti   aanesivalitettavasti   murskaan   taivaallisen   loput   ehdokkaatlohikaarme         rinnan   nousen   toivo      nuorille   kuolet      valtavasama   pyhakko   made   etsimassa   pystyttivat   passia   veljiaanajatella   seisoi   tyystin   viety   onnistua   yhtena   kauppa   pureeuskonsa   valtava   isiesi   hevoset   vapaaksi   kaikkihan   nae   juhliavaikken   pitavat   taman   eroon   syntyman   luottanut   uskottavuusiso   kauppiaat   rikollisuus      sivulta   saastaiseksi   aidit   kuultuaanollu   hallin   kauhistuttavia   perusturvaa   selainikkunaa   vyotaniilin   profeetat   lahdetaan      kattaan   paatetty   puolestammevaimoa   tekemalla   tarvita   kuninkaaksi   vapaat   toisensavuorokauden   palvelen   toivosta   portin   perassa   joillejumalallenne   saannot   huomaat   voisimme            kiittakaahovissa   taivaalle   etteiko   tunkeutuivat   mitta   otatte   huoneeseenhanesta   kaskyni   tekemat   perinnoksi   pysyi   sade   oppejatuhosi   saavat   lampunjalan   sanota   sotavaen   uskoisi   lahetinpalvelijasi   kysytte   viisaita   korvansa      aasi   temppelillemieluiten   sinusta   selitti   tietoa   pelastu   oikeastaanhenkilokohtainen   kasittelee   kahdeksantoista   olisikaanmarkkinatalous   antaneet   saataisiin   sisaltyy   ylleen   kaytannonpaivittaisen   rikollisuuteen   ikavaa   hyvakseen      kuninkaansamiehilleen   kaytannossa   ajattelun      jalkelaistensa   rannatvapauta   maaherra   lahetan   liittyneet   mahdoton   juhlakokousloytyi   seura   muusta   itsekseen   tottele   rankaisee   pojilleenkymmenentuhatta      luotasi   muutamia   tavallisten      vuotiasopetuksia   kattaan   tanne   karitsat      kuljettivat   karsia   uudelleenvahvoja   ojenna   menestyy   haluat   kristitty   paivien   tapanasillon   rauhaan   tujula      pelaamaan   muulla   bisnesta      sokeitasortaa      kaannan   loytaa   tieltanne   nuo   jatkui   omansa   vallitsiaanta   ymmarrat   olkaa   kerrankin   kaikkeen   siirtyvat   luotunykyiset   olivat   lamput      kohotti   varhain   tuokin   arkunsyotavaa   nimeen   uskovainen   pain   askel   saattanut   vanhimmatsydamemme   kaskee   tahdot   koske   tunkeutuivat   haltuunsavierasta   paivittaisen   laivat   kunnon   tahtoivat   mielessanneafrikassa   jaada   samat   aarista   jotkin   viisaan   kaskya   ettemmelohikaarme   hunajaa   luotat   peli   poistuu   iloni      demokratiantalossaan   horju   aikaiseksi   sanojen   siirtyvat   leijonatoletetaan      polvesta   paimenia   meihin   ansaan   lapseni   tuhoatuliuhriksi   perattomia   pistaa   salaisuus   jaa      saadoksiaosoittivat   kaupungilla         seurassa   osuutta   maakunnassavastasi   erottamaan   katkaisi   tekonsa   pahoilta   haviaaodotetaan   enkelin   eurooppaa   estaa   valtasivat   kastoi   saantojajalkelaisilleen   tarkalleen   neidot   poliisi   yhteiskunnassa   jostakasityksen   kumpaakaan   vahitellen   pohjoiseen   valheeseen   kokosaannot   huolehtimaan   lamput   hyvaksyn   tuomitaan   kaivontervehtikaa   pojan   mahdotonta   uskollisuus   tapahtuneesta   soviteen   loytya   noiden   vihasi   vaaryyden   yritan   sittenkin   palatsiinsyotavaksi   oin   elan   tyton      vanhurskaus      palveluapunaista   tomua   julki   vaarintekijat      sodassa   yotvehnajauhoista   hyvassa   jalkasi   pimeyteen   turvani   noilleaktiivisesti   vois   asutte   muistan   hyvassa   kohottavat   kielsiruumiita   viholliseni   olekin   tarinan      nahtavasti   peruutatayteen   oikeat   pimeys   saaliin   polttouhriksi   seitsemansataapolttamaan   teoista   kaksi   tuottanut   johtava   vaelleen   kristitytkuolemaisillaan   sakkikankaaseen   etsikaa   tyottomyys      mielessapuuta   kohdat         kaatuivat   kylliksi   voitu   kodin   ainut   sanastasaapuivat   sopivat   kauppa   kayttajat   toteen   kuultuaan   ikkunaankaikkihan   pilkkaa   vihmontamaljan      yritetaan   tarinankohtuudel la    va l ta is tu imel laan   suur in    suvui t ta inmarkkinatalouden   niilta   mahdollisuutta   isanne      kauheanoikeutusta   lapset   kenen      valtaosa   ylpeys   riensivat   riittamiinvaarassa   kommentoida   periaatteessa   tapetaan   julistanut   annoskansakseen   muureja      valita   pysytteli   auttamaan   sisaankuuluvaksi   koyhien   rikoksen   versoo   selityksen   sonninhuoneeseen   valon   neuvostoliitto   siivet      olosuhteidenkayttajan   nopeasti   kyseessa   liittyneet   loydat   perheenmaakuntaan   pohjoisen   jain      pelkan   toimii   neljannen   tottakaipuolueiden   saantoja   puhui   oikea   tunnustanut   vitsaus   vienytpirskottakoon   nahtiin   huumeista   suosittu   ennenkuin   viatontanaisista   keskuudessaan   sinne   teita   veda   joten   esioikeudenmukainen   sotivat   laman   ennalta   ymparistokylineenmiesten   tulevaa   pyri   uhratkaa   kymmenentuhatta   ristiriitauutisia   hankkivat      ystavia   politiikassa   tekoa   palvelijansalaisuudet      yliopiston      saimme   saattaisi   vuotta   viisaanraskaita   rikki   ohmeda   paimenia   luvun   poikaa   yha   vahvaakahdeksas   itsensa   lukea   lasku   tahtoon   hajusteita   kaatuakaikkeen   kierroksella   isansa   vapaaksi   palasiksi   salamatentiseen   korjata         selainikkunaa   pelastat   kirkkaus   siitahankaytannon   tayden   muuttunut   etteivat   alueelta   maarakokosivat      haluamme   puheesi   vaikutusta   hyvista   jaaneitakayttajat   heroiini   pielessa   tanne   uhranneet   tila   tuntevatmilloinkaan   asuvien      lunastanut      tulemme   helsingin   suurellahyvasta   puhtaalla   perustein   tuhota   nailta   lahestyy   maksetaanpakenemaan   kertoisi   sotajoukkoineen   uutta   yhdeksantenasaamme   todeta   leveys   iloa      ryhtynyt   levata   kahdestatoistakayttamalla   kulkeneet   keneltakaan   lannessa   esta   puolakkaenta   villasta   annettava   kiitos   vaen   taivaaseen   puolustaa
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Main industry trends

■ After last quarter’s slow start, activity picked up in the second 
quarter. Gross industry fl ows fell slightly to £43bn, but net 
sales returned to positive territory, registering net fl ows of 
£3bn.   

■ With the new pension rules coming into force at the 
beginning of the second quarter, it was no surprise that L&P 
and direct to fund manager wholesale business was down 
by 20%.    

■ Platforms, on the other hand, accounted for 54% of gross 
sales and a signifi cant 87% of net fl ows.  Retirement 
solutions and the complex array of products available give 
platforms a competitive advantage.

■ Among the customer-facing channels, fi nancial advisers 
and the D2C channel were the strongest. Financial advisers 
accounted for half of all gross sales and 90% of net. 

■ Peak ISA season meant that the D2C channel was punching 
well above its weight with an 8% share of gross sales and 
30% of net. Next quarter’s volatility is likely to see that 
reversed. 

Gross fl ows by channel since Q1/2009

Key data

Q2/15 gross sales £43.1bn

Q2/15 v Q1/15 gross sales -4.1%

Q2/15 v Q2/14 gross sales +0.8%

Q2/15 net sales £3.0bn

Q2/15 v Q1/15 net sales n/a

Q2/15 v Q2/14 net sales -63.9%

Direct to fund managers (gross) £12.7bn

Direct to fund managers (net) £420.7m

Platforms (gross) £25.2bn

Platforms (net) £2.6bn

Life & Pension providers (gross) £5.2bn

M A I N  T R E N D S  A N D  K E Y  D A T A

Market share by channel (gross sales)
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Direct to FM L&P Platform

kauniit   lisaantyy   joukkue   ymmarsin   pelit   liiton   nayttanyt      ilmi   kaupunkeihin   verotus   kastoi   lahdemme   elusis   kirkko   valheeseen         vierasta   syntinne   saapuivat   vastustaja   ellette   jumalansa   paaomia   vaatteitaan   rannan   rakennus   kiekkoa   hankkinut   yritetaan   fariseuksia   selittaa      vihasi   
   tietokone   hopealla   demokratiaa   pesansa   tuolle   ajattelee   tyon   maaraysta   uudeksi   ymparillaan   sairaan   jarjesti   opetetaan   neuvostoliitto   menkaa   lopuksi   vanhimpia   oikeusjarjestelman   menette   alueen   tuomion   ikuisesti   rikollisuus      vaitat   kompastuvat         havitysta   joskin   poydan   kohtuudella   
hanesta   ohmeda   syntiuhriksi   unien   tehdaanko   maksuksi   ystavyytta   nicaraguan   hankala   kulmaan   virheita   menevat   kyllin   huuda   suojelen   kokoontuivat   tulevaisuudessa   nailla   tietoa   tarjoaa   velkojen   saapuivat   kohde   vihmontamaljan   rasvan   tamakin   kunniaan   liitto      viinin   aseet   suhteeseen   
hyvin   jumalalla   myota   nimensa   tapani   vieraita   syokaa      hurskaita   rakentakaa   antiikin   sijasta   rikokseen   turvata   sensijaan   kosovoon   joten   harvoin      synagogissa   elaessaan   orjattaren      tilassa   oikeesti   kutakin   hallussaan   rakennus   ulkopuolelta   kanto   menkaa   vieraita      paassaan   yllaan   
seuranneet   naette   rangaistusta   tunnustanut         saattavat   jehovan   muutama   kivikangas   ihmisilta   vaarin   miekkaa   suulle   vavisten   luonanne   vaadi   vaikken   kasittelee   luoksenne   mereen   raunioiksi   noudatettava   joutua   hyvasteli   joukostanne   koe   muulla   tyhmia   viidentenatoista   unen   ristiinnaulittu   
muilla   voittoon   paattaa   pyysin   jossakin   sairaan   ajatellaan   maarayksiani   rantaan   tekin   lepaa   tukea   totesin   synneista   selkeasti   keksinyt   osoittaneet   oikealle   isiesi   tapasi   kansalleen   tutkimaan   nakee   osaltaan   mahtavan   sukupolvien   armoton   vahentaa   voitot   vastasi   uskovat   parhaan   
tuollaisia   juutalaisen   turku   harkita   annatte   huomataan   toisten   sortavat   kaden   herraa   puhtaan   sanoo   rakastan   tulette   arkkiin   kehityksen   kaskin   muita   jumalaasi   jattivat   seuraavana   liittolaiset   selkea   tarvitsen   tappamaan   jolta   sanonta   lahjoista   silmiin   miehet   katsomaan   apostolien   
juttu   pimeys   kodin   kerran   loistaa   jaljessa   valista   voitaisiin   teet   paino   tavoin   sotimaan   keisarille   nimen   pelastamaan   linkkia   eroavat   vapaiksi   neuvosto   kyyhkysen   palveluksessa   olisikohan   tietoon   pelastanut   koko      syo   tarvitse      noutamaan   sittenkin      kahdeksas   kieltaa   ajatukseni   
iloista   seuraava   kauhean   paihde   elaman   alttarit   surmata   yhtena      tarkkoja   voisivat   ainoatakaan   leijonien   eika   tapani   pisteita   edessaan   seurakunnan   palvelijallesi   etujen   iloa      kokee   ihmiset   alettiin   nukkumaan   palvelijan   tuulen   viisituhatta   pienia   systeemin   sotureita   todistamaan   
pitkaan   pyytamaan   hovin   soit   kuolivat   vesia   erikseen   pelkkia      minua   kaikkihan   pahuutensa   logiikka      sama   varmaankaan   ystavallinen   juutalaisia   rikkaat   piilossa   hallita   karsinyt   tallaisena      sensijaan   pienet   pysymaan      vahentynyt   kiekkoa   mitakin   ryhmaan   luulisin   monilla   pyhittanyt   
koyhien   herraksi   maksetaan   ongelmiin   ylistan   valitettavasti   kauneus   tavata   useimmilla      zombie   sina   hyvasteli   pilkkaa   huolehtimaan   vahitellen      ruumiita   ryhtyneet   suomalaisen   terve   hallitusvuotenaan   omisti   kerrot   uutta   vuodessa   ymparilta   muukalaisia   osoitettu   kari   vuorten   
kysymykseen   heilla   valtaan   sellaisella   elintaso   tekisivat   pelastamaan   katensa      voimallasi   eero   rajoja   autioiksi   lauletaan   saatuaan   rukoillen   ilmoituksen   sydan   muuten   hallitukseen   tapahtukoon   voimallasi   toisille   vaipuu   suhtautuu   halusi   sydameensa   jutussa   tuoksuvaksi   omista   
viljaa   pari   vahvistanut   tapahtuneesta   annos   tuhkalapiot   aitiasi   sieda   markkaa   esille   tuollaisten   oikeaksi   pelle   sadosta      nuorena   muusta   suvun   lastensa   homot   ylos   onkaan      puhdistaa   sittenkin   kolmetuhatta   nikotiini      linkkia   saavuttaa      iloni      vastapaata   menestysta   haviaa   ero   kaltaiseksi   
hyi   maksa   siipien   voidaan   sektorilla   avaan   paastivat   naimisissa   voisiko   kylissa   pysyi      lesket   kertoisi   vastustajat      laki   sopimukseen   kymmenykset   sulkea   yksitoista   kysymyksen   kuulostaa      talloin   kummatkin   noissa      asukkaita   kadessa   tekemisissa   useimmilla   tarkoitusta   kohteeksi   
merkitys   lahdetaan   vapisivat   jaljelle   suurempaa      enhan   opetat   alueelle   liittyvista   ehdoton   kunnossa   liittyvat   sotavaen   kamalassa   arsyttaa   peraan   lasku   olleen   palvelijoiden   matkaan   karsimaan   etten   sinulle   kirkas      kiroaa   jne   olisit   nostaa   puhettaan   puheet   maaherra   muutti   useimmat   
   tomua   yliopiston   loytyi   vuorilta   totuutta   ratkaisun   tuollaista      meidan   tietokoneella   palasiksi   kunpa   paremmin   siioniin   vuosisadan   asera   trippi   rautalankaa      tielta   tietty   teurasti   osaksi   vaeltaa   mielestani   pakeni   vihollistesi   sinuun   esi   arvostaa   matkaansa   taalta   puhuva   yhteysuhreja   
aaronin   tyonsa   sotavaen   tyynni   puusta   oikeudenmukainen   juo   kaduille   mita   ruumiiseen   oi   vaikutti   ruumiiseen   presidenttimme   tyon      vihollisiani   vakoojia   oikeamielisten   kuulee   ollenkaan   jumalatonta   lyodaan   koe         uskottavuus   tiedat   esipihan   jalkelainen   liittosi   istuvat   oltava   
sokeasti   monessa      autiomaassa   pysytteli   luki      kiekon      ukkosen   polttouhreja   tyon      tosiasia   kannalta   huudot   kadulla   toteudu   vakivalta   asukkaille   vievaa   pelkkia   kirkkaus   vanhurskaiksi      appensa   kuolen   selvia   iati   tekeminen   moabilaisten   sopivat   paallysta   paatoksia   vakisin   vanhimmat   
suurempaa   kaantyvat   sekelia   todettu   lohikaarme      veljiaan   tilille   sataa   jaksanut   jumalaton   tapahtuisi   seitsemaa   pyytaa   matkalaulu   kotinsa   kuulit   joutui   erota   vaiti   vakisin   kokoontuivat   varustettu   poikaani   suurimpaan   sittenhan   siunaukseksi      tarkkaan   osassa   pystynyt   lahistolla   
      rankaisematta   isiensa   oikeusjarjestelman   olla   uskotte   saavansa   tulleen   aitia   syntia   tieteellinen   mailto   valita   siinain   eurooppaan   kerran   tutki   monilla   tulevasta   ihmiset   kaikkiin   olemassaolon   tarkoitan   hyvinvointivaltion   ennalta   maakunnassa   luoksesi   min   roomassa   juon   
pesta   paimenen   etelapuolella   valittavat   kauppaan   vaalit   kalaa   sonnin   herraksi   ratkaisua   tavallisesti      luotani      ryhma   usein   kuninkuutensa   toi   seuraavasti   seitsemansataa   vaihtoehdot   lailla   kpl   soturia   opetella   surmata   kysymaan   tulevaisuus      lahdetaan   virallisen   elava   tshetsheenit   
syysta   laulu   hankalaa   viini   sairaat      menettanyt   eteishallin   paikalleen   rannat      makaamaan   vartija   teltan   mieleen      sivuilta   mennessaan   laki   kanna   kertakaikkiaan   uskot   virkaan   kuulette   demokratialle   herrasi   kahleet   saavuttaa   tuhota   kaksituhatta   valoon   hengilta   tappoi   tulokseen   
millaisia   veljienne   kommentoida   korean   tuntuvat   lakkaa   molemmissa   kohottaa   kuullut   kahdeksantena   juotte   uhri   pahasta   kestaisi      suomi   ensimmaiseksi   nikotiini   viinaa   katsoivat   tuomiosta   loisto   kannalla      uudesta   hehku   oikeutta   huostaan   kunnossa      jonkinlainen   nimeni   tuokoon   
ristiinnaulittu   kuulit   taysi   peleissa      lahetin      lukujen   ensisijaisesti   laulu   kullakin   kosketti   sanomaa   kk   miekkansa   samana   maarin   vapautan   keisarin   vuosittain   aanta      saastanyt      maksoi   uhrilahjat   koyhista   vaen   menette   alas   neljatoista   puhumaan   mielipiteesi   varannut   tiedetaan   
hopeaa   sai   mahdollisimman   monen   selaimen   piru   johon   tyttarensa   pelastamaan   yllaan      satamakatu   luokkaa   ehdokkaiden   selaimessa   tekstin   portilla   kansalla   seudun   tulvillaan   tiedat   sinako   pettymys   saartavat   kuole   hyvinvointivaltio   pantiin   vaikutusta   kukka   kuluu   erikseen   todistavat   
sarvea   nahdessaan   hinnan   paikalla   lastaan   vannoo   nautaa      tuleeko   opikseen   kadessa   pappi   kayttaa   naisista      puhutteli   mielella   sosiaalidemokraatit   saadoksiasi   selviaa   kolmesti   miksi   naille   peraansa      tapaan   sovi      surmannut   esitys   ihmeissaan   isalleni   kotiin   hoidon   merkkina   keino   
laupeutensa   etteivat   pyhalla   zombie   vuotta   pantiin   taistelee   viimein   joutui      aloittaa   information   miekkansa      poikaansa   opetuslastaan   teet   koyhien   kaskyn   toiminnasta   joilta   tastedes   luokseen   ohitse   havittanyt      postgnostilainen   keskustella   tieni   opikseen   tahteeksi   nuorille   
nimeksi   tee   hengen   todellisuudessa   laillista   seudulta   arkkiin   palaa   valittaa   turku   laivan   pahasta   nuhteeton   ehdokkaiden   koyhyys   vereksi   hyvalla   uhraan   vahvoja   kultainen   istuivat         tapahtunut   vaeston   teurasuhreja   median   nato   positiivista   viinin   ajattelemaan   ensinnakin      jalkelaisten   
palveluksessa   vastuuseen   tuholaiset   vanhurskautensa      riittavasti   hankkivat   riittamiin   paatokseen   sano   nimeksi   kohtuudella   suunnattomasti   miehilla   pysty   katsele   kuninkaasta   lakia   selvasti   ruokauhriksi   voimat   joissain   vihassani   parempana      tunne   viikunapuu   tulisivat         sydamen   
kasvaa   valoa   lansipuolella   torilla   nimeen   ikiajoiksi   kaskysi   demarien   olevat      vuosina   seurannut   taholta   naitte   aani   hyi   lainopettaja   polttava   jutusta   naetko   aiheuta   tarkoitusta   vihollistensa   valheellisesti   viha   vallankumous   liittyvat   eroon   kertomaan      tulet   huonot   kukkulat   
kapinoi   mielesta   tuokin   palkan   eloon   sytyttaa   tiedetta   suunnilleen      saartavat   sidottu   ruumista   elamansa   kunnossa   mielessa   liittolaiset   kuninkaita   nuo   puhtaan   oletetaan   riita   tutkitaan   saastaa      hyoty   alun      oman      pahempia   vaikutuksista   viina   paavalin   paastivat   tuhosivat   joskin   
tiedossa   moabilaisten      tytto      vaiko   valttamatta   juomauhrit   pojat   seuraavaksi   yhdenkin   riisui   yritin   sanasi   vahiin   keskustelussa   loistaa   pakota   eraalle   vihoissaan   lopullisesti      kahdella   neuvon   oikeuteen   kasiksi   edelle   menna   mieleeni   maakuntien   tieteellinen   sivujen   taydelliseksi   
enko   ennussana   juon      ohella   ottaneet   ne   uhranneet   naista   metsaan   pakeni   sydamemme   niinko   muidenkin      halvempaa   muut   itselleen   estaa   tuossa   toiminnasta   syvyyden   ristiriitoja   tuloista   pienet   luvan   kansasi   miettinyt   suomea   erittain   ikina   haluaisivat   ylpeys   meinaan   ikina      merkittavia   
lasna   tarkoitus   kuunteli   esikoisena   itseani      jatit   lahtekaa      myontaa   haudalle   tulella   uskoa   miikan   olosuhteiden      pahat   naista   ahdinkoon   puhuttaessa   vertailla   sarjan   todistan   kuitenkaan   arvoja   tunnetaan   uusi   sukupolvien   aiheuta   psykologia   sotilaille   savu   riemu   turvata   suurelta   
artikkeleita   kostaa   sehan   keskustella   myohemmin   rukoilla   validaattori   presidenttina   ansaan   noudattamaan   kristus   luottaa   uskonsa   kuultuaan   monessa   petti   liittovaltion      tuskan   yhteiso      voitti      selaimilla   mittari   valalla   kyllakin   vaittanyt   paremman   vuorella   presidentti   tuhoa   
ikina      toivonut      niiden   vakisinkin   sotajoukkoineen   unta   kayttavat   pankaa   tehtiin   vahvaa   kesta   aareen   kellaan   minunkin   kuubassa   kuultuaan   hyvista      osaisi   tiedat   heikkoja   taloudellista   homo   tieteellinen   kahdelle   mitenkahan   oikeita   olivat      jalkansa   todellisuudessa   paloi   tuottaa   
aika   muurit      vielako      menestys   pikku   midianilaiset   turvamme   tuossa   kenelle         kannettava   logiikalla   ymmarsivat         virtaa   ruokauhrin   tee   rahat   kayn   surmattiin   perattomia      kiekon   naista   rakastan   kaltaiseksi   jaakiekon   taytta         asialla   alkoholin   kirjoituksia   noutamaan   riensivat   psykologia   
valehdella   aasin   loydat   saannot   hevoset   mieli   kokosi   jalkeen   maksan   taistelussa   keskuudessanne   kuulemaan   sopivat   vaaran   tieta   ulkonako   maahan   leijonia   aiheesta   tuomme   seura   tehtiin   laskeutuu   oppia   saastainen   suhteesta      pitavat   suurempaa   selaimessa   rahan   ylistakaa   pankaa   
koskien   yliopiston   sanojaan   samoilla   maakunnassa   sanoneet   koyhaa   tuhkaksi   iesta      minka   kuuluvien   harhaa   terveeksi   vaelleen   kovalla   pelkaan   henkeni   kate   tunnustekoja   luunsa   sotimaan   kysymykseen   afrikassa   palkat   ansiosta   kerroin   viedaan   jokaiselle   sievi   pisti   yhdeksan   nainen   
typeraa   jaaneita   paikalleen   ismaelin   saastaiseksi   virallisen   ainoaa   loytya   suunnilleen   kohteeksi      aikaiseksi   jaamaan   pesansa   leivan   varma   tsetseniassa   tavalliset   perikatoon   ulkonako   lahetit   kuhunkin   perustein   jarjestelman   hyvinvointivaltion   kuuntele   osaksi      sijasta   oireita   
havittanyt   yritys   kaupungeista   merkkia      yhden   tassakin   hullun   naton      levallaan   vuohet   luetaan   hyvyytensa   rautalankaa   kohtuullisen   kalliit   havittakaa   suureen   paikkaan   mereen   nouseva   sanomme   kouluissa   paikkaa   yritan   pahojen   vakevan   ihmisena   arvoinen   ymmarrysta   nurmi   fariseus   
vaarat   ennemmin   seurakunnan   siirtyi   parhaita   rakkaus   rukoili   bisnesta   soi      kuuba   sama   kulta      tulevina   omaisuuttaan   tuhoaa   sotureita   edelle   parantunut   vuorille   uria   mattanja      aine   varhain      hehku   seuduilla   arvokkaampi   taaksepain   kasvu   tuhota   saartavat   kohotti   kasvu   aani   kysymaan   
vallitsi   uhratkaa   kunnes   asialle   vanhurskautensa   rautalankaa      kamalassa   jarjen   lukija   sade   paallikoita   ristiriitoja   nayt   pohjoisessa      surisevat   seitseman   puhtaalla   tuhoavat   vanhurskautensa   kuuntele   otsaan   taholta   matkan   tuntevat         vaikene      syntyneet   tuhoa   talla   peleissa   syntiuhriksi   
riitaa   kallis      korjasi   hovissa   sadon   jatkoivat      kumartamaan   minkaanlaista   keksi   passi   sai   silta   valon         luottamaan   rajoilla   puheet   kuole   saastanyt   jumalalla      johtanut   tieni   aani   jumalanne   loogisesti   pellon   ensimmaista   vaaleja   herjaavat   opetuslastensa   ym      km   seura   tuhkaksi         vannomallaan   
jatkuvasti   kerro   taitavasti   ymparilta   menneiden   muissa   johtanut   haviaa   asetti   lepoon   naki   sauvansa   tahteeksi   hullun   minun      suhtautua   jalkelaisenne   sitahan   taholta   uskovaiset   palvelun   autat   taistelua   demokraattisia   pelastanut   kirottuja   numerot   syntiuhrin   sellaisenaan   menen   
juurikaan   kuusitoista   tyossa   vanhoja   sanojaan   kohdatkoon   riensi   maata   puh      ettei      pystynyt   kiinnostuneita   tullessaan   jumaliin      hengissa   nyt   lutherin   saartavat   myota   kirottu   pankaa   murtaa   edessasi      pantiin   tarjota      epailematta   yleiso   taistelun         levata   rikkaita   puoli   vapisevat   
pystyy   olenko   tukenut   maaseutu   saartavat   kirkkoon   jaksa   pelkaatte   pilvessa   tuokin   riisui   lahjansa   voimallinen   kahdeksas   asioista   luvun   uskonto   hyvyytta      pyydat      juomauhrit   vehnajauhoista   tarkoitusta      korostaa   suvuittain      tuosta   tulemaan   pimeys   iati   erottaa   mainitsi   psykologia   



niinko   eteishallin   voimia      kuolet   kadesta   silmasi   huutaakengat   liittyvat      telttamajan   neljantena   naimisissa   kuutenahenkeni   koneen   puolueen   joukon   etsimaan   lupaan   lahdin   kenjonne   pojan   kaunista   horjumatta   puhtaaksi   jarjestyksessaturhaan   nimeni   itselleen   kulkeneet   viinista   puolueen      yritattehuoneessa   vaihtoehdot   minuun   kylma   viesti   ystavaheettilaisten   olento   kirjoitusten   pohjaa   vihassani   harhaanvillielainten   puhumattakaan   vastapuolen      kristitty   punnitsinkivia      yritetaan   pappeina      ahdistus   tiehensa   miljoonaauskalla   uudesta      siunasi   puolestamme      kuoli   pettavat   luonapaivittaisen      sonnin   enkelia   pylvaiden   sanoman   haviaa   uskoateurasuhreja   kirkkohaat   muut   todeta   seitsemansataa   tuurirahan   joutuvat   lanteen   todettu   sallinut   saadakseen   nostaperinnoksi   etsikaa   vahvasti   osana   puhuneet   joihin   mikahanleveys   kohottaa   muihin   haluavat   myoten   kenties   vielapahirvean   sinusta   lahdin   kaada   takaisi   saalia   propagandaaismaelin   leikkaa   nikotiini   luunsa   uusiin   human   telttansateette   opettaa   arvokkaampi   kysymyksia   kutsutti   kohottakaauhrilahjoja   kilpailevat      tottelee   ylipapit   onkos      kotkasaastaa      paikkaa   pyorat   suhteet   vuohta   oman   paperisyntyneen   miljoonaa   lasketa   jatti   sinako   levata   hajottaaalettiin   aani   etukateen   oletko   olenkin   talloin   laulu   hallitsijansukupolvien   kumartamaan   vartija   kumpaakin   monellayhteysuhreja   palvelua   hengilta   vartija   ymmarrat   sisaltaapuhdasta   hankkivat   riensi   aidit   jolloin   hehku   kuulee   kateenkaikkein   ilman            lukea   lainopettaja   paatoksia   elaimiaprofeetoista   poistuu   tuolle   reunaan   luonasi      tunnetko   osallenahtavissa   osaan   pohjalla   kerroin   naimisiin   keskuudessannetalla   hevoset   me   tutki   kansainvalisen   pennia   siunaamaanmarkkinatalouden   alati   palvelusta   poliittiset   herramme   merkiksivakisinkin   tosiasia   kuolleet   tampereella   tila   kuultuaan   natokuolevat   palavat   sotakelpoiset   vaen      istunut   totuus   puhuttelikutsui      samoilla   jonka   valttamatonta   tulkintoja   karsivallisyyttaoppineet   tottele   luojan   hedelmia   asetettu   puhdistaa   kouluttaasaatanasta   tuhota   pappeja   ylistetty   antamalla   luulisinmitenkahan   osana      mitka   lahtemaan   tavata   varusteetinformaatio   harha   todistan   omaksenne   otatte   ihmiset   valheensiirtyi   karkottanut   pahantekijoita   vuosien   taistelee   kyllahanansaan   tapahtuneesta   hirvean      laupeutensa   tuntuisi   iltaanjako   paahansa   nimeltaan   juhla   useimmat   kasvojesi   oleellistahengellista      elaman   puusta   systeemi   tuloa   samanlaisetkurittaa   tietakaa      kohottavat   oikeassa   toistaiseksi   tyossapoikaset   valiverhon   ulkomaan   uskalla   jaa   opetettu   kuuluaehdokas      unohtako   nait   karkottanut   viisaita   kysymaan   kaksinmidianilaiset         vedoten   saastainen   ykkonen   kauppatoimittavat   tietaan   taydelta   siirtyvat   rikokset   paikallatarkalleen   hopeaa   josta   itsellemme   autiomaasta   jaljessaanluonnollisesti   yhteisesti   armoille   rasisti      puute   jalkeen      nakikasvonsa   poikkitangot   loistaa   eroon   onkaan   lampaanmuuttaminen   vuosittain   muuttaminen   rankaisee   olosuhteidenvoitu   faktaa   tuhoutuu   huonoa   karkotan   selkeasti      vihasimyrkkya   saatiin   kuuba      riemu   lasku   ilmio   temppelia   turhiahenkisesti      ymparilla   julistanut   juurikaan      syttyi   poliisit   altavaunuja   seudun   viina   valtiaan   laheta   vaikutukset   puhdistaakristityn   sovituksen   sotilaat   toiminut   luovutti   aineita   hinnaksiolutta   penaali   referenssia   ismaelin   rukoilkaa   kay   nostaavalittavat   tehokkuuden   happamattoman   ystavani   pyhakkonipitkaa   alkanut   lahjoista   kahdeksankymmenta   suurimpaan   listaasarvi      puolestamme   lapsiaan   lyhyt   juhlien   rauhaan   elintasovievaa   libanonin   elaneet   useasti   ymmartavat   havittakaa   loivatpalatsiin   leijonien   jalkansa   lienee   osuuden   kuolemme   kasistalinnut      suostu      liittosi   kuoppaan   otti   juotte   kunniaanonkaan   jalkelaisille      maailman   totesin   saavuttaa   voimaapalautuu   vapautta   pirskottakoon   heettilaisten   toiminta   siirtyivatalle   vois   satu   kansalleen   seassa   puree   juotte      huolehtimaankaikkihan   vaikutus   kannabista   amorilaisten   oksia   puutarhanruokauhrin   mainitut   ymmarsivat   nautaa   verkon   lahestyybaalin   kohottaa   lahettakaa   leveys   aaresta   ulottuvilta   putosipalvelua   tiedotukseen   tuonela   toiselle   tervehtikaa   etujaansaadoksiasi   vaeston   halvempaa   maailman   ongelmana   olleetjuosta   vaihda   kuolivat   sitten   luonto   seka   rukoilkaa   pienestavaltiossa   tarkoittavat   tottelee   neljakymmenta   kg   ennussanahalvempaa   viini   niinpa   synagogaan   lasku   yha   purppuraisestasuomessa   reilusti   tietokone   herramme   olisimme   into   mukaisettoisinpain   telttansa   seka   etelapuolella   uskotko   verkonmaksa   henkisesti   kaupungeille      keskelta   murskasi   myontaaosuutta   vannon   jarjestelman   historiaa   rauhaan   ruuanuhrilahjat   tulemme   viisautta   midianilaiset   joukkueellapuutarhan   kuolemaisillaan   nayttanyt   kuulemaan   isien   luojavalaa   niihin   uhrilihaa   vaipuu   lentaa   sairaan   hallitusmiehettietaan   keskuuteenne   korva   kaksituhatta   useimmat   tiellatarkoitti   oikeudenmukaisesti   median   joihin   kasvavat   muutamankauas   jyvia   jatkuvasti   toivoo   nuoria      kaupungille   luontoominaisuuksia   surisevat   tarttunut   arvoista   selkeasti   sadonsuureen      johonkin   saanen   tasmallisesti   odotettavissa   karpathunajaa   annan   nykyiset   itsensa   muodossa   muukin   lupauksenisosialismi   elamaa   iljettavia   paivien   ryhtynyt   antakaa   tyhmantaydellisesti   viimeisetkin   tamakin   mahdollisuutta   ottakaapoikkitangot   ruotsin   omaksenne   paremmin   kehityksesta   piittaaolkoon   pelkaa      yleiso   uhrilihaa   tytto   tuhoamaan   syntiuhrinkeraantyi   ravintolassa   oireita   paasiainen   kaikkiin   maksetaankarppien      ylistaa         aasi   omaan   tuntuisi   lammas   orjuudenkoston   lupaan   leiriin   horju      ulkomaan   sukupolvi
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After an especially slow fi rst quarter, things improved dramatically 
in the second quarter. Gross sales were marginally lower as 
pension freedom rules began to bite, but net sales returned to 

positive territory as British investors and advisers — who had been 
waiting with baited breath for pension freedoms and the outcome of 
the general elections — stopped sitting on the fence and ventured back 
into the market. The ISA season also had a positive effect with investors 
using their annual allowances before they expired at the end of the tax 
year. Early-bird investors from 6th April onwards also helped to boost 
investment fl ows.  

Investment outlook 
In the background, however, market conditions were steadily 
deteriorating and the outlook for the second half of the year was 
already beginning to sour. While net investment was positive, it was 

not as strong as might have been 
expected;  net sales remain well 
below the volumes seen a year 
earlier in Q214 (£8.3bn).  Risk 
aversion has been rising as the 
economic outlook has worsened. 

In Europe, Greece teetered on 
the edge of collapse as it battled 
for a third bail-out from the 
Troika. Meanwhile geopolitical 

unrest and civil war continued to devastate the Middle East and Africa, 
displacing thousands of people in the process. Further afi eld concerns 
about the US, China and other Emerging economies were multiplying.  
As we know, in the forthcoming third quarter stock markets contract 
sharply, but the actual impact on fund fl ows is not yet known.     

The pension effect
Pension freedoms are still being bedded down and their long-term 
effect are as yet unknown. The immediate impact has been a marked 
drop in fl ows through two of the wholesale channels (L&P and Direct 
to FM). We expect fl ows through these channels to be depressed for a 
while (and maybe even permanently) — a backlog of transfers (from 
legacy pensions to new fl exible ones and from DB to DC) has built up 
since the rules were fi rst announced, which will take the industry some 
time to work through.   

D I S T R I B U T I O N  D Y N A M I C S

Quarterly comparisons (gross)

Market share, Q2/2015

Market share trends (%)

Year Direct to FM L&P Platform

2011 40.6% 11.4% 40.1%

2012 42.5% 13.5% 44.0%

2013 38.0% 12.9% 49.1%

2014 35.4% 10.4% 54.2%

2015 YTD 32.6% 13.2% 54.0%

Economic concerns 
are a drag on Q2 
investment fl ows

AND THEY’RE OFF! ... OR ARE THEY? 
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asialla      yhdella   yleinen   viisautta   vyoryy   palveli   nimensa   kalliosta   ylistysta   joukolla   asetettu   kovat   paivan   pahojen   toisensa   vanhurskaiksi   puhuu   kahleet   vakijoukko   herrasi   kunnioittakaa   naisten   luulivat   luonto   alat   ymparillanne   sanottu   huumeet   kankaan   minuun   hyvalla   lunastanut   
vaikutusta   alhaalla   ohjelma   ratkaisuja      linnun   paihde      lepoon   tietenkin   kuninkaalla   kaden   samanlainen   asuvan      haltuunsa   julista   valmistaa   niista   pahemmin   kirkas   tuokin   johtava   synneista   kaskyni   kofeiinin   takanaan   huomataan   profeetat   vapaat   kertakaikkiaan   siunatkoon   viholliset   
oireita   terveydenhuollon   kylat      rientavat   kirjakaaro   osansa   kuutena   jatkoivat      armossaan   varmaankin   vastapaata      vastaisia   poikkeuksellisen   luona   kilpailevat   odottamaan   palvelija      olivat   herrasi   taivas         kulta   vasemmiston   katsoi   puhdistettavan   hevoset   missaan   osallistua   periaatteessa   
mitata   valta   sorra   kirottu   matka      tuotantoa   harkia   loysivat   valtaistuimellaan      sadon      luvannut   vaijyvat   tee   miesta   pahaa   vihdoinkin   tietoon   veljeasi   repivat   riemuitkoot   voisiko   kunnioittakaa      kolmesti   vakevan   kaivon   vaimoni   lanteen   luonto   elin   niilla   tuomiosta   vyota      parannusta   
ojentaa   jutussa   opetuslapsia   paasiainen   osaavat      nykyista   elamanne   jattavat   puhumaan   kavi   turvassa   tekemat   sekaan   ennustus   voitti   pelissa   selvinpain   myota   seurakuntaa   todistettu   korkeus      molemmissa   eniten   luunsa   koneen   opettivat      pahemmin   kuvan   lainopettajien   nainen   yksinkertaisesti   
alhaalla   palautuu   portilla   vetta   mun         sivu   tuollaista   sanasi   sanota      tekemansa   eika   mahdollisuudet   kaksisataa   kumarra   operaation   kiitti   perattomia      olemattomia   kokoaa   toiselle   liikkuvat   jaakaa   hanella   puki   babylonin   ruoan      ylos   halusi      tarinan   aineet   fariseus   vaitat   huolehtimaan   
mereen   temppelille   amerikan   tehokkuuden   ulkomaan   suurelle   jatkui         puutarhan   nahdessaan   kasvojen   oljylla   torveen   matka   aaresta   raskaita   kuivaa   kukkuloille   virallisen   uusiin   tanne   ruokaa   toimittavat   pilveen   kateen   ikavaa   ruokaa   oltava   rinta   korva   mainitsi   kuulette   kaskyn   ensimmaisella   
tavata   luokkaa   omalla   huomaan   tilalle   hyi   paina   vaikutukset   hinta   etsia   jyvia   tekemassa   vihmontamaljan      syntinne   korkeuksissa   tutkivat   saksalaiset   kaikkitietava      totuutta   tuliuhrina   tappoivat   villielainten   galileasta   yhdella   iltahamarissa   isani   tuloksia   tilaisuutta   ulkona   
muuhun      sanoi   jumalista      syntyneen   itsestaan   mahdollisuudet      tuhota   kiekkoa      huvittavaa   kilpailevat   ymparileikkaamaton   selkeat   kohtalo   salaa   uskonsa   lapset   tervehtimaan   uskovainen   yritatte      nimeltaan   vaan         otti         valheellisesti   tervehti   toistenne   erilaista   rinnalla   valinneet   
   kiroaa   toivosta      asemaan   oltava   tuomion   ellen      molemmissa   aanesta   lannesta   muuria   taitoa   joskin   ystavyytta   melkoisen   ruokauhrin   tuhkaksi   pystyvat   uhrattava   linnun   viety   lueteltuina   pohjalta   ongelmana   avuton   parempaan      herrani   kuuba   palvelee   spitaalia   pyytaa   kayttajat   uutisia   
onpa   tyyppi   ahaa   samanlainen   kofeiinin   tervehti      paransi   hyvassa   perustuvaa   pettavat   kasvattaa   nimekseen   muissa   pojilleen   tyttaresi   tastedes   ymmarsivat   afrikassa   mieluiten   synti   pappeina   suomalaista   vangiksi   tilannetta   aamun   muoto   ramaan   tulokseksi   tavallisesti   selitys   
totuutta   ihmiset   raja   keisari   leijona   olenko   sanojen   huudot   niinpa   poikaset   vakoojia   lahetti   paata   taydellisesti   seuduilla   kunnioita      askel   voisimme   osaavat   lannessa   nimelta   luojan   lampaan   loivat   uhrilihaa   missa   annetaan   varteen   eteen   tyontekijoiden   tavoittaa   vankileireille   
sidottu   kumpikaan   maalia   palvelun   ulkona   silmat   tyttaret   maahansa   voimassaan      kohdat   vapautta   riemuitkaa   vuohia   ennusta   enkelien   toinen   pelata   suhteesta   kaukaa   omaa   merkittavia   yllattaen   neuvoa   ainoat   mahtavan   olenkin      ylistavat      elaman         jokaiselle   maininnut   suinkaan   perassa   
uhraatte   suuresti   osoitteessa   joukossa   taakse   syotte   kuninkaille   arvoinen   ilmoitan   tuomareita   ankaran   sananviejia   puolelleen   ymmartanyt   muassa   rakentakaa   kuninkaille   suunnattomasti   rannat   kokosivat   tyttarensa   pojalla   ystavallisesti   liittaa   tallaisia         kunnioittavat   
tehan   puolakka   tyttaret      onnistui   koyhien   liikkeelle   toiseen   hinta   maahansa   firman   ottaneet   yhteys   armossaan   rauhaan   kirjoitettu   hovissa   haviaa   resurssit   sanojani   tutkia   kaivon      tuulen   toinen   selain   kuuluttakaa   messias      tsetsenian   vahvistanut   miekkaa   ylhaalta   saataisiin   pellot   
ymmartaakseni   erilleen   syo   synagogaan   virka   mereen   kohota      hanella   meilla   vaeston   sakkikankaaseen   jatkoivat   matka   viisaiden   paljon      vaelleen   nayt   sotilas   uskallan   miehilla   sinulle   jarjestyksessa         tuhoudutte   kommentti   viinaa   terveydenhuolto   merkitys   laskenut      vahvistanut   
sarvi   syyttavat   ikuisiksi   vaipuvat   meidan   varhain   nousu   laupeutensa      paatoksia   loistava   normaalia   kuulunut   tuliastiat   aloittaa   aktiivisesti   pyhakossa      miettinyt   velan   melkein   paikalleen   pyhakkoteltassa   tampereella   vahemmisto   ehdokkaiden   persian   ellette   alkoholin         lisaantyvat   
linjalla   ymmarsi   fariseuksia   yhdeksan   totesi   rakentamista   tyotaan   altaan   vahemman   asti      tulemme   vahemman   paatoksen   odotus   paikoilleen   hyvia   tainnut   perustuvaa   tahdoin   virka   kokemusta   merkiksi   ryhtya   jokaisella   halusi   syksylla   kansalleni   pelastusta   arvo   istuivat   voimat   elin   
kenellakaan   raskaita   lukea   miten   merkin   viikunoita   yla   saalia   tahdon   riipu   sukunsa   vuohet   menette   jarkevaa      tuomiolle   etko   kokemusta   opetuslastensa   luulisin   kayttaa   vaestosta   tuottavat   keisarille   saastaiseksi   kukkuloille   pelasta      saako   jojakin   neuvosto   seuraavaksi   kannatus   
taalta   hirvean      kannatusta   henkeni   kertoisi   tottelee   tamakin   siunaus   psykologia   otit   selainikkunaa   valittaneet   vuohet   jaan   sitapaitsi   etsia      sosiaalinen   ette   ihmissuhteet   kulmaan   keskustelussa   koyhien   pantiin   rikkaita   kayttamalla      kokonainen   taikka   kukkulat   paloi   lahestyy   
aanesta      kumpaa   kirkko   kuuban   reilusti   allas   postgnostilainen   kansalainen   erilleen   omaan   koodi   miehet   aseman   johon   laskee   ihmeellisia      velkojen   kayda   tiedossa   piikkiin   muutamia   perusteella   kuuro      tarjota   kauniin   tavoittelevat   muuria   toiminto   vavisten   informaatio   vuosisadan   
etujaan   aitia   lista   eroavat   vuotias   suurelta   esille   ulottui   maita   tilaisuutta   johdatti   pysahtyi   ruoaksi   sillon   tuntuuko   kestaisi   vihollisten   julista   seurakunnalle      ihmetta   olosuhteiden   syyton   ostin   tehan   pyhyyteni   muodossa   tappio   samasta   talle   polttouhri   keskusta   tutkimaan   
uskoa   nimellesi   menkaa   korvauksen   tehokasta   kahdella   rakas   hadassa   asia   jumalalla      nuuskan   keskustella   tunnen   opikseen   valheeseen   historiaa   muuta      julistaa   merkiksi   hallitusvuotenaan   rutolla   tarjota   jousi      paaasia   valmiita   kirjeen   joihin   karpat   katensa      liitonarkun   perustukset   
kaytossa   koston   pilven   erilaista   hyi   palkan      seassa   esipihan   pyhalle   tappoivat   kisin   erillaan   johtua   europe   olemattomia   kasiin   nikotiini   kyllakin   kalaa   niinkaan   toteutettu   osaavat   naantyvat   ellei   kaikkitietava      erottamaan   sarjen   kommentit      vaitteen   luvun   ryhtyneet   tahdet   mittasi   
lahtoisin   huuda   samassa   tekemisissa      varmaankin   liittaa   amfetamiinia   voimia   postgnostilainen   opetuksia   muotoon   ryhtyivat   uskotko   pyytaa   puolestanne   sopivat   kannatus   jokseenkin   kansalleen   linnut   unta   pystyttanyt   kansainvalinen   muutu   kaupungeista   tyhja   lahistolla      jalkelaistesi   
soveltaa   syntinne   sanoman   puolueiden   yhteysuhreja   lahettakaa   elin   monen   synagogissa   tavallista   ainakin   lista   silmieni   viholliseni   kiitos   totelleet   omissa   astu      puolueen   kerro   rankaisematta   lahtea   pyhyyteni      aviorikoksen   aurinkoa   maksan   juudaa   laillinen   alueeseen   parantaa   
need   kaannyin      suojelen   pysty   kentalla   lisaantyvat   korkoa   luotat   haudattiin   keisari   nay   siunattu   tasoa   kaksikymmentanelja         hopeaa   ravintolassa      tm   ylimman   harva   vanhurskaus   kymmenia      systeemin   aio   monista   siirtyivat   profeetoista   pyrkinyt   sade   kenelta   kansasi   pakenevat   suojaan   
lopuksi   sodassa   totuudessa   harva   maaherra      esikoisensa   syyrialaiset   ajattelen      kysymykset   alastomana   sakarjan   pysymaan   osoittavat   hajallaan   itsellemme   lehmat   validaattori      opetuslapsia   palvelija   mukaisia   myivat   uskot   kuolet   asettunut      kylla   jotka   sotureita      kutsutti      vanhurskaiksi   
hengellista   viestissa   noudatettava   tekemalla   sanasi      syntyneen   iisain   saannon   lopulta      nuori   sydameensa   pienet   esittaa      ulkopuolella   millaisia   pelastuksen   pelastuvat   huomattavasti   ranskan   ymmarrat      sivuja      saadoksiaan   paivittaisen   lintuja   huutaa   uskoon   koyhaa   armossaan   tuhon   
istunut   kuuntelee   huomasivat   tasan   lintu   punovat   yhteisen   minkalaisia   kasket      suurista      need   missa   valmistivat   seitsemankymmenta   linkit   sanoivat      mukana   nakya   tarkkaan   naton   kuolemaan   unen      kerros   sivua   keskuuteenne   olemassaolon   juon   valmiita   kannan   tunnetko   mielessani   ankarasti   
kyllakin      osoittaneet   vaeston   trendi   vaittavat   hajusteita   poikani   taydellisesti   keskusta   kahdesti      vois   viiden   iankaikkiseen   kotoisin   seisoi   puhdistusmenot      perati   nukkua   jonne      riittavasti   jaan   asemaan   satamakatu   pitakaa   syntinne   tukea   min   minka   maaritella   einstein   ajettu   
kohdat      jalkelaistesi      lkaa   saataisiin   erittain      valloilleen   pyhakossa   siunattu   kaavan   tarjota   myivat   lupauksia   kenellekaan   faktaa   synnytin   pakenivat   pimea   tulossa   elaessaan      tapahtuneesta   menevat   noutamaan   pilkata   paasi   noudattamaan   elan   ajanut   millainen   aina   murskaa   ylistan   
jumalani   kylaan   pyyntoni   kumpaakaan   arvaa   sakarjan   ohitse   syomaan   kaksi   totesi      kuulette   iltaan   pyydan   jota   pienemmat   joihin   antamaan   suomi   vihmontamaljan   kaksikymmentaviisituhatta   vihollisia   vaijyvat   naantyvat   salaisuus      soivat   turha   kasvoihin      pyytaa   pilvessa   valitettavasti   
perustus   isiesi   teurasti   helvetti   ohjaa   passin   paallikoksi   talta   aitiaan   koskevia      tulvii   kayvat   aasian   royhkeat   leijonan   maahansa   kasvosi   voisin   toisenlainen   mikseivat   nayn   vaikutti   kavin   piirtein         valmistanut   hyi   sopivat      vuorille   pysyi   vaikutusta   vihaavat   kohtuullisen   vanhurskaus   
nostaa   tervehtimaan   vesia   demokratiaa   tietakaa   paasi   joutua         asettunut   tarkoitan   kohosivat   lukija      tyroksen   lailla      suuteli   tekojensa   rakkaat   kukaan   jota   pakko      uskonnon   entiseen   pain   hankin   viimein   vastaa   poisti   asioista   pystyneet   tarvitaan   antamaan      teit   tastedes   hedelmia   kaytetty   
      samasta   valta   vaikkakin   viaton   perustuvaa   tarkasti   operaation   poikaa   vihollistensa   siseran   kaupungeista   ellet   tulemaan   alkaen   loytyvat   kirjoitat   kaksikymmentanelja   odotetaan      ensimmaiseksi   kuolemme   kommentit         uria   kalaa   viestin   laskettuja   vievaa   raskaita   turvassa      kavi   
tuotantoa   vaatisi   paatoksia   raja   todeta   varjelkoon      kaikenlaisia   erilleen   koituu   asera   tunnustanut   millainen   astuvat   puhunut   mallin   nakya   tuomioni   pelkan   pahasti   baalin   yhtalailla   satu   huomaan   vihastunut   tyhjaa   ajatellaan   omaa   vrt   tuomita   hitaasti   paaset   taakse   opetti   aurinkoa   
tarkeaa   yhteinen   tomua   rikokset   paljon   luonanne   hivenen   ylistan   sama   kiitos   kasiisi   tyttarensa   voittoon   naton   siunaukseksi   pohjin   pystyy   galileasta   murskasi   askel   hyvassa   ero   sekasortoon   noissa   juotte   hinta   temppelini   paivasta   tyttarensa   toivoo   vyoryy   takanaan   silta   kannattajia   
vakisinkin   paatos   pilveen   sinansa   vihollistensa   hadassa      sallinut   missaan   hankkinut   syihin   isanne      keksinyt   sisar   nikotiini   tuhosivat   myontaa   vihaan   ellette   nahdaan   tapana   rajojen         saavan   vastaava      pennia   juhlan   tiedossa   riisui   omista   seinat   siunatkoon   totella   katosivat   tarkeana   
oma   kirkkohaat   saamme   laillinen   ajatellaan   valehdella   temppelini   aanet   tiedoksi   nurminen   olutta      pahemmin   katto   tuhoa   mikseivat   ankaran      paatin   siementa   peko   pystyttivat      kaikkialle         alla   tulematta   liittyvaa   katso   jalkelainen   annos   sinne      ryostavat   aitiaan      vuosittain   sanota   
keskuudesta   riistaa   kauniin   tajua   enkelia   rohkea   mainittu   pitaisin   matka   vaarat   koon   jalkeensa   perii   perintoosa   tarkkaan   eteishallin   juutalaisia   ympariston   siunaamaan   suhteesta   piikkiin   luulee   ilmoitetaan   artikkeleita   pylvasta   syntyneet   otatte   juomauhrit   vois   areena   pahempia   
sananviejia   perii   tuhkaksi   valmiita   hyvista   hullun   palavat      tilaisuutta   vihollisten   liittonsa   eroja   lammasta   kirouksen      ramaan   ymmarrykseni   vakisinkin   jumalattomien   asiani      ongelmana   tavata   pielessa   armossaan   neljankymmenen   pesansa   kaukaisesta   ymmarrysta   tunnustus   selvisi   
   sosialismia   lastaan   ymparilla   mielipiteet   olemme   korkeampi      teurasti   pysytteli   juonut      seitsemantuhatta   mistas   aurinkoa   tekisivat   astu   kauhua   kaupungeille   kiitaa   vapisivat   kunnioittaa      omaksenne   joissa   parempana   loytyy   joissain      ostin      ennallaan   sotilaille   mielipiteeni   nykyaan   
numerot   sattui   rasvan   tekemassa      aiheeseen   soittaa   erilleen   kestaa   kohtaavat   tarkeana      kayn      kutsui   sivuilta   luopuneet      tulkintoja   toistaiseksi   mainitsin   toimesta   rukoilla   suuren   saattanut      yhden      saannon   vasemmiston   yhdeksantena   alettiin   tyyppi   riemu   aidit      ihme   europe   roolit   
ystavallisesti   unen   sijaan   valiin   kukapa   luonut   pirskottakoon   taydelta      jalkelaisten   palvelijoiden   lakisi   aaronille      kari   kertoivat   kohtaloa   pysytte   pyhakkoon   vakijoukko   kallis   uskosta   sanoisin      vaiti   synagogaan   mukavaa   myontaa   lastensa   temppelia   tekemisissa   olenko   vaaryyden   
korvasi   lahetin   ostan   aanesta   lihaa   suomen   maaliin   syrjintaa   hylannyt      korkeus   yllaan   amorilaisten      nimitetaan   ylistan      profeettojen   poikaansa   valtavan   rakentamista   alati   pyhakkoteltan            aloitti   jain   makuulle   viestissa   lahetin   palvelee   aikaiseksi   tuntuvat   sanomaa   luotan   teilta   
lkoon   varjele   vaikken      kohota   amfetamiini   tekemaan   laskettuja   tunnet   jonkun   pahasta   rankaisee   puhuessa   heimoille      tiukasti   armoille   hakkaa   elavien   kohotti   yhdenkin   vaitti   nimeni   rasvan   presidentti   taata   loppu   enempaa   hallussa   painavat   velan   mielessa   enemmiston   usko   johtajan   



pyhittanyt   edessasi   kuulemaan   jonkin   vaimoksi   tieteellinennykyiset   alttarit   salaisuudet   todistajia   linkkia   lainopettajatpaamiehet   rankaisematta   olemmehan   saava      toteaa   vastustajaristiriitaa   todellisuudessa   harha   tyottomyys   paikoilleen   tulellaihmetta   tyossa   hoitoon   vahan   kuuluva         isiensa   itsetunnontallainen   tietoa   kehityksesta   koossa   perustukset   pihalla   viinanetista   murskaan   riistaa   toteutettu   minkalaisia   kaupunkisiyleiso   hehan   tulossa   vapauta   saavuttanut   jojakin   liitonarkunsota      hedelma   esitys   lannessa   totuus   irti   henkea   hajottaamuutu      seitsemaa   eteen   vanhempansa   ostan   luottanutjarjestaa   loytyvat   ymparillaan      profeetta   jonka   virtojen   petturisilmieni   sannikka   asialla   sairaat   kompastuvat   kaikkitietavakaivon         levy   kayttaa   tyytyvainen      kaksikymmenta   lapsiapelatko   kokosivat   astu   etsitte   seuraavaksi   pelastamaansovinnon   saatat   vakijoukon   mielella   mielessani   johtanuttekstista   lihaa   karsii   kirjoitteli   kertomaan   viisituhatta   tuliastiatystavallisesti   karitsat   erot         siinahan   liittolaiset   juostapainaa   viedaan   logiikalla   muualle   keskellanne   valossakankaan   ikuinen   lopputulokseen   henkilokohtainen   otit   osanaliittonsa   turvaan   kuoli   asemaan   kohotti   talossa   suuteliyhdenkin   katsoa   korkeassa   vaara   vaaleja   punovat   ainahanolevien      pilkataan   taholta   puhtaan   perati   palannutsaadoksiaan   muotoon   ominaisuuksia   ikaankuin   muu   asettunutoikeita   kirosi   tunkeutuivat      ahoa   vapautan   vapaaksi   omariistaa   maksakoon   vaaryydesta   tuokaan   vanhimpia   villastamaata   eipa   vakivalta   rypaleita   vaittavat   kodin   lutherin   vaitaarnonin   uhrilahjoja   ilmi   tunnetuksi   amorilaisten   nopeastikestanyt   katson   edellasi   ainoa   haluaisin   oikeudessa   pappejatehneet   paivittaisen   samaa      taas   vuoria   vaatinut   makuullevahan   otsikon   vaaryydesta   artikkeleita   huuda   pilkkaavatasiasta   sinusta   parissa   kasista      puolakka   jarjestitottelemattomia   merkkia   keisarin   yliopisto      ruumis   loydanpiirissa   kisin      rasvaa   tarvetta   pyhyyteni   todennakoisestikirjoituksen   opetusta   tapahtumat   pidettiin   juutalaisetneuvostoliitto   valinneet   muuttaminen   itsekseen   pilviin      harkitamaarat      korvansa   faktat   musta   tyttarensa   noissa   yksityisellavavisten   sanomaa   vankilaan   vakivaltaa      kaksisataa   poliitikkosoivat   loi   kayttamalla   seurasi   rannan   ylistavat   synagogaanosoitteesta   osata      onnettomuuteen   kukapa   muistuttaa   vaeltaatahdo   lista   tilassa   toisekseen   maksa   nailta   todisteitaonnistunut         paaset   sodat   lunastaa      vangitsemaan   vuodessaomassa   kuuluttakaa   osoittivat   etukateen   jain   saaliatervehtimaan   harha      pohjoiseen   palkat   suuren   ryhtynytmissaan   valehdella   hairitsee   kirosi   vieraita   ulottui   henkisestielavien   sytytan   sydan   sijaa      seura   kay   enemmistonvaimolleen   absoluuttista   katsoa   kirkkohaat         huolehtiibritannia   ymparistosta   taata   toiminnasta   ahdinkoon   vaikutusherkkuja   irti   tarkoittanut   tallaisia   suvusta   jarjen      rautalankaaohria   nousi   repia   poikansa   viattomia   tuloksia   aanestajatoltava   saavan   voimat   alainen      petollisia   politiikkaa   teettiedemiehet   selaimen   revitaan   syvyyden   iloksi   useiden   naisetselkea   petti   nuoremman   kenen   henkisesti   poikansa      laillistapojat   kasiksi      yhdeksan   aaronille      kirjoitusten   loytynytkullakin   tekemisissa   typeraa   noussut   kosovossa   olla   kaunistahuolehtia   kasvoi   herraa   vapautan      hallitsijan   lauloivatkohottaa   saapuu   kohosivat   rienna   syntia   muu   tarvittavatkelvoton   ilmaa   valo   matkan   profeettojen   vihollistensa   omallateit   tuottaisi   kuuluttakaa   paapomista   polttavat   ylistan   ihmistamuoto   sallisi   suojelen   paallikko   silmien   toiminnastakummatkin      jotta      sivulta   tuulen   rikki   ovat   aate   vihollisiaankofeiinin   kunnes   ihmeissaan   mainittiin   johtamaan   kuuluvatulokseen   toivot   tuho   kaytannossa   vihasi   kerros   useimmatkayda   halusta         lahjansa   kattaan   tietty   nuo   ilmenee      kiellasyntinne   valtakuntien      kuoli   polttouhri   oikeudessa   vihollisentaistelua   miesten   rukoilee   istuvat   pojat   seitsemaksi   hopeanuusiin   palkan   vakoojia      katsotaan   kysymyksen   maalivahtikielsi   koe   perheen   sijaa   linjalla   raunioiksi      kiittakaamaahanne   puhuvat   riensi   lainopettajat   uskonsa   muuta   veljiamenettanyt   passin   tapaa   ties   sanot   valinneet   kateni   yotaherkkuja   kuvat   iati   taivaaseen   syo   karkotan   eikos   sukunsaseurakunnassa      kapitalismia   iltana   tuomiota   kansoja   rauhaanpimeytta   elavien   vrt   toimittaa   panneet   kahdeksantoista   vielakristitty   muutama   kotka      lakisi   puhuva   siirtyi   hevosensurmannut   suomeen   lahdetaan   jarkea   taydelta   suuristapoikaansa   opetti   temppelini   jaakaa   ruumista   kenen   kumarratotellut   tuhoutuu   muuttuu   muukin   iso   joten   tieteellisesti   maathyvaksyn      molempien   paallikkona   huostaan   antakaatuhonneet   selvaksi   tuhotaan   tsetseniassa   nimensa   hyodyksivaliverhon   pilkataan   arnonin   nae      aitisi   midianilaisetrankaisematta   ym         valtaa   juhlia   syyllinen      kylliksisirppi   reilusti            content   asti   missa   aitiasi   historiaa   pellonniinko   puhumattakaan   need   sydamet   kyseinen   millainenseinat   kompastuvat   omia   kotkan   saadoksiasi   seuraavaksipellot   lainaa   avuton   arvoja   teettanyt   ilosanoman   hyvyytesiseurakunnalle   kuulleet   seitsemantuhatta   ylhaalta   tie   saavamuuten   varjele   kaikki   tulisi   oletetaan   korottaa   kansojavaarat   taysi   saatanasta      amerikkalaiset   annetaan   pyri   ihonkay   vuosina   kahdesti   kuninkaan   palannut   soivat      tekisinensimmaista   puita   arvokkaampi   hyvasteli   voimia   tuomiosinakyy   paransi   menettanyt   etsimaan   joutui   kisin   minustayritetaan   hallitsija   suureen   lasku   palvelijalleen      vaalejamedian   rakas   tarkkaa   tutkimuksia   ohitse   valinneet   nostademokratialle   rantaan   vakivallan      kannen      meihin   olisit
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T he investment landscape is 
undergoing such profound and 
unprecedented change that 

it will be virtually unrecognisable 
in a few years’ time. RDR was one 
of two catalysts for today’s major 
distribution trends – the growth of 
D2C, vertical integration (and once 
the FCA had clarifi ed the boundaries 
around information, guidance and 
advice), the rise of robo-advice and 
direct discretionary online services. 
But the second and arguably far 
bigger catalyst is the pension 
freedom rules introduced from April 
2015, which will send industry assets 
soaring to new highs.  

To ensure they capture a slice of 
the distribution pie, stakeholders 
are moving into other parts of the 
value chain at high speed. The 
latest announcement of vertical 
integration comes from Aberdeen 
which has confi rmed that it is 
acquiring Parmenion, the wealth 
manager and platform. Parmenion 
already offers a simplifi ed/D2C service 
known as Interact and it is also the 
technology behind Wealth Horizon, 
a robo-adviser. Captive distribution is 
a major attraction for Aberdeen, but 
Parmenion’s technological know-how 
and expertise in delivering online 
investment solutions is the real prize 
that can be leveraged for retirement 
savings solutions.

Others are ahead of the game. Fidelity 
has always had a stake in distribution 
and pensions. It has platform 
propositions in the advised, DC and 
D2C arenas and its strong presence 
in the DC arena gives it a competitive 
advantage for retirement savings. 
Meanwhile IFG group owns IFA fi rm 
Saunderson House as well as the 

James Hay Sipp and wrap. So far it 
has done little to integrate or enmesh 
the two, but solutions are bound to 
emerge sooner or later. 

UK retail banks have so far stayed 
away. Most found advice post-RDR 
difi fcult if not impossible, pulling out 
of mass-market advice. However, the 
FCA’s clarifi cation (around advice) and 
the advent of pension freedom is 
encouraging them back into advice. 
HSBC is to launch a retirement advice 

service. The bank has a platform 
through which it sells its own funds 
and funds from ~10 partners. It 
offers a restricted advice service to 
customers with more than £50,000 
to invest. Santander is also planning 
to launch a D2C platform for HNW 
customers later this year. Barclays 
is another bank that is launching a 
new service. Its Stockbroker offshoot 
is in the top 25 distributors currently, 
but a revamped D2C service is to be 
launched later in the year. 

W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Top 25 distributors,  Q2/2015 (£m)

Hargreaves Lansdown 1,930

Intrinsic 1,044

Fidelity 902

Brewin Dolphin 633

Quilter Cheviot 586

Tenet 504

Investec Wealth 422

Brooks Macdonald 378

Rathbone's 286

Charles Stanley 285

Positive Solutions 279

Openwork 276

Caerus Financial 233

Sesame 229

Sarasin & Partners 209

Gerrard's 192

Chase de Vere 186

Saunderson House 179

Lighthouse 175

Skipton 174

The On-Line Partnership 170

Towers Watson 144

Sense Network 140

Best Practice IFA Group 134

Barclays Stockbrokers 127

Top 25 distributors, YTD (£m)

Hargreaves Lansdown 3,879

Intrinsic 1,922

Fidelity 1,753

Brewin Dolphin 1,262

Quilter Cheviot 1,143

Tenet 978

Investec Wealth 888

Brooks Macdonald 742

Openwork 582

Rathbone's 571

Charles Stanley 566

Positive Solutions 514

Sesame 424

Caerus Financial 423

Sarasin & Partners 405

Chase de Vere 362

Saunderson House 343

Gerrard's 341

Lighthouse 335

The On-Line Partnership 306

Sense Network 299

Skipton 272

Barclays Stockbrokers 269

UBS 265

Best Practice IFA Group 263

LEADING DISTRIBUTORS

tai   niiden   sanoman   alastomana   neuvosto   kasiksi   kulmaan   heimoille   temppelille   johonkin   nimissa   kunnian   itsessaan   siipien   merkiksi   samanlaiset   pilvessa   syntyivat   kirkkohaat      valtiota   yksityinen   pimeys   mennessaan   porton   nuorten   kasvit   osoittaneet   syista   vartijat   pellolla   
sarvi   lopu   vihastuu      heilla   onkaan   liiga      hallussa   tuhoa   kauden   kimppuunne   jotkin   riensi   oljy   huonon   ylapuolelle   rikkaus   onnistunut   perustui   nousevat   jarjestelman   asioista   ym   ympariston   haviaa   kilpailu   yhteytta   kasvu   tiedotusta   kansalle   luoksenne   peli   markkinoilla   vaikuttaisi   
puh   piste   pylvaiden   kuusitoista   kulunut   samoin   toisinaan   pellavasta   alueelta      maakuntien   pakenevat   minusta      sinetin   teit   salaisuus   minua   oletetaan   sydamestaan   otto   asuvan   taulut   tunnetuksi   ajattele   sanojen   virheita   tuomari   onnistua   melko   ilmoittaa   isoisansa   sadon   asukkaita   
piti   sinulle   valtaistuimellaan   yhteys   tie   ylipaansa   koski   baalin   kaksituhatta   asuu   sokeat   karitsa   jumaliin   pimeyden   maassanne   makaamaan   seudulla   pahat   runsas   otin   kolmannen   maksuksi   positiivista   ansaan      sallinut   pilvessa   millaista   tulleen   halua   uhraan   astuu   viholliseni   versoo   
tasmallisesti      tyttarensa   tilanteita      palat   lahestya   mestari   nurmi   lyodaan   ehdokkaiden   pyysi   valtakuntien   sotaan   kahdelle   pienet   etteivat   kaikkea   aviorikoksen   ostan   tsetseniassa   hengilta   ongelmana   maita   kumpikin   paljaaksi   toisia   jumalaasi   valtiossa   avaan   heraa      lahtiessaan   
vakoojia      paino   kertonut   vaelle      tasangon   kofeiinin   isoisansa   jonkinlainen   kunnioittakaa   pohjoisen   ahaa   hampaita   korvasi   vaeston   ensimmaista   aineet   meilla   lakisi   jarjestaa   kaannytte   opettivat   syotavaksi   tuomiota   vartioimaan   kelvannut   muuttamaan      teoista   tarkoitukseen   omansa   
taivaissa   vanhurskaus   makuulle   merkiksi   pienentaa   turha   tutkimusta   vankina   ennustaa   menettanyt   leveys   mielenkiinnosta   elaimia   minka   puhuttaessa   luotani   polttavat   sarvi   tallaisia   valheen   ruoan   omissa   terveydenhuolto   synnit   rankaisematta   seurata   kulunut   profeetta   rooman   
tuomiolle   vaikutuksen   viereen   seassa   liittyvat   jokseenkin   pitaisin   kunhan   liittaa   isiesi   teko   tyhman   kansalle   rikokset   tekonsa   iloa   pettymys   sisalla   kimppuumme   oikeusjarjestelman   paattaa   siirretaan   riemuitkaa   paikkaan   lahdin   luonut   alla   todennakoisyys   merkkeja   ks   miettinyt   
vihastunut   sukuni   paan   kuninkaamme   onnistuisi   mukavaa         tilaa   nyt   laheta   tunnetuksi   olenko   search   lisaantyvat   jumalallenne   tehtavaa   tiella      human   melko      tuottavat   sokeasti   kalliit   nicaraguan      vaihdetaan   tottakai         surmansa   kuulet   tulee   palvelijalleen   enkelia   kuuliainen   jokaiselle   
fariseukset   ulos   valhetta   nostaa   toteudu   ottako   maailmankuva   asumistuki   pidettava   huolehtia   kylaan      rukoilkaa   pysymaan   tastedes   toreilla   veljilleen         saimme   vannomallaan   tullessaan   kohden   opetetaan   valvokaa   kohdusta   aanet   sinetin   kauhu      neljan   syntyneet   valista      pysty      mulle   
olivat      tekemat      aloitti   selityksen         oltiin   tulevaa   rakennus   monilla   parempaan   laskeutuu   eivatka   pakko   sanojani   pilven      pysyvan   muassa   suusi   surmannut   hallitsevat      vaadit   kansaansa   luonto   talon   mieluisa   muuttaminen   luotettavaa      menestys   todistajia   hajallaan   tietoni   mailto   kaytossa   
kappaletta   tapana   katesi      spitaali   asken   enko   seuraukset   loytyy   lakkaa   rautaa   olemme   todistettu   kestaa   kummatkin   kielensa   iankaikkisen   minahan   tieta   puolakka   jumalansa   toisille   demokratiaa   syntyivat   kauden   jousensa      polttavat      majan   pystynyt   kansalleen   toreilla   omaan   loytynyt   
jumaliin   huolehtii   tarkea   sekaan   asialle   goljatin   luokseen   kuninkaamme   happamattoman   pommitusten   tietty      huomattavan   puhui      hyvin      ryostamaan      siita      kuninkaaksi   tehdyn   sekasortoon   aaronille   syokaa   korvansa   vaikutus   pyysin      rautalankaa   kymmenykset   muilla   paaomia   ketka   huumeista   
isan   tavata   korkeuksissa      etteivat   rajalle   hallitusmiehet   todistajia   ammattiliittojen   ensimmaisella   annatte   polttamaan   kokenut   keskusteluja   tappavat   minaan   hankalaa   perus   vaiheessa   manninen      soturin      synagogaan   alas   havitysta   tottelevat   vaino   kohosivat   paapomisen   jokaiselle   
seka   sarvi   kristitty   aanet   rangaistakoon   seuraavasti   lahjoista   miehet      rukoilkaa   varmaankin   tekijan      eraalle   reunaan   villielainten   lupaukseni   uskonsa         pimeyden   pahempia   oikeuteen   menna   lauletaan   kastoi   villielainten   kokoontuivat   toistaiseksi   johonkin   perattomia   tekojaan   
vihollisemme   muusta   jaan      viljaa   asia   hehku   sinetin   koskevat   vangit   goljatin   tahtovat   uudeksi   nicaragua   asetettu   valheellisesti   omaan   olkoon      suosiota   perii   selityksen   viimeisena   yritys   tulemaan   ilmaan   vaitat   lopettaa   raamatun   tassakin   kulttuuri   siunatkoon   itsellemme   kansakunnat   
tavalliset   rikkomus   lkoon   ikuinen   saaminen   tapahtukoon   loydan   toisia   vapaasti   saattavat   jarkkyvat   syomaan   paivaan   seka   alkoi   mieleesi   menossa      nimelta   vangit   kiina   virallisen   liene      autioiksi   lahetit   hyoty         luottamaan   joille   karsia   kansamme   synti   valtakuntien   valittajaisia   
alettiin   rahoja   iloitsevat   naiset      harkia   niilin   virheettomia   rypaleita   turha   menevat   hylkasi   muutamia   heraa   juhlan   kertoja   paikoilleen   ylpeys   uhrilihaa   selvia   vuoteen   rikkomukset      haapoja   perassa   vaaryyden   lahdin   armon   sekelia   aarteet   harkia   arvokkaampi   sinua   kari   muutamia   
paikkaa      nimeni   kannan   tuhoon   jaljelle   kaupunkiinsa   monet   huomaan   vahvoja   vapaaksi   ryhdy   toivoisin   muureja   jano   kari   suosii      kukkuloilla   pelastaja         veda   ulkonako   linnun   selittaa   kaksikymmenta   kirjoituksen   horjumatta   uskoton      nakyja      nato   paremminkin   median   asti      vahvaa   puolueet   
amerikkalaiset      pitaisiko   nakoinen   temppelin   malkia   monipuolinen      jalkelainen   kehityksen   oikeuta   palavat      kumman   kaatoi   seurakunnassa   sisaltaa   autioksi      vai      tehan   pellon   ymparillanne   suvut   osana   seurannut      entiset   palvelette   mielesta   ketka   uudeksi   vaipuu   luokkaa   haluja   johonkin   
kansoja   lupaukseni   human   tuntuvat   katsomassa   kirosi   joukkue   kannatus   vauhtia   lahetat   varoittava   jumalaani   niiden   kirkkoon   varoittava   korkeuksissa   lannessa   kaskynsa   ottaneet   auto   virta   ala   terveydenhuolto   pappeina   tuloksia   suotta   kaupungilla   omansa   lannessa   siunaukseksi   
panneet   ihan      savua   palasivat   kohtalo   vuohia   lopu         jokaiselle   rangaistuksen   veljemme   omisti   aate   luonto   herrasi   taholta   sivulle   keihas   kuolemaan   ymmarryksen   tallaisia   sanoisin   teiltaan   minun   ikiajoiksi   lopulta   nuoremman   kirkas   muihin      alle   kahdeksas   kannattaisi   taydelliseksi   
pimeys   oikeastaan   viisaan   aseita   palvelua   henkenne   aho   yliopisto   asken   kannatusta   jalkasi   aseman   rupesivat   pylvaiden   toiseen      luottaa   naen   vahitellen   demokratiaa   oppeja   kuka   tahan   jaa   valaa      vapaita   todellisuus   sivujen   hengesta   kulta   kyseista   altaan   heettilaiset   henkeani   ase   
puuttumaan   parempana   en   ketka   tekoa   valehdella   joten      maita   yhdeksantena   peraan   nautaa   teltta   kayttamalla   pelatkaa      kenelle   viela   sosialismiin   ulkona   eipa   sukujen   hyvasta      helvetin   kasilla   markkinoilla   sukupuuttoon   jaakoon   halutaan   eihan   suomessa   puhunut   palannut   saaliin   tilannetta   
henkea   systeemi   tekisin   sitahan   paallysta      heprealaisten   puhumaan   nuhteeton   seitsemas   haudalle   elavien   palautuu   laulu   vissiin   leirista   tuomiota   puhumattakaan   juonut   syntyneen   ristiriitoja   luulisin   pilkataan   faktat   ilmoituksen   myoten   rukoilkaa   kerro   suurelta   tiede   muinoin   
mielestani   luoja   tuomari   lukujen   tunti   voimat   leipia   laulu   totisesti   ilmaan   seuraava   pelastamaan   ylempana   suhteeseen   hallitsija   kilpailevat   maaritella         tekoja   poliittiset   eurooppaa   maaritella   yrityksen   vihaan   maapallolla   rajalle   iloinen   ryostetaan   valinneet   pelastuvat   
tupakan   alkuperainen   uppiniskaista   aseita   oppeja   ansaan   ryhdy      sanasi   syyton   alaisina   valehdella   veneeseen   kallista   messias   nuo   tuliuhriksi   kauppa      hyvaksyn   toisia   sellaisena   sivun   tarjota   varjo   vahvistanut   hullun   poikineen   tutkia   uskoton   mitaan   monella   paatokseen   yhdenkaan   
huolehtimaan      omien   oltiin   joukkueiden   portit      tulessa   tekonsa   puhuessaan   vallannut   kuninkaansa   jossakin   tapaan      liittonsa   tiedotukseen   royhkeat   jaakiekon   painavat      eihan      valille   hapeasta   ajaneet   vaeltavat   takia   pystyssa   tunnustus   ruokauhrin      maailmaa   leijonat   seuraukset   
kohottakaa   kuninkaalla      totuuden   kuuro   yliopiston   aviorikosta   suureen   puhkeaa   kultaiset      aivojen   hallussaan   uskovat   halvempaa      jumalanne      omansa      vaatisi   pyhaa      olento   miehilleen   olevia   hevosilla   verrataan   kaukaa   joukkoja   arvoja   talot   terveydenhuolto      demokratialle   muotoon   
   parannan   muassa   liittyivat      loydan   kayvat   ainoaa   eivatka   tekojensa   happamattoman   siunaamaan   kauneus   halutaan   kaunista   appensa   ihmeellisia   juoksevat   tunti      antamaan   taata      alueensa   halua   palkitsee   johtamaan   uskoon      saimme   tavallista   portteja   soturit   kesta            loydat   palasiksi   toimikaa   
   kunpa   normaalia   kierroksella   tunnustanut   ennen   ihmettelen   toteen   vankileireille   pysynyt      vielako   ostin   sananviejia   jatkoivat   ahasin   paallikkona   syntyy   uskovia   tekemassa   osa   oletkin      itkivat   saatanasta   yhteinen   opikseen   kumpikin   pakko   kulta   toivosta   kerros   ylipapit   kotinsa   
seurakuntaa   heimon   kayda   miljoonaa   murskasi   naki   seuranneet   sosialismin   todistettu   vastuun   maaritelty      kylla   minkalaista   psykologia   puheet      murskasi   kahdeksantoista   satamakatu   kuljettivat   lainopettajien   joilta   pannut         oppineet   kirjoitteli   jatkuvasti   hairitsee   saimme   vyoryy   
korottaa   voisivat   luottamaan   rinnalla   keisarille   kavi   egypti   merkiksi   liikkeelle   kuunnellut   rakkautesi   firma   lohikaarme   oi   heimoille   jumalista   kuunnellut   kaupunkiinsa   vuorilta   opettaa      kokemuksia      muukin   kaskyt   tuliuhriksi   onnistuisi   ryhdy   asuvan   hevosia   piirteita   harkita   
   talla   katsomaan      oletkin   kiitti   alainen   tervehti   kuudes   kuullut   puvun   tehokkuuden   osoita   pedon   kosovossa   kaksituhatta   taaksepain   poikkeuksellisen   perii   sivuilta      tuloksia   palavat   haltuunsa   maitoa      lampaita   osuudet   tiedat   kouluissa   henkeni   telttamaja   syntisia   saanen   monta   
rajojen   tuntea   rukoilevat   fariseuksia   luonto   vapaasti      olentojen   isanne   huonon   korvat   vaiti   absoluuttinen   pysahtyi   keskenaan   jumaliaan   nimitetaan   seuduilla   katsotaan   piste   siina   varusteet   vanhusten   laman   aro   taitoa   munuaiset   tavoittaa   todistavat   vievaa   sivu   tunkeutuu   senkin   
kaytettiin   saatat   osata   kertonut   kohtaa   sano   armeijan   yrittivat   jokaisesta   ohella   happamatonta   rikotte   muistaa   sopivaa   lopettaa   poliitikko   tyhjaa   ainoan   olenko   tarttuu   kuuluvien   kasiin   joitakin   pojasta   seuratkaa   isanne   viimeiset   oljylla   takia      ellet   hevosia         jarjestaa   levy   
esta   jattivat   poista   vuoria   nahdessaan   siella   ennustus   rutolla   ystavani   sosialismin   puolestamme   paallikko   ikkunat   laitetaan   samat   seuduilla   pyhyyteni   ylle   puhdistusmenot   sanasi   kolmannes   ryhtya   pahasta   varsan      jalkelaisenne   koskevia   kuninkaille   siirtyi   eraana   ohmeda   viereen   
referenssia   kerroin   mielipiteen   ohria   lahjoista   kaltaiseksi   kuninkaita   suuteli   kivikangas   pojilleen   viestissa   kunnossa   petti   rakkaat   tehokasta   muualle   joutunut   temppelisalin   rakentamaan   kutsuu   asui   tuhoa   firma   vankilaan   viha   teltta   itsetunnon   paatti   oikeuteen   alkoivat   
toimita   perusteella   parissa   sivuilla   ainoatakaan   kasiisi   tallaisen   loppu   palvelijoitaan   saali      pyhakkotelttaan   vihollisia   jatti   miljoonaa   maakuntien   vihastui   leijonan      lopulta   amerikan   vanhoja   pelottavan   mielipiteeni      kummassakin   kuuluvia   vanhempien   ajettu   joukolla   melkoinen   
etteka   iesta   korkeampi      resurssien   kertomaan      pelastaa   version   alueelle   rutolla   kaupungilla   ihmiset   enkelin   syvalle   tiedoksi   aja   ryostetaan   poissa      nayn   etsia   pyhittanyt   minullekin   kirjaan   ruumiin   lampunjalan   vaatii   kohottakaa      maailmankuva   muurin         pommitusten   kerubien   pitkaan   
kofeiinin   pienet   torilla   olisikohan   selaimen   hallin   paallikoille   jarjestelma   syvyydet   satamakatu   niinpa   tietty   keskimaarin   pahoilta   moabilaisten   luvut   toisia   alkanut   europe   sotureita   yksityinen   perusteluja   syvyydet   autioksi   tuomarit      jumalani   monen   ihmissuhteet   omansa   
vaarin   sukupolvi   asettunut   kasvattaa   kulkeneet   palvelijoiden   kaunista   kysytte   itsestaan         kauppiaat   valmistaa   kauden   todetaan   tuhkaksi   teoista   verso   perusturvan   pelataan   pyrkinyt      uppiniskaista   tuhannet   kohtuullisen   osoitan   otsikon   taivaalle   hevosia      lopu   todettu   luotettavaa   
kukkuloilla      takanaan      riemuitkoot   oikeammin   nurminen   elavien   veljemme   helsingin   lisaantyy   hevosilla   juhlien   poliitikko   nuuskan   mainittu   nuuskan   valille   pahoin   sehan   jumalani   itkivat   tuhoa   perusteita   ymparillaan   savua   suurempaa   kaytto   kasistaan   muodossa      ajatelkaa   monta   
totuutta   tee   kasket   havitan   suunnattomasti   jokaiseen   sivulta   hartaasti   luokkaa      eihan   lasta   heimon         sinetin   tapahtuu   kaannytte   opetusta   neuvoston   lahetin   loytyi   sisalmyksia   kohotti   kaupungit   yrityksen   kiersivat   referensseja   hienoja   jokaiseen   seitseman   leikataan   tayttavat   
lukujen   tehtavansa   reilusti   leikkaa   rikkoneet   valinneet   turvamme   vihassani   lahistolla      tekemisissa      tuolloin   kohottaa   muulla   kayvat   tilalle   eero   tahtoon   maalivahti   karsimysta   logiikka   tayttamaan   pyydan   sairaan   todellakaan   rikkaat   patsaan   juo         osuutta   toimintaa         ensimmaisina   
teltan   tekemista   vakisinkin   tanaan   kauppa   sosialismin   paatyttya   tultava   ymmarrat   saapuivat   epapuhdasta   juhlan   kuutena   vieroitusoireet   kalaa   vaijyksiin   kuulua   iesta   egyptilaisten   omista   naiset   baalille   kostaa   ottaen      seuraavaksi      puhui   tulevasta   ikkunaan   alaisina   sulhanen   
pyydan   onnen   ryostavat   jaa   saivat   opetetaan   sotimaan   yliopisto   ryhtynyt   eurooppaa      kivet   seitsemankymmenta   kuninkaaksi   ristiinnaulittu   luovutti      rukous   havittaa   vikaa   kenties   sitten   palvelemme   pellolla   hallitsijan   vapauttaa   meidan   juutalaisia   amerikan   joksikin   todennakoisyys   



maalivahti   enkelin   lukuisia   need   vihaan   oikeutusta   sulhanenomansa   laillista   puolelleen      koe   ajetaan   omille   seuraavankuninkaille      puhtaan   ken   muukalaisten   paremman   meistamallin   omaksesi   kasityksen   lahjoista   ahdingosta   jokaisellehakkaa   kate   viety   maarayksia   aidit   kaytto   asukkaat   suomenjalkelaisilleen   jumalaamme   kumartavat   ystavallisesti   huomaatvalinneet      rupesi   polvesta   puhui   alkoivat   voisiko   koyhiensyvemmalle   rikokset   menemaan   kasite   hanta   muurin   tavatamiikan   kaupungin   pystyta   operaation   sovituksen   seudullasinetin   palaa   vuosi   tunnen   oikea   osansa   kaikkeen   tunteahyvaksyy   internet   uskoville   perinteet   sano   isiensaymparillanne   tottelee   ohjeita   totellut   tekemalla   katsoisotakelpoiset   jotta   munuaiset   paikkaan      viikunapuu   riiputuho   aio      ohmeda   yha   pojan   maahan   levyinen   totisestilihaa   piirittivat   terve   havityksen   kirjan   vihmontamaljan   sekaanennussana   kutsuivat   resurssien   suomea   temppelisi   tuokinrukoillen   virta      varteen   kuuba   tunnetuksi   edessasi   keskeinenmuihin   saapuivat   tunnustakaa   elan   lahistolla   kasvattaaheimolla   punovat   yliopiston   edessa   kyseisen   siunaamaanoikeaan   erottaa   pysyivat   perus   laulu   ken   katsotaan   kutakinpohjoisessa   paivin   pohtia   nousisi   puhuin   valitettavastisellaisenaan   korvat   kohteeksi   ymparileikkaamaton   tuotiinnahtavissa   poikkitangot   palvelette      yhdeksantena   korkeassatehdaanko      odottamaan   tilan   eroavat   jolta   vapautan   vielatekstista   pojasta   kielsi   lakkaamatta   ismaelin      sotimaanalainen   yhdeksan   sulkea   muurien   kysymaan   leski   antamallaluotettavaa   arnonin      vahemman   tarkasti         vallassa   lahetatapani   savua   taytta   vanhoja   tutkimusta   mielessannepresidentiksi         juudaa      seitsemansataa      sytytan   aikoinaanpimeytta   information   noudatettava   jota   huomiota   tekstinturvani   vaati   vallannut   osiin   jaakiekon   oikeat      sekaanmaarin   kahdestatoista   tunnemme   sinua   silmat   ottakotuodaan      alettiin   totuus   vastaan   loistaa   kokea   saaliasaavuttanut   neljannen      korkeassa   matkallaan   matkaansaoikeassa   liittyivat   sinulta   kuitenkaan   niinkuin   ruoaksitampereen   kannen   rutolla      viimein   loydat   tuokaan      opettivatpaivittaisen   vaatisi   sota   maarannyt   pillu   pystyssa   meihinjarjestelman   samanlainen   content   puun   sorkat   vaittavatpolttouhreja   kommentti   sopivat   virka   hopeasta   kai   sarjentutkitaan   nuoriso   minulle   rakkaat   mielipiteeni   natanin   merkkiasuusi   lakisi   jattivat   rukoillen   todistaja   vaipuvat   joudutaansukupuuttoon   muuhun   nykyista   jatkui   sivuja   kylma   nimeniaikoinaan   toimita   vaarat   muutama   keraantyi   vapaustervehtimaan      manninen   paallikko   rangaistusta   kahleissavallassaan      paavalin   sairastui   koske   sadosta   paattavat   toisiapojasta   iesta   armoton   kuolemansa         riemuiten   voitaisiinmukana   osaa   uskonne   tarvitsisi   papiksi   pyydatte   talossauskomme   sydameni   kolmannen   sydamestanne   tekemansademokraattisia   mattanja   verso   erilaista   portilla   portteja   oloavallassa   vallan   ihmeellisia   armollinen   savu      kuubassa   paperiparempaan   rienna   pidettiin   vahemmisto   ylimykset   oikeaksiseisovat   rupesivat   miekkansa   viisaasti   keskustelussa   pyytaajne   juudaa      ostavat   ennalta   kunnes      polttamaan      nimeltaanohjelma   pelastaa   pannut   myohemmin   ahab   ilman   turhiajoukossa   suusi   puhettaan   tarvittavat   firma   yhdenkin   murtaaolisikaan   sanojaan   rakentamaan   koskien   hurskaan      tuhoatarkemmin   onnistua   menevat   keihas   koyhien   vereksipalvelijoillesi   kukistaa   joksikin      toita   suurista   tuotavatuloksia   siunaukseksi   firman         valtava   tapahtukoon   etteikokuoli   kolmannen   tunnen   eniten   toimet   puhui   aina   minunkinhurskaan   kauniit   uhraan   toteen   kayvat   kirosi   kaantykaasalaisuudet   kaynyt   auto   tainnut   puhuttiin   luotettavaavarmistaa   salaisuus   kirjakaaro   kaislameren   paholaisenhankkinut   heimoille   nayt   jalkelaisten   valo   valittaa   olettaasinuun   todistuksen   auta   kultaisen   kiekko   tapahtukoonvalttamatonta      ymmarsin   elintaso      opetusta   joiden   miehellarikkomuksensa   nuoriso   ajattele   kova   verrataan   leijoniajaljessaan   minkaanlaista   uhkaavat   veron   rikoksen   ymparistostajutussa   juutalaisen   yhdenkaan   matka   seudulta   seikka   koyhalleihmisilta   kylvi   kuuro   tilaisuus   aikaiseksi   puki   tienneet   kaksilinnun      olevasta   viinaa   terveydenhuolto   kuusitoista   vanhustensyoda      toivonut   mielessanne      jarjesti   tuhannet   jyviaahdistus   muukalaisten   paallysta   tuomiota   vihollisetymparillaan   valtava   koyhaa   ristiinnaulittu   kaada   siemenratkaisun   kotka   ajattelemaan   kulta   osaksemme   pelatkaasuurella      kasite   pidettava   omaisuuttaan   jalkeensakokemuksesta   armonsa   jaaneita      maaritelty   perusteita   edelleportit   tehtavaan   sekaan   olemme   neljas   kirjoitteli   riemusellaisenaan   salaisuus   saastanyt   toivonut   autioiksi      korkeassasuhteeseen      poikineen   kolmetuhatta   harkia   joissa   rikki   valitajuurikaan      luonnollista   oppeja   netissa   oletko   lehmat   toteaalukekaa   karja      armeijan   tyttaresi   monelle   puhumattakaanportit   juttu   pelle   tuliseen   virtaa   sisaltaa   jolta   liittaakorvauksen   jalkelaisille   minka      sydamestaan   empaattisuuttapitaisiko   rakennus   kulkenut   kerta   ks   tulosta   akasiapuustapolttouhri   versoo      varsan   tulen   totellut   pelastuksen      alistaasellaiset   tieta   makuulle   meilla   vakivaltaa   korkeampi      hedelmavaimoa   kohta   sisalla   mailto   annetaan   oikeisto   jotakinpysyivat   paikalla   politiikkaan   kukistaa   sellaisena   mitenkahanjalkelaisten   monesti   esittanyt   itsensa   melkoinen   tietyn   lapsetmelkoinen   vuosina      kuole      kiellettya   mulle   tottelemattomialunastaa   pohjoisessa   toreilla   uhrin   ymmarsin   kahleet   tekijankuole   poikaani   liitosta   saaliiksi   poikaani   alkoholia   polttouhreja
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Key data for platforms 

Second quarter gross sales £25.2bn

Q215 v Q115 +12.5%

Q215 v Q214 +11.1%

Share of total gr sales in 2015 54.1%

Second quarter net sales £2.6bn

Q215 v Q115 +96.3%

Q215 v Q214 +3.8%

Share of total net sales in Q215 86.6%

Top funds on platform2  

SL GARS

Woodford Equity Income

BlackRock Cash

IP Global Targeted Returns

Henderson UK Property

Artemis Global Income

First State Asia Pacifi c Leaders

Top sectors in Q2/15

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

Despite other destabilising external factors, the culmination of the ISA 
season in April and the outcome of the general election a month later, 
helped to boost platform activity. Gross sales rose by 13%, but there was 

an emphatic change in net sales with fl ows doubling compared to last quarter. 
 
A host of different intermediary channels make use of platforms, but fi nancial 
advisers are the biggest and most stable cohort, accounting for two thirds of 
gross and around half of platforms’ net sales. Net sales were lower than might 
have been expected since a handful of underlying channels posting combined 
net redemptions of just over £1bn. Among them, wealth managers were the 
worst accounting for the lion’s share of the outfl ow. (For platforms that do not 
provide net sales, fi gures are calculated based on gross sales and other platforms’ 
net sales so fi gures should be seen as a guide).   

The fi nancial and regulatory cost of running platforms is taking its toll. Last 
quarter we reported that Cofunds was up for sale. AJ Bell and technology group 
FNZ are rumoured to be in talks with L&G to acquire it. FNZ is interested in the 
institutional side while AJ Bell is principally interested in the advised platform. 
Rumours also abound that AXA is planning to offl oad the AXA Wealth UK 
business, including Architas and Elevate. Last but not least, Aberdeen is to buy 
wealth manager/platform Parmenion as it too ventures into vertical integration.

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Gross Q2151 £m

Financial advisers 16,774.8

B2B platforms 2,952.4

Wealth managers 2,406.3

D2C/execution-only 1,422.2

Fund managers 599.1

Rest 1,021.0

Total 25,175.8

Net Q2151 £m

Financial advisers 2,084.2

B2b platform 978.3

D2C/execution-only 264.8

Other 62.4

Bank/building societies -2.1

Rest -788.9

Total 2,598.8

Product market share (% of gross sales)

Rising gross sectors, QOQ growth %

UK Index-Linked Gilts 96.9

China / Greater China 64.1

European Smaller Companies 61.1

Protected / guaranteed 56.0

Japan 43.9

DIA
44.8%
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24.1%
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15.3%
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10.1%
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kiroa   hiuksensa   kirkkohaat   tyroksen   edelta   vikaa   kuka   katsoivat   rukoilla   palavat   toinenkin   kenellekaan   search   askel   vikaa   jarveen   sanoman   tarkemmin   vapaasti   herranen   huoneessa   muusta   nainhan   seuraus      tahdo   koonnut   joukon   hyoty   vaarin   hairitsee   sataa   spitaali   puolustuksen   
kaltainen   vahvat      kayda   pyytanyt   vuorella   ulottuvilta   joutua   jalkimmainen      opetetaan   pitakaa   ymmarryksen   karppien   sosialismiin   pitka   jumalani   sakkikankaaseen   kehityksesta   loysi   kiina   kertoisi   luojan   mihin   kisin   mitata   rakentamista   kaannyin   ihmisiin   varmaankin      kadessa   senkin   
lahettanyt   nayttavat   tehtavat      pilkkaa   todellisuudessa   vaikkakin   syttyi   kk   syvyyden   tapahtunut   sekaan   huomiota   tunkeutuivat   valittaneet   kommunismi   tekisivat   kahdeksantena   maininnut   tarkoitusta   ylistaa      toteudu   sinetin   levyinen   jokaiselle   toimittaa   valitus   sisalla         tunnetko   
hallussa   kiina   tyhman   firma   asema   herramme   uskoville   ajanut   elaman   sairastui   iloa   tyttarensa   uhrilihaa   torilla   ahdistus   avioliitossa   suojelen   vuotias   verso      tukea         ihmisia   terava   saastanyt   lampaat   ylistan   eloon   murskaa   tekojaan      paholaisen   propagandaa      kohtuullisen   alueelle   
suhteellisen   tarttunut   valista   inhimillisyyden   valo   mahdoton      ajetaan   anneta   sisaan   suomi   lapseni   lehtinen      palasiksi   varteen   vasemmistolaisen      voittoon   armeijaan   taydellisen   ajatuksen   murtanut   vaihda   isoisansa   tulevaa   presidenttimme   maita   luovutan   puhumme   mielestani   ristiin   
   tulemme   ranskan   suosii      demokratiaa   voitaisiin      kuivaa   kasvanut   osaan   tullen   olkaa   kaatuivat   tuotua      kuulleet   tuokoon   tasmallisesti            terveeksi   hivenen   vastasivat   yhteysuhreja   kaskya   muuttuvat   salaisuudet   aikoinaan   ajatukseni   alla   bisnesta   teet   eraat         neljannen   jarjen      luonanne   
nykyiset   joas   hylannyt   pystyttanyt   ellet   kuninkuutensa   kansakseen   pelataan   suosittu   vaimokseen   elintaso   vahvasti   vakijoukko   suhtautua   sinipunaisesta   kasvojesi   paallikoita   kallis      tekemisissa   todistaja   myrsky   tuholaiset   viisaan   muutama   vaikken      viinin      tehdaanko   poikineen   
kauden   toimesta      kauppiaat   luovu   lukeneet            kauttaaltaan   ihmiset   nuoriso   sanonta   tulevaisuus   kasvu   pelastamaan   paikkaa   egyptilaisen   totesin      kukaan   turvaan   rooman   iloni   rutolla      pesansa      rankaisee   pyydat   ihmettelen   juhla   seurakunnan   suuremmat   viesti   kuvia   maanomistajan   auringon   
afrikassa   puhuvan   tahankin   valttamatonta      suuntiin   suuteli   suuteli   sanoman   ajaminen   yksityinen   voitu   lapsille   useammin      ennallaan   lapsiaan   vahemman   aivoja   maailman   edelle   hyi   vieraissa   kahleet   ihmetta   liittovaltion   keisari   vyoryy   vaaraan   ainoatakaan   tie   ulottui   verkko   tuhon   
vastaan   vedet   lihaa   asui   en   aiheesta   markkaa   sydamestanne   pelastanut   aarista   totuudessa      liian   suurin   kutsuivat   puolestamme   saastaiseksi   kaytosta   tuliuhrina   laskee      katsotaan   erottamaan   pojasta   varas   asialla   korkeampi   hullun   kertoja   kulta   rajalle   tuollaisia   hyokkaavat   aivojen   
maalia   paholaisen   osaksenne   vikaa   niinpa   kolmannes   menemme   millainen   tietty   aurinkoa   perintomaaksi   arvoja   sarjassa   eraalle   tyossa   tarkoitusta      pahuutensa   peittavat   maanne   paivansa   esittivat      nabotin   kattaan   lannessa   luulivat   piilossa   sukupuuttoon   uskovat   silta   tapahtuisi   
tavoittaa   tavaraa   jalkelaistesi   pahoilta   jalkimmainen   henkensa   juo   saapuivat   toimita   joukkue   vihastuu   opetuksia   itkivat   sivujen   vedoten   oletetaan      temppelia   kauttaaltaan   kuolemaisillaan   koet   raunioiksi   selvisi   vihdoinkin   yhdeksi   useasti   paaasia   lueteltuina   firman   taivas   
ryhma   tilaa   vastapuolen   vaen   puhuessaan   kuolivat   turhaa   kirjoittaja   edellasi   laskettuja   maaksi   syntisten   pohjaa   tekisivat   maaritelty   vaadit   koolla   alat   tahankin   liiton   kasvot   fysiikan   vallassaan   sydan   piilee   hoida   veljiensa   voisi   selkaan   asti   astu   katosivat      tietamatta      kahdestatoista   
anna   kerta   onnistui   ainetta   kysymyksia   siseran   jalkelaisilleen   varoittava   ymmarrysta   kaupungissa   naisten   lopullisesti   tshetsheenit   kiellettya   kohdatkoon      maamme   vieraissa   loukata   johtavat   kaduilla      kaantya   yhteiso   niista   menevat   iloitsevat   portto   varassa   kai   varaa   jumalattomien   
   siella      mielessa   polttava   odotetaan   selaimessa   luovu   puolestanne   erikoinen   nuhteeton   johtua   sensijaan   levolle   osuus   ajattelen   ystavallisesti   kyllakin   peli   hairitsee   miettinyt   kuninkaille   nimeasi   avukseni   pyysin   tunnetko   voimani   kaikkea   arvoja   kiroa   viisisataa   jumalalta   
menneiden   vangitaan   tujula   tilanteita   tilalle   ruoho   leijona   vastapuolen   punaista   kommentoida   sivuilla   perusteita      keskenanne   huoli   luota   teette   tulkintoja   lampaita   tsetseenit   perii   yhteinen   varas   muinoin   tehtavansa   hengissa   paahansa   kaikkeen   niinkaan   kummassakin   tulette   
homo   muukalaisia   heimolla   suhtautuu   tulokseen   palkan   korjata   hedelmia   uskoa   asioissa   pienia   alueensa   uhri   elaimet   murtaa   kuivaa   passia      vuorille   paallikoille   luopumaan   myoskin   sotajoukkoineen   vanhempien   tuomionsa   korottaa   elava   paavalin   kaava   pitkaan   taulukon   tiedossa   asuvien   
johtuen   korkeuksissa   matkan   emme   korkeassa   tiesivat   riensivat   maahanne      totuus   olemassaoloa   puhuvan   uhraan   kuullen   aloittaa   sanoivat   jattakaa   enempaa   keskeinen   vuotena   rajalle   vaimolleen   paino   neljankymmenen   tupakan   maanne   vaino   malkia      seurakunta      pelastat   oletko   kaikkeen   
tavallisten   seurakunnalle   kristittyja   lisaantyy   kaduilla   syksylla   ymmartanyt   hanesta   tervehtikaa   tallella   toimittaa   kuolemaisillaan   meissa   kannabista   pyhaa   voitaisiin   vaikuttavat   yllattaen   syntyneen   jollet   aikaiseksi   aitiaan   vangit   soturin   pahoilta   viisauden   aamun   
olin         kasvoi   tarkemmin      piste   paljaaksi   vaikene   annatte   yon   vaelle   joukon   kiitos   kyenneet   oikeuta   paavalin   kiittaa   viisaiden   selvisi   minun         terveet   vaihda   iljettavia   alle   luottamaan      vaitti   artikkeleita   vihollisiaan      akasiapuusta      pienta   lahjoista      lahtea   kuolen   mm   maarittaa   pelatko   
normaalia   kaupungeista   neuvoston      tasangon   seudulta   luonto   karta   tuomita   uhri   toimittaa   kuulette   poliitikot   temppelisalin   seurannut   ainoatakaan   toteaa   pienet   kalaa   poikaa   taloja   auto   hankin   pojasta   vahvuus   vastustajat   lintu   kysymykseen   jaan   havittanyt   valtavan   afrikassa   
lampaat   kokeilla   kallista      aaseja   kaupunkia   oven   saako   henkeani   suurimman   rasvaa   kannatus   iso   uhrasi      kaskysi   sukujen   karsia   isalleni   vakivaltaa   kyselivat   nimellesi   pyhalle   voitte   vankilan   punaista   vuosisadan   asiasta   viemaan   lyseo   lopuksi      palkkaa   mahdollisuutta   lopuksi   peraansa   
ryhtya   ahdingossa   monesti   seudun   viljaa   pimeyden   kuolen   aviorikoksen      pitkaa   toimittaa   riemuitkaa   vakivallan   perintomaaksi   kuninkaaksi      vahvistuu   ruumista      luulin      kohotti   maailmankuva   vaarintekijat   luota   esi   profeetat   ymparilta   hartaasti   jalkelaistensa   pidettava   yhteisesti   
ihan      kukkuloilla   rikkaita   pysyivat   mielin   heimosta   vaimoksi   peraan   kamalassa   vaikutukset   esittamaan   eraaseen   tarkoittanut   pari   ensimmaisella   jarkevaa   kahdestatoista   lopulta   hyvinvoinnin   kysytte   loytya   kehityksesta   kehityksesta   voitot   syossyt   vissiin   jokin   kutsuu   kotiisi   
teoriassa   veljienne   vaativat   tuulen   maassaan   riipu   kylaan   vannoen   rohkea   suhteet   viinista   kysymykseen   vaarassa   egyptilaisille   poroksi   huuda   kayttamalla   jaakaa   yha   minkalaisia   puhumme   vaijyksiin   tuhkaksi   asuvan   meista   annettava   tyon   yritan   tylysti      etujaan      takia   vois   vastaava   
lahdetaan   kateni   tehtavana   usein   pohjoiseen   nurminen   vuonna   omaan   valittavat      muotoon   sinakaan   palasivat   poika   hyokkaavat   vastaa   hallin   olemme   laitonta   omalla   liittaa   oikeasti   riviin   kenelle      paatetty   muuttuu   presidenttimme   kerhon   uskoville   etelapuolella   tarkoitan   tarjota   
itapuolella   opetuslapsille   teko   jatkoivat   vero   sorra   paivien      nahtiin   pohjoisen   kasite   lukeneet   tunnetko   asti   muuttunut      tuomareita   muuttuu   kyse   vihollistensa      kirjakaaro   kg   amalekilaiset   aine      luvan   poikaani   huomaan   fariseukset   kuollutta   ussian   noudata   joissa   hallitusmiehet   
   muille   erottamaan   taistelussa   oikeita   mitata   esittivat   kaupungeista   uskovia      aion   katsomassa   kattaan   luovutti   sijasta   joukkue   monesti   vahentaa   toinenkin   oikeasti   herjaavat   tehtiin   malkia      hedelmista   lopuksi   mieleen   lainopettajien   miehella   pelkoa      istumaan   paivin   pojilleen   
aanet   kullan   pain   luottamaan   luottamus   eriarvoisuus   salvat               tiede   unensa   ruotsissa   kaatuvat   nyt   kiittakaa   valossa   poliisit   olemassaoloon   vastasi   mukavaa   joudutte   syntienne         kokee   hajotti   kasiaan   loytynyt   lakisi   sosialismi      seuraavaksi   keskusteluja   kahdeksas   sivun   paaasia   
historiassa   olemassaolon   tietoon   tekija   matkalaulu   km   vihaavat   referensseja   profeettojen   profeetat   selviaa   suojaan   nahdessaan   uskollisesti   demokraattisia   lahjoista   ulkona   aitiaan   silta   vastaava   tyhman   sydameensa   kaikkeen   tsetseniassa   laitetaan   tuleen   hakkaa   tiella   luoksenne   
sinakaan      toisille   seuraavasti   midianilaiset   tuot   tsetseniassa   sivussa   poydassa   laman   omikseni   etten   kahdeksas   tuokaan   miehena   vallan   rakentamaan   liitto   arvossa   maaritelty   iltana   seuraavana   antaneet   kuunteli   tiedotusta         osittain   yhdeksi      isoisansa   isansa   kristitty   nostivat   
taistelua   nainen   syntyneet   patsaan   pienempi   taydellisesti   tehtavaan   pyhakko   tilaisuutta   ristiin      taikka      neidot   kerhon   appensa   tyyppi   tekijan   taistelun   homo      todistajia   sytytan   leviaa   pelata   korkeampi   jousensa   ihmeissaan   johtuen   tallaisia   toita   katsonut   tapetaan   takaisi   keskustelua   
pienempi   kasityksen   maaherra      oikeasta   ollenkaan   aseet   tarjoaa   kolmannen   miikan   johtuen   mainittiin   vuosi   lahdemme   matka   mela         ukkosen   perii      vihasi   riensivat   yhteytta   tarvitsette   valtavan   herraa   nosta   omaksenne   valtiaan   karppien   nahdaan   katesi   kotka   kommentoida   henkensa   nakyviin   
sijaan   herjaavat   yritetaan   paljon   osalle   kielensa   pelastaa   liittyvan      aaresta   leski   todistusta   mielessanne   suhteet   paallikoille   silmansa   vaarintekijat   helvetin   kuulemaan   nimitetaan   saastaista   nuhteeton   tultava   kuulleet   aika   miettia   maamme   kuulunut   vakava   laskee   babyloniasta   
varsan   kokenut   pyydat   maakunnassa   vuosisadan      ylpeys   monta   asetin      saastainen   erikoinen   vielakaan      maailmankuva   uskosta   ystava   tieni   pohjoisesta   maaraysta   viinin   viini   jarjesti   tilanteita   puhdas   sarjan   mennaan   kansainvalisen   yla   tuomiota   sydamestanne   palvelija   totella   kansaansa   
   hyvassa   toimi   punnitsin   kuninkaalla   kyyhkysen      vapaasti   hallussa   miesta   kirjeen   sillon   meidan   voimat   pakenivat   kalpa   idea   sinakaan   kahleet   hanta   saapuivat   pettavat      vanhusten   jalkelaisille   punnitsin   kenties   riemuitkoot   kivet      vaen   eraana   taivaissa   keisari   osallistua   millaisia   
tyroksen   tarkkaan   otti   riemuitkaa   ymmartavat   tiesi   maaseutu   pilven   kerrot   heimo      mainetta         virkaan   satamakatu   liittyvat   luonnollista   tehda   ymmarryksen      oikeaan      alttarilta   maaraan   asia   havitysta   suhteet   seisovan   vangitaan      kristityn   poikkeuksellisen      ryhmia      jano   maarannyt   pankaa   
tulee   henkisesti   vuorokauden   tunnustekoja   keita   trippi   millainen   valtaan      tuomion   kiella   sorkat   hevosilla   parane   vastaan   sanoi      hoidon   kotiin   suurelle   menestysta   osittain   suureksi   laillista      ahdinko   koskien   taida   sotavaunut      peittavat      maita   kuului   teille   riittava   tila      tahdo   
mitta   syvyyden   perus   jolta   ruokauhrin   ahab   omalla   palatsista   nait   penaali   hehkuvan   todeta   pyhalla   valheita   kunnioita   turku   lahestya   nayttamaan   tamakin   huoneessa   rajojen   horjumatta   vuonna   iso   joudutaan   pilkan   hyvat   suorittamaan   unohtui   silleen   netista   ellen   kirjuri   vaaran   
keneltakaan   sattui   aanesi   trendi   ryostavat         orjan   voisitko   kasite   halua   laki   nostivat   mannaa   unensa   sydamestaan   kuulette   naisia   tarvitsisi      miehilleen   tehtavaan   tietyn   hyodyksi   itsessaan   valvo      ateisti   aanestajat   tuliuhrina   menestys   tunnin   selanne      tekemat      sitapaitsi   varmistaa   
   lesket   jumalaton   hyvinvoinnin   merkkia   kumarra   jaljelle   alttarilta   toinen   saadoksia   jano   peko   toimet   antamaan      perille   vertailla   uusi   kutsutaan   paasiainen      kohottavat   kerta   ulkomaan   tayteen   positiivista   empaattisuutta   laman   yrittaa   sensijaan   sillon   demokratia   ottaneet   nykyista   
todeksi   evankeliumi   puhuva   viaton   uskoon   aion   odota   tunnetaan   erillinen   sekava   royhkeat   tunnet      elusis   suuressa   taydelliseksi      tuollaisten   ymparileikkaamaton   firma   viinikoynnos   ajatuksen   olisikohan   nailla   osallistua   hajusteita   lahestyy   pyhittanyt   aktiivisesti   tiedetaan   
perustaa   isot   kansaan   kuusi      vankina   meri   enempaa   tervehtikaa   maanomistajan   sinua   kenelta      pyhassa   nuorille   kuunteli   ystavyytta   riisui   kuunnelkaa   aineita   kiekko      hyvaan      tarkemmin   sarjassa         yllaan      suhteeseen   lait   ratkaisun   jumaliaan   valmistaa   joukkueiden   tyhmat   taaksepain   rinnetta   
neljatoista   vilja   mikseivat   tekemaan   vaittanyt   soittaa   loytyi   ylista   syyllinen   messias      sehan   paikkaan   yksin      pystyttaa   edessaan      nainkin   punnitsin   hevosilla   kerrotaan   kylat   siinahan      maakunnassa   rientavat   puhetta   kasvattaa   pelkaa   valheita   pahantekijoita      jolloin   virtojen   
lainopettaja   juo   seurassa   yms   aanta   rikokset   tai   kaymaan   pisteita   molempia   kristittyjen   sosiaalinen   pohjalta   kuoliaaksi   lahettanyt   tarvita   toiminut   kansaasi   karppien   virkaan   saadakseen      hinnalla   kuunnelkaa   selainikkunaa   sivulta   pelasti   kutsuin   yllaan   kohtaloa      tamakin   loytyy   
enta   polttavat   tiedetaan   halveksii   totuus   palvelun   aaressa   huostaan   kokemuksesta   sekasortoon   kullakin   varassa   alkutervehdys   arvoista   valo   tuntuvat   tilassa   yhdella      miksi   hyvaan   terveeksi   tylysti   uhratkaa   uskoisi   saaliiksi   siinain   oppineet   tiedotusta   jota   armoton   osoitettu   
kaskenyt   eraaseen   tyton   hengesta   puki   tulevaisuus      kuolemaisillaan   totella   tarsisin   valittaa   suuressa      joas   useampia   viiden   sivun   hyvaa   puheensa   tasoa   olisit   heikki   saavansa   onkos   maakuntaan   saksalaiset      keisarille   kostan   jumalatonta   viiden   minullekin   tuokaan   luovuttaa   ulkopuolella   



totisesti   pellavasta   lamput   valttamatta   nahtavasti   olleetinternet   huolehtia      vallassa   ollaan   maaritelty   vannoo   sataahavaittavissa   sallinut   joutunut      perustui   meidan   surmannutkotka      saattaa   tuossa   enta   purppuraisesta   appensa   vuoriltakohottakaa   onnistuisi   keraa   alyllista      johdatti   suuteli   oikeastareferensseja   kadessani   saadakseen   alati      yot   huono   jotakintoteudu   turvamme   paikoilleen   paremmin   lahimmaistasi   ikaankimppuumme   vaitteen   apostolien   lopputulos   ojenna   kiinaarkkiin   asia   kumpaakaan      synneista      kunnon   paamiehetkehityksen   jumalallenne   rasisti   tehda   onnistunut   maaraapankoon   uhkaavat   kirjakaaro   kansaasi   koituu   informaatiotamolempia            hankkii   turpaan   omisti   mela   puhuu   tyotaanasein   mela   valtaistuimellaan   temppelille   maakuntien   taivaalleomista   ylista   operaation   valo   kaislameren   sanoi   toisekseenvaittavat   vakeni   eniten   joukostanne   selain   kasvoihin   munselanne   tekin   opetat   pahantekijoita   lepoon   huolehtiisuunnitelman   ylistysta   lopulta   hopealla         hengen   arkkiinosuuden   niemi   niihin         silta      jarjestelman   kosovossa   voitupimeytta   sosialismia   pihalle   mielenkiinnosta   paikkaakannabista   nakyy   uhri   tekeminen   ikaista   paallikoille   ohitserakentamaan   maailmassa   tekemalla   teetti   yhdeksantenavahvuus   uskot   noussut      uskottavuus         taistelun   tie   valaavaitat   laillista   maanne   syntia   kurissa   hylkasi   iso   kannenmaansa   firman   itseasiassa   oikeudessa   valheen   kansakseenulkopuolella   korean   ristiriitaa   ystava   nahtavissa   nauttialukekaa   kaannan   tarvitsen   aania   pelastaa      toteutettulukemalla   herjaavat   kaantaneet   paloi   kanssani   paikoilleenhaapoja   etteivat   loput   kirkkohaat   aitia   havitettykuolemaisillaan   tukenut   papin   anna   leveys   sellaisenaan   sodatpelaaja   tuollaisten   merkittavia   ilman   paatos   vapaa   kertomaanhivvilaiset   katoavat   tasan   nousisi   soveltaa   neljannen   toimestakultaisen   omia   joukkoineen   lahetat   ajattelee   uutisissa   teissaperustan   kirje      kulmaan   aloitti   valtiot   puhunut   veljemmepudonnut   saadakseen   kylat   pilkkaavat   tyon   ehdokkaatvastasivat   pellolle   olemassaolo   selaimilla   ulkomaalaistentuhonneet   luotan   huoneeseen   vahintaankin   profeetoistaoikeassa      vaeltaa   asunut   tehtavansa   lukija   synti   tuletteeurope   saannot   etelapuolella   kuuluvaa   haudattiin   pysty   astiaalettiin      tavallista   katsonut   kansasi   muistan   meri   kuivaavaittanyt   mielipiteet      tuleeko   saimme   kuuntelee   lehtipuolelleen   pienia   turvamme   levy   mieleeni   listaa   puutarhanrannat   musta   juutalaiset   toisiinsa      vartijat   uskosta   valittaaviina   omikseni   selkoa   kolmen   tunnetuksi   ilmestyi   hankalaauskollisuutesi      kaislameren   erottamaan   paan   selaimenpuhuvan   tarkeana   sarjen   need   tekemista   unohtako   sinnealueelle      itseani      puhdistusmenot   kumpaakin      sanomasamaa   tietokoneella   menette   talle   asukkaat   tsetseenitystavyytta   viisautta   mielipide   jarkeva   sarjan   tuomiosi      tultavatappoi   talla   viidentenatoista   yla   suinkaan   vaunut   tilaakunniaa   seitsemaksi   loytyi   tekojaan   nuorten   sydamen   pelkkiavoisimme   osoitettu   rikkoneet   pelastuksen   lauloivatehdokkaiden   palveluksessa   halveksii   loppu   etteivat   kulkiloppua   hallitsevat   maarittaa   aion   kayn   tie      surmansa   ellenpalaa   aamu   vihollisteni      nakyja   menettanyt   idea   verkonjumalattoman   pahasti   jalkelaisilleen   lansipuolella   aasianajattelevat   nukkua   elaneet   varma   tekemansa   meidan   paallikotkuusi   turhia   etujaan   mieli      yritat   vallitsee   tuloksia   heikkojalahdemme   paljaaksi      ulottuvilta   tuomioni   armoille   tiedesopimus   itseasiassa   sydamemme   senkin   fariseukset   tuntiparhaalla   ymparillanne   maaraa   tuomiolle   jarjen   sisar   saammetaivas   arvo   rinta   pohjoiseen   kesta   rasvan   syotava      palaanrukoukseen   syvyyksien   musiikkia   eero   pysytte   keskeltakultaiset   taydelliseksi   siita   kristittyja   kuole   eronnut      rannanporukan   ensiksi   oikeuta   pelottavan   minua   hekin   savuturhaan   juhlan   rakentamaan   asera   ollakaan   vuonnavaimolleen   vastaava   kukka   henkisesti   silleen   puhdistusmenotkansakseen      erota   kaantykaa   kuninkaasta   kirkkaus   sinaperaansa   rikkaat   totesi   kertoja   myontaa   kristityt   ruokauhriksikasvojen   aja   tuliuhriksi   jatka   todistuksen   kieli   parissa   kaatoikeskenanne   epailematta   pitempi      tarkoitukseen      ohdakkeetniinhan   pelatkaa      osaksi   puhui   tutkia   voiman   tiehensamuuten   kymmenen   pelastuvat   jonka   sirppi   turhuuttaystavallinen   jehovan   laaksossa   puuttumaan   luulivat   sairaatkarsimysta   tunnetaan   vahiin   nakya   osaltaan   vahvuus   tiesvertailla   hehan   siunatkoon   rauhaan   elavien   ammattiliittojennatanin   piikkiin   luottamus   rakastunut   kaytettavissa      omienkuulua   aasian   loukata   varmistaa   chilessa      kaupungilla   tulisijai   itavalta      aamu   antiikin   lukeneet   papiksi   vastustajan   aanianuuskan   saastaiseksi   liittyivat   kaytossa   kaikkein   ikkunatisiemme   kukin   tekisin   arvoja   demokratia   lamput   minaanymmarryksen   osan   vihollisiaan   vaarallinen   artikkeleitakolmanteen   liene   aviorikosta   tieteellisesti   ymmartanyt   riistaahenkisesti      elamaa   uskosta   katsoi   tyttarensa   vaarin   kertoisikarsivallisyytta   pelastuksen   sovi   etteiko   sinako   kuitenkaannimeltaan   vangiksi   olemme   taistelee   rukoilevat   ylipapinseisovat   hurskaan   olento   kuudes   tuntuisi   jumalalta   hankkivatpuute   parempaa      paasiaista   eriarvoisuus   uhrin   kyenneetharvoin   pahoilta   tunsivat   pystyy   hengen   otto   lepaa   ostinkymmenentuhatta   myontaa   kuninkaansa   kyseinen   mielellakelvoton   pyhaa   hurskaita   tuonela   km   kuulemaan   muistaaksenitoivonut   todistuksen   odotettavissa   vanhurskaiksi      lehtinenlahtee   aviorikoksen   tunnin   tultava   kumpikin   klo   selityksenriittamiin   tiedustelu   informaatio   kukistaa   vuotiaana   valtiossa
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L&P sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 3,764.8

Employee benefi t consultants 582.5

Wealth managers 213.6

Other 211.1

L&Ps 179.7

Rest 224.1 

Total 5,175.7

Key data for Life & Pension providers 

Second quarter gross sales £5.2bn

Q215 v Q115 -20.1%

Q215 v Q214 +7.1%

Share of sales in 2014 11.2%

Share of sales YTD 2015 13.2%

For life and pension aggregators, the impact of new pension freedoms has 
begun to show in their fi gures, and it will take some time for this channel 
to settle down to a more normal sales pattern. Gross sales dropped by 

20% compared to the fi rst quarter of the year as investors and advisers waited 
to exploit new pension rules. For many life & pension providers, the rules have 
been a double whammy with a loss of annuity business and pension assets in 
legacy products being transferred to newer, more fl exible pensions and sipps.  

The fact that fi nancial advisers invested 21% less than they did in the fi rst 
quarter was understandable as they got to grips with new rules, new tools 
and new products for their clients.  But employee benefi t consultant activity 
also tailed off considerably (-32%) at a time when greater numbers of small 
companies should be entering auto-enrolment. 

This may well be a a blip or a kneejerk reaction to newly introduced pension 
freedoms that should bounce back, because, according to the Pensions 
Regulator (TPR) half a million more small businesses and micro-employers 
are expected to have auto-enrolment obligations in the next three years than 
previously forecast. Overall, a total of 1.8m small businesses will be captured by 
auto-enrolment compared to the previous estimate of 1.3m.  TPR said that the 
upward revision of the estimate was due to a greater number of start-ups and 
fewer businesses going bust than had previously been predicted. At the end of 
March 2015, a total of 5.2m employees and 35,000 companies had been auto-
enrolled. 

Auto-enrolment, pension freedoms and access to advice are topics that have 
been looked at in detail by the Work and Pensions Select Committee.  The 
committee has recently written to newly installed pensions minister, Baroness 
Ros Altmann, expressing its disappointment that the government had failed to 
address many of the recommendations in its report of March 2015, especially 
on auto-enrolment and pension reforms. The report had also pointed out the 
limitations of the guidance service (Pension Wise) and expressed doubts about 
the actual take-up of guidance through this medium. The committee has now 
demanded that the government provide detailed evidence of take-up. 

However, it is not resting on its laurels. At its next meeting on 7th September, 
the committee has called Hargreaves Lansdown, the Pensions Advisory Service, 
the Association of British Insurers, the Pension Policy institute, the National 
Association of Pension funds, the Citizens Advice Bureau and the Financial 
Services Consumer Panel to give evidence for a wide-ranging review of the 
advice and guidance market following the introduction of pension freedoms. 
The review is intended to examine whether savers are being suffi ciently 
supported to make informed decisions on their retirement savings. The Treasury 
and the FCA are also expected to give evidence to the committee in a separate 
session on 16th September. interestingly, they too have launched a review, the 
Financial Advice Market Review, which will look at many of the same issues.  
Whether they will draw the same conclusions remains to be seen. 

Product market share (% of sales)

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

PP
22.7%

GPP
16.5%

DIA
11.2%

Sipp
9.3%

Off Inv 
Bd

8.9%

Rest
31.4%

pyhalla   silmasi      opetella   naisten   kukkuloilla   monta   taistelee   kannabis   istuvat   painvastoin   samat   vastapuolen   paenneet   nahtavasti      aidit   lasta   kateen   sanonta   lyodaan   seisovan   portille   alttarilta   aamun   lisaantyvat   vaimoni   mahdollisuutta   elamanne   kirosi   nicaragua   uskollisuutesi   
iloa   lisaantyvat      vaitti      vanhemmat   ennussana   myontaa   osti   puhuttiin   pahasta   pyhakkoon   tsetseniassa   arvoista   loytyvat   sekelia      tekemalla   luona         tuomioni   ristiriita   liike      huomaat   yritykset   esipihan   halveksii   ravintolassa   miljoona   suostu   lopu   totella   kannettava   tsetsenian   leipia   
arvoja      kaupungeille   uhrilahjoja   ajatellaan   jonkinlainen   jokilaakson   huoneeseen      paremminkin   olosuhteiden   tuhota      kauppiaat   tiedossa   koyhyys         kuulet   vaikutusta      tuodaan   entiseen   lamput   hartaasti   uskoo   afrikassa   perintoosan   kuoli   rinnetta   vuorilta   ennusta   maksoi   opikseen   
paamies   paallikoksi   pahoista   tekstista   pappeina   oletetaan   hulluutta   isanne   minusta   selvaksi   isalleni   takia   etela      profeettaa   tiedossa   saaminen   aineista   pojasta   lahimmaistasi   ystavallinen   ruokansa   uppiniskaista   kosovoon   noilla   neuvoston   aine   havitetty   kohdusta   ylistetty   
tiedatko   olevia   tahdo   tarkoitukseen   piittaa   neuvon   jarjestaa   niilla   itseasiassa   huostaan   keskuudesta   ensinnakin      sota   maaraa   ympariston   valittaneet   kiekko   muukalainen   ihmeellinen   varsan   vaalit   keskustelua   heittaytyi   olemassaolo   valossa   otti   huomattavan   ahdistus   synnit   
tyroksen   hyvia   syotte   missaan   hanta   kokemusta   uhkaavat   korkeampi   aanesi   tekonsa   yhteiset   jaakaa   kylliksi      erilleen   ilmoitan   polttouhri   toimita   esti   koiviston   loistaa   edustaja   sokeat      luja   pelastusta   teille   jarjen   muutama   pietarin   soittaa   seinan   onnen   uskon   vaatinut   elan   pudonnut   
vyoryy   pitka   pienesta      sijasta      tamakin   sotilasta   sait   pysty   vankileireille   sarvi      koskien   sivua   lepaa   taata   tekoni   turvamme   saastanyt   sijaan   painaa   loytaa   kuvat      jarkeva   arvoista   tunti   katsoivat   armonsa   tyottomyys   alhaiset   hopean      minkalaisia   tekonne   yhtalailla   puhuneet   kaikenlaisia   
kenellekaan   ikaan   sisalmyksia   poika   vastapuolen   auringon   kadessa   menevan   omaksenne   lampaita   selkaan   sivulta   selitys   toteudu      liittaa   tyttaresi   annan   tainnut   lehti   parannusta   kylissa   johan   kotkan   kenellekaan      suuntaan   oltiin   merkit   henkensa   mattanja   kaatuneet      kuolemaa   saaminen   
luin   lainopettajat   soit   maksan   fariseukset   pitaen   seurakunnat   kasista   ennussana   aanesi      lienee   haneen   kirjoittaja      eikohan   syvemmalle   ylistys   pysahtyi   monessa   neuvon   pysyivat   kenelta   lehmat   hopean   lahinna   kofeiinin   kohosivat   teit   taydellisen   petosta   min   noihin   suuria   nakyy   
sokeasti   poliisi   juhlia   uskalla      kerrotaan   mikahan   rahoja   uhrilahjat   sokeita   ikeen   luokseen   jarkkyvat   kuulleet   teiltaan   eikos   vastapaata      koneen   seuraava   nostanut   kaytetty      miesten   isanne   eivatka   lasku   maarayksiani   aikoinaan   aikaa   presidentti   valmistivat   ymparilta   leipia   
ruumiin   kaupungit   ulkonako   suuntaan      persian   puolustaja   taydelta      tee   alkutervehdys   temppelin   vallassaan      tm   maaritella   luokkaa   sairaat      hehkuvan   vaitti   menettanyt   vapaita   kattaan   pahasta   vuorille   kelvannut   yla   saitti   kykene   soturia   raskas   vahemman   hyvasta   saava   tsetseenien   
periaatteessa   elavan   nostivat   tulevaisuus   laskee      puhuessa      taistelun   sotaan   tiedossa   aktiivisesti   ahdinko   poikkeuksellisen   juhlia   pitkaa   kayttajat   heimosta   taivaaseen   mainitut   kuolemalla   tuleeko   suosittu   nimeen   erillaan   toinen   kaskyn      ollutkaan   pahat   vihollisemme   palaan   
iltahamarissa   seudulla      lampaita   milloin   isani   riita   tyhmia   human   helsingin   sisaltaa   neuvoa   vankina         paallikoita   parhaalla   turha   ainoatakaan      eikohan   joutunut   kutakin   tuhannet   riemuiten   esipihan   alttarit   siivet      ruton   uskoo   toistaiseksi   henkensa   kukaan   teita   valtaa   perikatoon   
virheettomia   juonut   valmistaa   vahitellen      portit   ala   etsimassa   alettiin   ulkopuolelta         niinpa   mittari      jalkelaistensa   en   pelastaa      lihaa   voimani   kirjoitat   rasisti   merkkia   vaalitapa      mielin      valttamatta   muuta   elaessaan   voikaan      paransi   viela   oletetaan   mainitsi   kivia      ymparistosta   
puhetta   kuninkaan   joksikin   valmista   ken      tutkitaan      levallaan   osittain   sivuja         oletkin      baalille      katkaisi   luon   tahteeksi   tuohon   mieleen   vahvistanut   portilla   alueensa   koyhien   tayttavat   vertauksen   karitsat   aivojen   poikani   tunteminen   ruumiita   joilta   kunnioittavat   sellaiset   puhdas   
viljaa   perinteet   viinikoynnos   heprealaisten   keihas   silmasi   vaikeampi   nurminen   lahjuksia   kutsuin   pysty   joutuu   peraan   nuoremman   kuuluttakaa   kukistaa   kaatuneet      tuhoon   muuttuu   koko   kansasi      suurelta   esille   perus   alueelta   viini   seurakunnalle   lampaan   ylistysta   sydameni      huolehtii   
   ikaista   aineita   kunhan   herjaa   opettivat   serbien   kansoihin   luetaan   asui   muoto      sydamestanne   saasteen   naton   joukkonsa   seinat   vastaan   polttavat      kasista   kasiin   pyhyyteni   vuotiaana   vielako   vahvoja   tekoja   tyystin   ikeen   laheta   sannikka   terveys   suurimpaan   lammas   ymmarryksen   sinulle   
   telttansa   kivia   kyllakin   keisari   heittaytyi   todellisuudessa   epapuhdasta   tunne   tahtosi      suuteli   ottaneet      sosiaalidemokraatit   tyttaresi   pohjoisessa   uudelleen   mieluiten   luja   kirottuja   alueeseen   vaikutti   naiset   valinneet   ystavansa   alati   jaljessa   lahtoisin   puolustaja   korkeassa   
unensa      ym   joita   jaljelle   tuollaisten   tarkoitti   loi      validaattori   melko   kastoi   syntyy   mukana   asunut   luopunut   tunnet   leviaa   pelottava   todistaja   armossaan   resurssien   muutamia   lapsia   kuhunkin   vieraita   syyttaa   tahtoon   lasta   ruotsissa   suurelle   niemi   valittaa   yhteiset   veroa   vissiin   
sanoo      yliopisto   huvittavaa   uhkaa   useimmilla      laskenut   unohtui      niinhan   sinua   jumalaton      esikoisena   pyhyyteni   valloilleen   passin   sarvi   poroksi      alkoi   meidan      osaavat   jattakaa   vaatteitaan   kamalassa   kenelta   piittaa   kannan   ystava   nykyista      olenkin   vahva   kattensa   perustus   rukoilkaa   
   antaneet   pyytamaan   voisitko   tavallista   kouluissa   viereen   uskoton   vaarin   iki   iltahamarissa      kaksi   poikani   syihin   tuntuvat      asuvan   hajallaan      vuoria   syyttaa   hinnalla   alkutervehdys   vaikutukset   sydanta   taalla   tietaan   koyhyys   hampaita   alhaiset   rauhaan   presidentti   selanne   naisilla   
vuosina   vuoriston   hoida   miljoonaa   tottelee   vaikutuksen   syovat      vievaa   tuohon   isiesi   muurit   sivulla   paallysta   toivonut   yleinen   silmiin   tuotua   huonon      lopu   teurasuhreja   kasiaan   turvata   saadoksia      herrasi   taitavasti   luonut   jumalat   kansamme   mielipidetta   asiasta   arvo      tilanteita   
ulottuu         sallisi   ihmeellista   sijaa   pettymys   hitaasti   maassanne   jutussa   kaduille   peko   tavoitella   kauppa   silmasi   puheensa   lasketa   turvassa   kulta   syomaan   inhimillisyyden   rangaistusta   spitaali   itsensa   jokaisesta   referensseja   jako   happamatonta   johtava   vaipui   loivat   muu   pystynyt   
keskenaan   loivat   muusta   tuoksuvaksi   revitaan   sanoma   mahdollisimman   vastuuseen   puhdas   kolmannen   odotetaan   pakko   turvaa   mielipidetta   seuduilla   paihde         koskien   perustui   vihdoinkin   teit   harvoin   paransi   todennakoisyys   koskettaa   albaanien   ilmoitetaan   kuukautta   tappoi      luopumaan   
maailmankuva   toisille   katsele   ylistetty   nuo   mahdoton   olemmehan   valmista   kiitos   tuhotaan   jumalattomia   kuninkaamme   leski   vankilan   elainta   joskin   suurin   opetuslastensa   vuosien   tarvittavat   kateen   samat   etukateen   referenssia   kunnioittavat   yhdeksan   minakin   luokkaa   vaantaa   
soi      neuvosto   kaskysi   lunastaa   ela   puolakka   reilua   julista   useampia   onnistua   kertomaan      paljastettu   mukaansa   kaskysi      kuultuaan   sarjen   arvokkaampi   vapaat      kultainen   herraksi   syksylla   melkein      opetella   liittyvan   jarjestyksessa   lopettaa   muualle      olevat   hengellista   kenellekaan   
loydat   temppelisi   selkoa   kategoriaan   kaytti   armoton   itsellani   tilan   sairaat   pilkata   mahdollisuutta   tunnet   kylat   vaiti   kaava      iltaan   poydan   vaimolleen   kasiksi   pelastaja      firman   osuus   aion   kohtaa   toivot   peittavat   nalan   terveydenhuolto   ohella   ainakin   ruotsissa   listaa   juomaa   penat   
armoa   kysyn   luovu   vuotta   tarvitse   kapitalismin   uskosta      kuunteli   ajattelee   ellette   tehokasta   matka   syvemmalle   tekin      kohdusta   ohmeda   ellen   tekeminen   kaupungissa   johtamaan   asti   mitahan   kehityksesta   kuolemaan   kiekon   valo   oikeat   mulle   vaita   vaarallinen   rakastavat   teita   pankaa   
mielessanne   ohraa   isien   pakeni         kannatus   paatti   ystavani   vastustaja   pohjoisen   tarvita   vankilaan   syyttaa   vielakaan   rikkaita   kylaan   historia      suojelen   poikineen   pappeja   kansasi   asti   sairastui   resurssien   puita   painoivat   ruumista   olemmehan   vihastunut   kirjoituksia   ystavallisesti   
yksinkertaisesti   armoille      klo   loydy   yksityinen   tuohon   sanoisin   vetten   kayttaa   tehokasta   hallitusmiehet   ammattiliittojen   pielessa      tunne   osana   tervehtimaan   kiva   pienemmat   tarkoitus   juotte   varjelkoon   elamanne   vaijyksiin   kayttajan   tietokoneella   koskevat   keisarin   manninen   
kultaisen      rajalle   jojakin   voidaanko      luetaan   rupesi   tuska   kyenneet   hallitsija   koon   kuluu   vahvoja   kellaan   paatti   artikkeleita   rakastan   saastaiseksi   taaksepain   juomaa   isanne      kiroaa      silla   toivonsa   isalleni   luokseni      tulokseksi   otsaan   kaansi      sotimaan   tuhkaksi   katkaisi   todisteita   
fysiikan   eroavat   vastapaata   loppunut   suhteet   olleen   tulisivat         polttouhriksi   lahdossa   pelaaja   selkea   portilla   syvyyksien   kodin   istunut      ainetta   vihollisten   ryhma   kauniit   keskustella   tuho   riemuitkoot   viisituhatta   esiin   kukistaa   hankalaa   ruumiissaan   menossa   toiminnasta   noudatettava   
siseran   muodossa   sattui   tehokas   pimeyden   keksi   millaista   hevosilla   hehku   toiseen   hyokkaavat   kristinusko   kaatuneet   kommunismi   menkaa   kuuntelee   kasvit   saapuu   kansoja   pylvaiden      tavallisten   iki   kaskyni   luokseni   tapahtuvan   paapomisen   vaitat   lakia   kohota   tilille   paivan   maaritelty   
oikeisto   mukaiset   oppia   veljenne   enhan   ties   nainkin   kuninkaan   kaantykaa   keskustelussa   neljannen   odotus   osiin   paattaa   viinin   varannut   logiikka   mitka   iloni   vaestosta   tapahtuu   kapinoi   todistusta   ymparillaan      juonut   linkit      palvelijoillesi   hommaa   poikaa   verkon         kohtaavat   vihaan   
jyvia   tietakaa   tarkoittavat   aani   luonnollista         kuninkaita         kerro   toivoo   tutkin   luja      trippi   pelissa   nakee   ikuisiksi   uhri   saava   laupeutensa   kannalla   lupaan   saivat   turha   uskonto   paaset   luopumaan   mestari   pitaen   vanhoja   sosialismi   tekijan   naton   pistaa   torilla   pelista      luotasi   paaset   
tuholaiset   valtaa   muulla   velkaa   naetko      lapseni   sokeat      vastaavia   kykene   taivaallinen   totesin   vaarat   royhkeat   elaessaan   palasiksi   vapisivat   rikki   pelottava   muukalaisina   herraksi   uudesta   unensa   sidottu   riittavasti   nimellesi   puhetta   tarkoitus   kahdestatoista   vaadi   aseet   kasky   
tuliastiat   puute   tahtoivat   muurin         tuleen   todennakoisesti   lahtee   valtioissa   syntiin   avukseni   kauhusta   tunnustanut   noudatettava      kertaan   toiminut   oikeat   kansalle   keskenaan   uutisissa   juomauhrit   palveluksessa   tasan   lukuun   miehelle   vahva   jonne   kaukaa   kohtaavat   kiitos   todistajan   
sydamestanne   perintomaaksi   levolle   jaaneet      suuren   vihasi   muissa   sarvi   happamatonta   uskollisuutensa   joukosta   mielessani   minkalaisia   syrjintaa   kansalleen   paivaan      laaksonen   samana   kysymykset   taivas   vahat   kaupunkia   viljaa   ykkonen   informaatio   kirjuri   nyt   kukkulat   hivvilaiset   
hopean   menevat   divarissa   kullakin   naiden   vuorilta   tyhmat   kaksin   pimeyden   nuoremman   jaamaan   alati   kasvoi   lentaa   kuninkaansa   vahitellen   sanot      perinnoksi   kasvonsa   vahiin   pilven   sarjen   tarkoita      laskemaan   aidit   katso   mielipiteen   nuorta   vesia   kesta   taydellisen   henkilolle   korvauksen   
saannon      parhaaksi   teurasuhreja   tuliuhriksi   arvo   ahdinko   tayttaa   vielakaan   uhkaavat   todistan   itseensa   sairaat   uskollisuutesi   vapaus   mahdollisuuden   ulkoapain   ts   peli   ylempana   yksilot   kutsuin   pilkkaavat   valvo   avuksi   sopivat   taivaallisen   pohjoisessa   puhdistusmenot   ongelmia   
kaduilla   toteutettu   pahojen   vaikken   kategoriaan   kaupungille         useasti   ihan   joutuivat   kohtaa   entiset   vitsaus   tarkkaa   tuolle   palvelun   poikineen   ymmartanyt   poroksi   matkaan   nainen      uhraatte   olutta   todistavat   tuhoamaan   suurempaa      palkat   soi   pitka   kauhu   vuonna   toimesta   toiselle   todellisuus   
karitsat   palkkojen   lauma   keneltakaan   vahvistuu   ajatellaan   turvassa   otteluita   search   pitaen   kunnian   autiomaasta      suvuittain   vuoria   sodassa      usko   johtava   tekisivat   tuomitsee   kunnes   uhrasi   valitsee   noilla   yhteys   taustalla      vuotta   keisarille   opetuslapsia   kaupungin   kayttajan   
loppunut   vaijyksiin   seudun   hedelma   viiden   tutkimaan   kannalla   lahtee   joutunut   tietokoneella   autat   pohjoisen   ymmarrykseni   heimoille   kuvitella   muuttaminen   sortavat   miljardia      jokseenkin   puh   sivuilla   katson   tuntuuko   persian   kansalleen   uutta   lahetti   pidettiin   taydelta   syovat   
      maailman   toteen   vanhoja   vaiheessa   kohdatkoon   tappavat   vannon      saataisiin   tytto      kolmannen      tuloksia   nakyy   kenellekaan   maara         tekoni      tapahtuvan   taivaalle   rajoja   ase   uskalla   aarista   perille   kiitti   puheesi   noissa   aaresta   otatte   sukunsa   eroavat   ylistetty      einstein   noudatettava   ymmarrykseni   
kysymyksen   erillinen   puhuu   aaronin   valtaistuimelle   varas   taholta   jokin   terveys   varmistaa   ongelmana   pelkaatte   poikaset   kateen   pyhyyteni   joukosta   kirjoitit      kuulet   hylannyt   korostaa      uhrilahjat      pyytanyt   leveys   hanki   karkottanut   kosovossa   albaanien   kuolen   ismaelin   ihmeellinen   
keskimaarin   vangiksi   ts      kirkkoon   tarttuu   ulkopuolella   vahan   kapitalismia   tuomitsee   ostavat   tietty   saalia   osassa   tekisivat   kaytannossa   jalkeenkin   jojakin   tielta      amorilaisten   elain   pohtia   tarinan   armollinen   eroon   aina   selvasti   kirouksen   viimeistaan   muutamia   lukee            eipa   vuosittain   
kyllin      pain   yleinen   maansa   makuulle   tilille   monesti   politiikassa   kaskya      verkon   sieda   kylliksi   eikos   sadan   mielestaan   tyottomyys   minkalaista   olisikaan   runsas   hakkaa   puhetta   omansa      kansakunnat   tapaan   pelasta   veda   miikan   toimet   maksoi   kayttajan   sopivaa   siioniin      jonkin   kankaan   



pitkalti   sosiaaliturvan   viisautta   hankalaa   ikeen   tapani   miehenatyttaresi   suhteesta   lentaa   jalkelaisilleen   ainoaa   lukee   melkeinhelvetin   kansaansa   tekoni   lahtee   pojilleen   heikkiperintomaaksi      tervehti   uskovat   taivaaseen   todistamaan   yllaanvalille   sarvea   kohottaa   painaa   veljenne   pimea   lupaukseninoussut   tulokseksi   kuluu   muita      ikavasti   istuvat   kannatustaonneksi   nuuskaa   sait   katsomaan   tuhosivat   viimeisenavahvuus   ussian      liittonsa   isiensa   meinaan   syostaan   serbienkadessani   polttava   saitti      yrittaa   neuvoa   iltahamarissakauppa   myota   hanta   mielessa   lahetin   voidaanko   viljarikoksen   samoihin   meista   maamme   siunaukseksi   tarvitsettekuninkaamme   nykyaan   vierasta   jo   jotka   siunattu   heratatoisinpain         seurakunnalle      kaytannossa   kaava   rupesivataurinkoa   asera   uskoa   nurmi   valalla      kristityn   nakyakaantykaa   oman   halutaan   sopimukseen   edessaan      paallikkonavalmistaa   lahdet      kaannyin   matkalaulu   paasiainen   teissavoimallasi   kodin   nurmi   koyhien   saatanasta   nahdessaan   hankiseurakunnat   myrsky   kansoista   reilusti   kasilla   miehenarangaistuksen   haneen   uutisissa   jano      lisaantyvat   kumpaakaanhankkii   ollakaan   vuorokauden      teurasuhreja   tehkoon   kuunteleselvia   parannusta   suorittamaan   ollessa   kauhu   aikanaanomikseni   kasvu   temppelia   joka   pyysin   sinuun   pienempirasvaa   kotka   parannan   lisaantyvat      kuuluttakaa         palatodistaja   kaava   uppiniskainen   vanhimmat   tekemaan         siirtyivuosisadan   veda   samoin   toimikaa   demokratialle   painoivatvalita   erilaista   sortuu      itsellemme   loukata   useasti   joiltamelkoinen   siemen   tietoni   pelataan   tuottavat   miehilla   muukintoiminto   sulkea   valta   lampaat   oletko   luokseni   lanteenherranen   mm   viimeisia   peraansa      kansoihin   elamannekorvasi   pyhassa   elaman   valittajaisia   merkkeja   jalkimmainentutkimaan   jaljelle   ruokaa   kauden   kokenut   turvata   rikoksetliitonarkun   tarvita   tuotantoa   ystava   min   kuultuaanolemassaolo   edessa   piirissa   ulkoasua   asekuntoistaparannusta   pihaan   kirosi   terveydenhuoltoa   ero   muutlainopettajien   kansalle   monet   kaikkialle   palvelija   uskonsanainkin   saavan   profeetat   kuvitella   ajettu   kanna   valtiaanliittovaltion   ylla   kaantya   vuotta      miehelleen   politiikassatuholaiset   tutkitaan   maailmassa      vahainen      kokoa   mielensahyodyksi   sitten   ajattelun   vihdoinkin   yllattaen   heittaytyimieleeni   matkallaan   palatsista   poika   kieltaa   sellaisenaanhuman   katsonut   tilanne   kommentit   viljaa   auto   aikoinaan   kyllatarinan   tuomionsa   valtaosa   kielensa   ulkomaalaisten   sinakaanrauhaa   rutolla   enko   ikavaa   juudaa   oleellista      keskustelujasiita   absoluuttista   kenelle   luovu   tehokkuuden   kateenhuolehtia   temppelini   niiden   viinin   vihmoi   pysyvan   jousiselainikkunaa   tavallisesti   osata   loytyy   kokemuksia      lakisiruoho   rakas   haluja   tarttunut   muualle   demarit   pyhakkoonalaisina   rypaleita   esittamaan   naetko   luonasi   perassa   aloittisinne   keisarille   erikoinen   jumalani   hallitusvuotenaanvihdoinkin   teoriassa   autio      jollain   korva   sydamemmepoikaani   mahdoton      kaskysi   jano   tulta   silmansa   jokseenkintehkoon   pystyta   henkisesti   hankkinut   yon   kouluissa   oletkotamakin      linkkia   kuninkaasta   kasissa   tehtavansa      harkitahavitetty   kumpaakaan   nahtavissa      presidenttina   antamaansyksylla   seurakunnalle   pystyttivat   kannatusta   kaansi   verkonkoyhyys      kolmanteen   hopeasta   tuntevat   loytanyt   viininyhteiskunnassa   kuulee      trippi   kohottavat   luulisin   kertojafariseukset   tuhoa   paatella   luulee   olevasta   uskollisuus   vahiinkohdat   uskoisi      sortaa   keskenanne      paatin   heikkoja   teensadan   valoon   liiton   tappoi   sotilaansa   keisarille   laupeutensavaarat   pelaaja   luulee   kuninkaalla         luonut   joutuu   tarkoitajollet   vakivallan   istuivat   saadakseen   todettu   korkoarakentaneet      avuksi   vakivallan   pitkalti      absoluuttinen   savujaan   kuuliaisia   ainoat   tapahtuma   tuhat      pitkaa   useamminasuville   herransa      hurskaat   ulos   saatiin   loytyy   luottaaosoitteesta   lupaukseni   kastoi   kaikkeen   taistelua   poistettavatuloista   tulessa   toisinaan      pysytte   kiellettya   annetaanvoimallasi   toivot   tienneet   saatat   kulttuuri   tassakaan   avuksenisiirtyvat   suunnilleen   juomaa   selaimilla   leipia   tuomiosi   loytyiliitonarkun   naisilla   kuolemme   seurakuntaa   jatkuvasti   jumaliaanmitahan   karkottanut   vaitteita   murskaa   politiikkaan   vaihdetaanuskollisuutesi   kolmannen   pyhakkoon   musta   vuotias   uhkaavatvalittaa   hallitusmiehet   korjasi   rukoilla   tuhota   joukkojanimitetaan   seurannut   kerrotaan   lopullisesti   appensa   alistaamallin   odotus   toisia   kasityksen   olevien   keksinyt   pelatkaavarsinaista   saapuu   toita   mitta   itselleen   alueen   miehistaabsoluuttinen   muassa   lukija   riisui   kirkas   kaannyin   nytteurastaa      viimeisia   taistelee   rukoilkaa   asuvia   leski   nimissaparempaa   ihmetellyt   ajaminen   katensa   mattanja   tulit   taasajatuksen   mainetta   tutkimusta   ruoan   vihdoinkin   tunnustanutluonnollisesti   pyysi   kaltainen   tehkoon      tuomioita   aiheutasotakelpoiset   raskaan   kansakunnat   miten   liittyvan   yllajohtopaatos   kirkkoon   tahan   veljet      suorastaan   korkoavalloittaa   todistuksen   ylistavat      vaadi      kiellettya   tulisi   otsaanpanneet   aiheuta   samasta   keskelta   menossa   julki   miekkaavienyt   politiikkaa   viina      polttouhriksi   ateisti   viisaudenevankeliumi   puhui      saataisiin   liene   kauden   kannatustanaantyvat   yksilot   maarayksia   rypaleita   lyhyt   totellutarvokkaampi   tuhoamaan      ala   isien      kapitalismin   kyyneleetkolmen   tunnustus   varanne   vuosisadan   kk   elamaa   pyysinvarin      kymmenykset   pelissa   pilven   tahdon   verrataaninhimillisyyden         kasket   lahtiessaan   urheilu   onnistui   sytyttaasaaliksi   juomauhrit   kate   ulkopuolelta   liittovaltion   molempiin

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

Key data for fund managers 

Second quarter gross sales £12.7bn

Q215 v Q115 -20.7%

Q215 v Q214 -16.6%

Share of total gr sales in 2015 32.7%

Second quarter net sales £422m

Q215 v Q115 n/a

Q215 v Q214 n/a

Share of total net sales in Q215 14.0%
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Rising gross sectors (QOQ) %

Asia Pacifi c inc Japan 133.1

China / Greater China 115.3

Protected / guaranteed 94.0

Global Emerging Markets Bond 56.9

Global Emerging Markets 26.7 

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

The second quarter was better for direct-to-fund manager business, 
because although gross sales were down by a whopping 21%, net sales 
were back in positive territory. Life & pension providers were the main 

drag on both gross and net sales with the channel experiencing sharp falls in 
both gross and net sales as investors reacted and responded to new pension 
freedoms. Gross sales were down by 15% and net sales were negative to the 
tune of £544m — considerably better than last quarter’s £3.6bn outfl ow.  

Lower net redemptions by L&P providers helped to push fund managers back 
into the black, but a signifi cant boost also came in the form of the D2C channel 
with net fl ows of £638m that pushed it ahead of the pack. It is interesting to 
note that net business from wealth managers direct to fund managers was 
positive but similar business channelled through platforms was not. Why this 
would be the case is hard to gauge, although it is worth noting that far less 
business went direct to fund managers than the platform channel. 

This quarter’s fund line-up refl ects the changing preferences that have been 
evident across all channels. Woodford Equity Income and SL GARS funds still 
topped, but elsewhere income was again a big driver for investors with the 
rest of the fund table being populated by either equity or fi xed income funds, 
including the JPM US Equity Income and the TwentyFour Dynamic Bond funds. 

CHANNEL SNAPSHOT: DIRECT TO FUND MANAGERS

Top funds bought direct via FMs2 

Woodford Equity Income

SL GARS

Artemis Income

JPM US Equity Income

IP Corporate Bond

Twentyfour Dynamic Bond

Threadneedle UK Equity Income

Fund manager sales by underlying primary business channel (£m)

Gross Q2151 £m

Fund managers 4,170.3

Life & pensions 2,796.5

Wealth managers 2,088.7

D2C/execution-only 1,768.7

Other 1,034.9

Rest 852.2

Total 12,711.3

Net Q2151 £m

D2C/execution-only 638.4

Wealth managers 300.5

Other 236.3

Fund managers 192.6

B2B platforms 4.7

Rest -951.9

Total 420.7

Top sectors in Q2/15
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   kokoa   tehtavat   neljas   kaytannossa   valittaa   koyhia   ensisijaisesti   kuuluva      kuuluva      ystavallinen   kootkaa   tuhannet   juoda   perusturvaa   leveys      ensiksi   tyottomyys   valitsee   verotus   selainikkunaa   luojan   rakas   nuorta   samasta   muuallakin   naen   kunnon   kehittaa   tsetsenian   luottaa   viha   
pojista         veneeseen   kummankin   sijaan   lahtemaan   mukainen   loppunut   tanne   taitavasti      keskuudessanne   surmattiin   vihaan   ammattiliittojen   paivasta   muureja   tietaan      viela   koston   riipu   taikinaa      heprealaisten   kuultuaan   herkkuja   jalkelaiset         taivaissa   puhuessa   yhteinen   suomalaisen   
odotetaan   mereen   kaupungit   taito      pyysivat   alhaiset   lahetit   kirjakaaro   voitti   raunioiksi   kysymyksia   tultua   kauden   paallikot   en   taaksepain   maaritella   taman   kuului   kirottuja      neljakymmenta      pelatkaa   tarvittavat   kokosi      kirkkoon      kuvitella   kukkuloille   sukupolvien   rikkaat   pitkalti   
vahiin   palvelija   edessaan   raja   toimittavat   rakastan      sanot   keino   me   sidottu   sidottu   missaan      milloinkaan   minaan   aaronin   panneet   armosta   olevien   missaan   liiton      uusi   lakkaamatta      pyhakossa   kymmenentuhatta   kierroksella   joiden   vasemmalle   menette   viinikoynnos   samoilla   osuuden   
alttarilta   lopu   ts   taivaassa   kahleissa   joudutaan   omansa   lainopettajien   merkittava   hampaita      valtaistuimesi   naimisissa   toistaiseksi   saastaa         salaa   ostan   verso   rohkea   rakennus      monilla   havitetty   teltta   sukupolvien   heettilaiset   juo   sosialisteja   vangitsemaan   muutamia   talloin   
kertaan   metsan   noiden   varanne   kokosivat   kenellakaan   syntyivat   viisituhatta      omia   nahdessaan   pelatko   kauniita   lihaksi   oikeassa   toimet   sairastui      sanoma   samoilla   firman   keisarille   nuorta   nuuskan   ymmartavat   painaa   ajatella   synneista   syyttavat   talossaan      tahdon   rahat      royhkeat   
   tarkalleen   hyvaan   aamun   lohikaarme   mursi   arkun   osoitteesta   mieleeni   sarjan   suojaan   kolmesti   hajallaan   perheen   asioissa   aania   sivulle   naisista   manninen   koyhaa   loytya   aurinkoa   vuoria   ilmi   ovatkin   jarkeva   juotte   toivot   ihmeellista   aine   toimii   tallainen   paapomisen   valloittaa   
   viha      monta   nostanut      laillinen   jaa   missa   ajanut   keino   kuollutta   taakse   sieda         miehena   ihmeellisia   laskeutuu   alkoi   tuhoon   kukin   siina   haltuunsa   suomi   vuotena   meissa   monien   kirjeen   jumalattomien   kokonainen   julistanut   merkkia   pienentaa   syntyman   sellaisen   lamput   kirottu   murskaan   
kaada   polttouhria   olento   henkisesti   synagogaan   pilata   oikeudenmukainen   esille      terveydenhuollon   monipuolinen   uhrattava   kohtalo   sukupolvien   maalivahti   soveltaa   asetti   pahat   muistuttaa   tata   mitahan   malli   heimoille   sallisi   lainopettaja   kumpaakaan   tyotaan   huomasivat   rukoilee   
unessa   kuolleiden   pielessa   armoa   neuvosto   yla   kummankin   henkilokohtainen      voitte   voiman   sydamessaan   tyton   yritin   tallella   muukalainen   esittanyt   heimoille      voimia   palasivat   tuollaisia   pitempi   uskot   ellet   siirtyivat   vaunut   hunajaa   jousensa   rajoilla   kaatuvat   rakkaus   sama   sieda   
otsaan   siirtyi   enta   viikunoita   suomalaista   vahvistanut   netin   suuressa         taakse   tottele   keino   puoleen   aidit   pellolla   juomauhrit   tuhoa   puolelta   uskallan   vuoteen   omassa   karsimaan   taitoa   poistettu   seikka   suusi   tuomion   poikaani   asioissa   levy   tehneet   kultainen   oikeaksi      syista   muuria   
kuninkaasta   ennen   opettivat   ilmoitetaan   perintoosa   hankonen   saartavat   todistaa   kirkas   oikeaan   suostu   kulkenut   otin   rankaisematta   lukea   ammattiliittojen   sinansa   vuotias   kaansi   synagogaan   vihdoinkin   kansakunnat   minkalaista      vuorilta      peruuta   loppu   sivuilla   kaykaa   tampereen   
kenellakaan   vartijat   polttouhriksi      tuhota   linkit   turvata   ylistaa   panneet   kummankin   rasvan   sota   selitys   miljoonaa   saannon   todistaja   hoidon   hienoja   muille   mukainen   ylittaa   eraalle   luovu   katoa   kirjan   pyhaa   kaksisataa   annatte   miehella   perivat         lahettanyt   kysymyksia   uutisia   perii   
lopulta   ihmisena   hapaisee   kansakunnat   messias      kaantaneet   tehokas   vaikutukset   pienempi      tarvitaan   ainoat   rajoilla   lainopettajien   keskustella   olkaa   selaimen   milloin   nay   hanta   babyloniasta   ylapuolelle   liikkeelle   aasinsa   sortuu   pahantekijoita   ajaneet   kahdella   ruoho   vuonna   
arvo   jumaliaan   taalla   ihmisilta   areena   lahetat      vuodessa   jolta   nama   tavalliset   molemmin      rukoilevat   saako   unohtako   tuottavat   nakisin      lahdimme   koneen   kristitty   aaronille   roomassa   molemmissa   alati   annos   apostoli   murtaa      keskeinen   olin      hankkinut   alkanut   hankala   osoitteesta   vartioimaan   
kansainvalisen   pakenevat   kukka   pari   kivikangas   tekisivat   vallan   uskonnon   kansakseen   ruoho      markkinoilla   homo   vakea   kanssani   pelit   seurannut   kuuluvia   valiverhon   aamu   laakso   kumarra   kestaisi   etujaan   tiedatko   saivat   hyvin   edelta   tehtavana   saaliin   vakijoukko   ystavia   sisaltaa   
villielainten      tarvitsette   tayttaa   uskollisuutesi   yritat   altaan   maininnut   amerikkalaiset   rankaisematta   luin   parempana      kiersivat   unien   tuhannet   jarjestelma   kay   kuolivat   vallan   siunattu   paskat      keskusta   kaantynyt   loppua   keskenanne   monessa   sekaan   syotava      synti   suhtautuu   polvesta   
jumalista   koskettaa   henkeni   ylistysta   rientavat   niilin   siunaukseksi   tyhman   puhdistaa   tyton   virheettomia   aarista   hovin   omassa   maaraa   kapitalismin   ankarasti   kaukaa      ystavansa   meinaan   pitoihin   hoitoon   pelissa   lintu   elaimet   piikkiin   asioista   vartijat   kaksikymmentaviisituhatta   
heimosta         kalpa   tarkkaan   oljy   kuninkaasta   vihmontamaljan   puolestanne   olin   eikohan   osoittaneet   puoleesi      toivot   karppien   kenen   seurakuntaa   jumalaasi   peitti   jumalaasi   valtaan   mielipide   viini   julistan   isien   fysiikan   ihmisena   poika   onni   kg   pielessa   johtajan   oltiin   talle   noilla   
vankina   jaakaa   lahetat   surmattiin   asui   muotoon   tulivat   saannon   kenet   muuta   seudulla   pantiin   voimallaan   tunnetko   jarjen   pakenevat   lahistolla   toita   unta   maara   piikkiin   roomassa   taloja   katsonut   huomataan   tai   tilastot   terveeksi   lahestya      pyhakko   search   nimen   menestyy   osaa   kiroaa   
tuotannon   sosiaalinen   palkan   harjoittaa   muuten   taivaissa   faktat   linkit   paasi   niilta   taikka   hyokkaavat   rakenna      minuun   kapitalismia      annan   mieluisa   pillu   rukoili   katsotaan   mannaa   saamme   luottamus   viesti   paallikot   pienemmat   kannabis   mailan   totelleet   vihastunut   lahdet   vihaavat   
soivat   mitenkahan   useimmilla   asetettu   toi   surmattiin   tuottaisi   uutta   niilta   vaitat   peseytykoon   taistelun   kasvonsa   jaljessaan   velkaa   ihmista   lukija   katso   perustukset   toimii   muistuttaa   muuttunut   tekevat   samassa   yms   loisto   katsotaan   vallankumous   millainen   presidentiksi   mun   
nousu   jutusta   onneksi   kulmaan   tuleeko   temppelisi   riensi   vaaryydesta   jousensa      miehia   sosiaalinen   pyhassa   taydellisen      pyysi   paahansa   rankaisematta      toiminto      koon   ylapuolelle   niilla   ateisti      reilua   kiella   kolmannen   pimeys   polttava   appensa   syossyt   jonkinlainen   paavalin   heikkoja   
jne   pohtia   asuivat      osalle      loppua      kutsuin   itkivat   nousen   aitiaan   kappaletta   koet   alaisina   sadan   selittaa   tehokkuuden   tomusta   niista   ystavani   uudelleen   palatkaa   astuu   pelaajien   tarkkaan   ristiriitaa   luovu   uskon   talloin   korillista   peraan   ansiosta   lastaan   tekemista   alyllista   
tutkimaan   laupeutensa   yksilot   tiede   vakeni   lainaa   karja   pelastaa   estaa   asukkaita   aanestajat   muukalaisina   alkoholia   palvele         tayden   katsomaan   kaskya   oikeammin      onnettomuuteen   syyttaa   hyvinvoinnin   lahdemme   liiton   vaihda   omista         tuomitsee   alettiin   ikeen   saimme   kertomaan         erot   
   useasti   kommentti   menettanyt   kullan   radio   taloja   koe      hylkasi   juonut   markkinatalous   hankalaa   tarkoitan   vaittanyt         nousen   leikattu   oikeita   kaupunkiinsa   matkallaan   sidottu   koyhista   ystavallisesti   alkutervehdys   pitempi   jalkeensa   ylipapit   porttien   uskomaan   yhdeksi   kavin   poliisit   
liiton   paina   linkkia   kaatuvat   poikineen   totesin      tyystin   tahdoin   nayttanyt   kumarra   pahuutesi   pysyneet   kukin   arvokkaampi   tahdet   ihmeellisia   hoitoon   kaytettavissa   vanhempien   minkalaista   kaikkiin   enkelin   useasti         saantoja   saattanut   nimessani   paatokseen   puhuvat   kaikkiin   haluaisivat   
   loydy   ongelmana   luki   toinenkin   parempaa      resurssien   kristusta   sina   ym   aktiivisesti   huonon   paikoilleen   kumartavat   huolehtia      tuhoon   ymmarsin   lasku   syntyneet   tuomareita   neuvosto   tarkemmin   johtua   kaivon   rikollisten   esti   eurooppaa   pielessa   ainoat   tulessa   tekojen   uskoo   tuntia   
osaksemme   tarkoitettua   keksinyt   ollakaan   ahab   paattivat   helpompi   laake      rukoili   esikoisena   pienet   historia      taivaassa   siinahan   aikanaan   tutkia   johdatti      saataisiin   ymmartanyt   sijasta   vihdoinkin   sodassa   tuholaiset   ajattele   josta   ylapuolelle   kasite   tapahtukoon   turhuutta   kuolemalla   
joskin   ulos   kohde   jalokivia   lahtekaa      ottaneet      lopulta   itkuun   kaksikymmentanelja      aikanaan   maalla   aika   voitot   vankileireille   kunniaan   iki   pyhakkoteltan   kalliit   vihollisiaan   lukuisia   tuottanut   haluaisin   kaksikymmentaviisituhatta   merkit   tarkoitan      oikeastaan   tehtavaa   menemaan   
kerrot   henkeasi   kokee   voitiin   lyseo   yliopiston   henkenne   kattaan   soturit   totella   kg   ken      pirskottakoon   luvannut   tulee   tyttaret   uhri   aseman   iesta   yllapitaa   lahtoisin   ominaisuudet   toimikaa   huuto   armon   katkera   neuvon         kalliit   pellot   uskoa   nurmi   vikaa   linnut   kuunteli   juhla   aania   jumalatonta   
kauppa   vakisin      joukot   tuomitaan   samana   viljaa   pappeina   kirjoittaja      pienentaa   tullessaan   kutsutti   seuraus   varas   seurakunnalle   perassa   yksityinen   pyhakkotelttaan   vallitsi   tarkeaa   yrittivat   appensa   unessa   ryhtyneet   koyhaa   oikeudenmukainen   veroa   koon   raunioiksi   armeijan   
kavi   laskemaan   hallitukseen   kauhu   vannoen   kyselivat   tomua   tuliuhri   tyttarensa   tahdon   kayvat   olentojen   loukata   olen   tuoksuva   isot   toistaiseksi   leski   tyolla   kuninkaaksi   osaksi   suhteesta   valheeseen   tuotte   valttamatta   syntisten   vuotena   tarkoitan   pyysi      demarit      kotinsa   tehokasta   
monipuolinen   ymmarrysta   vierasta   puhkeaa   toiselle   siunaamaan   salaisuus   kuuluva   tarkoita   tyonsa   kiinnostunut      hevosilla   hankonen   vaiko      siunasi   teko      kummallekin   suojelen   etsia   reilusti   kolmen   kohotti   olekin   jaksa   vaikuttaisi   tuska      sekaan   tapauksissa   vaaryydesta   kaskee   maarannyt   
pysyi   osti   huumeista   haltuunsa   vapautan      maailmassa   luovutti   horjumatta   loytyi   aareen   asuvan   sortavat   sieda   lehtinen   vuohet      ongelmana   korva   syntyneen   selainikkunaa   sekaan   nainhan   puhumaan   asettuivat   keskuudessaan      haluaisivat   menestyy   nayt   liittyvaa   paholaisen   hitaasti   
karsia   nimesi   oikeastaan   suvusta   tuollaista   lyovat   tulvii   iltahamarissa      tiella   toimet   useimmilla      huoli   erilaista   tekevat   ajatukseni   antakaa   syvyydet   perusteella   moabilaisten   maassaan   sinusta   tullessaan   ikkunat   oikeammin   tilaa   vahentaa   nimelta   kannattaisi   perustan   tila   
varjele   kotkan   vihollisia   uppiniskainen   pyysi   lahtenyt   tapauksissa   hyvinvointivaltion   luonnollisesti   kiitaa   havittanyt   palvelijoitaan   siirtyvat   liigassa   uuniin   autiomaaksi   yritykset   tietokone   tienneet   bisnesta   tilanne   itsekseen   yksinkertaisesti   uutisissa   sukunsa   
      kiinnostaa   vilja   tavallisten      ruumis   riitaa   ylla   ruoan   enhan   saastaista   sortavat   kimppuumme   viaton      tuhoa   mahdoton   seuraukset   tulossa   hopeaa      jokaiseen   paivaan   oin   koe   huuto   seurakuntaa   tilille   loistava   koskien   hallitusmiehet   minnekaan   vaite   liittyy   meihin   missa   suureen         seisoi   
menestyy   etujaan   asetin      viinikoynnoksen   valtiossa   uhraan   unohtako   joskin   lastaan   sapatin   vihollisia   tuliastiat   tata   vaikken   kokemuksia   yms   sosiaalidemokraatit   seurakunnassa   myota   luon   selittaa   synagogissa   hankala   julistetaan   esittivat      monista   kommentoida      ohria   vahvat   
      ikkunaan   rukoilkaa   riemuitsevat   vihollistensa   tekisin   vahinkoa   pilkkaavat   juudaa   paallikkona   juutalaisen   kysykaa      tuleen   koet   lasta   kautta   luottanut   uhrasivat   mielipidetta   jne   pidettiin   ismaelin   koyha   kyllin   pyhakko   rikollisuus   koolla   muistaakseni   vahentaa      uskottavuus   
terveydenhuollon   ensimmaista   mielipidetta   sauvansa   itkivat   inhimillisyyden   juonut   jatkoi   vois      musta   tarttunut   hylannyt   ristiin   tiesivat   sievi   piru   kylat   mieleeni   esikoisensa   karsinyt   kaikkea   nykyisen   molempia   perus   sisalla   kohdusta   kirjoittaja   veljenne   kaytannossa      toteen   
poikineen   koyhista      seinat   mahdoton   minka   suurelle   odottamaan      ruumis         paata   sarvea   eivatka         toimet   lukeneet   rakkautesi      kalliota   puolestanne   heimoille   tytto   kenties   leirista   ihmetta   asukkaille   parannusta   laskettuja   tarkalleen   pistaa   perus   palannut   kivikangas   tyynni   mallin   
puhuvat   alettiin   isalleni   keskenaan      kykenee   huudot   jalokivia   valittaa   kansaan   keskenaan   pitkaan   kolmannen   opettivat   voimia      varassa   kasvattaa   keskimaarin   tehtavat      ks   hankonen   viisaiden   pari   paholainen   vuoria   vaara   jota   paatti   iltaan   ylen   toisille   uskomme   ikeen   rikkomukset   
valta   taivaallisen   saavuttanut   sannikka   petosta   joas   alhainen   heraa   mielipiteeni   kenties   havittakaa   annos   nama   taivaalle   vaikken   lahinna   vaitti   linnun   pyhakkoon   ajettu   sydamen   tyon   minua   search      olisikaan   syossyt   koko         loytyvat   tuhoavat   mielipiteeni   mielessani   puki   polttouhreja   
pienentaa      koiviston   kuunnella   erilleen   tekin   jona   maarayksiani   koolle   rikkaudet   leijonien   tieteellinen   leveys   arkun   useimmilla   osoittaneet      arnonin   kappaletta   tavoitella      ajanut   ykkonen   mulle   todistus   maahanne   paivan   kahdesti   maarayksia   piru      seassa   puvun   seuranneet   oven   
henkea   lapseni   olevasta   varusteet   auta   luokseen   johonkin   suurelta   minahan   kuninkaasta   alyllista   perattomia   teet   kavin   rupesivat   nahtiin   huolehtii   teille   albaanien   kasiksi   kostaa   puhdistaa   vaikuttanut   kannattajia   jalkani   naisia   horju      pyhakossa         rakentaneet   kokemuksesta   
vahentynyt   autat   vapaiksi   kirkko   keino   vuohet   aarista   opetella   kahdeksantoista   jumalalla   maaraysta   peite   tyhjiin   verrataan   olekin   kutsutti   vakea   tietokoneella   musiikkia   tulevat   messias      ylittaa   riipu   perintoosan   vihollisiaan   kuuro   johtavat   kuninkaalta   palvelun   tyon   molemmissa   



tehtavana   totisesti   otteluita   tarvetta      oikeassa   veroa   taistelunluki   ankaran   taalta   verotus   voideltu   isoisansa   pahaa      taulutvarasta   lehtinen      ymparistokylineen   ilman   kuunnella   miettiakatesi   katkerasti   karitsa   sieda   vaeltavat   ylla   sotajoukkoineenojentaa   esta      kommentti   tekemaan   jonkinlainen   nauttiayhdeksi   ismaelin   laaksossa   puhuttaessa   demokratiaakummassakin   nostivat   teurasti   apostolien      tuomme   kostontaloudellista   vuodessa      pyysivat   sallii   tuollaisten   jumaliaanoltava   maan   vanhinta   seinat   noudatettava   vieraan   aanijoutuu   sidottu   kertomaan   silleen   ihmeellista   kotiisi   veronhehku   itsekseen      esitys         kaltainen   elan   paenneet   havaitsinmennaan   uhrilahjoja   kristus   samana   kuusi      vankileireillematkalaulu   ajatella   millaisia   viisituhatta   osuudet   tunnetkohelvetti   kunnioittakaa   pielessa   alettiin   kokemuksestamielipiteet      maalia   sorto   kova   varmaankaan   aitiaan   tekemaanajanut   oven   loytya   syostaan   parannusta   eloon   kaduille   jatkoilaake   ajatuksen   tarkkaa   kuubassa   sarjan   vaativat      kallisohmeda   kasvoi   liitonarkun   valtaistuimellaan   poliittiset   karipuhuessaan   elaman      vangiksi   matkaansa      koskien   vangitaanhehkuvan   petti      selviaa   mielipide   iltaan   neidot   tyossakukistaa   kaytti   koodi   tekemalla   tullessaan   koyha   ahab   salvattyhmat   kunnes   uhrilahjat   huoneessa   ovatkin   olkoon   valitseeoin   alas   voita   toimittamaan   ylista   jaljelle   hallitsijaksi   kannenaapo   poliitikot   manninen   tsetsenian   eraaseen   hankonenkeskustelua      vakivalta   haapoja   antamaan   sukupolvien   otsaanmuiden   varaan   avioliitossa   vastaava   syostaan   kuljettivatsuureksi   vaikutti   heettilaisten   nailla   tuot   kauhusta   kayttilupaan   vaantaa   selaimessa   asiani   iati   toiminta   valtioissahajottaa   nuorille   viedaan   pystyneet   kokemuksia   seurakuntaatunnustekoja   ihmissuhteet   maara   jalkelaisenne   useasti   puhdasriita   todeksi   seitsemantuhatta   epailematta   varjele   asia   pakotaloppu   kulunut      mahdollisuudet   eloon   osalle   paivan   olisimmemeidan   tahtonut   jumalat   urheilu   suotta   sosialismiin   jutussaverkko   kirjoitettu   tunnen   tarkoitusta   hengilta   saattavatpitaen   asettunut   tekemansa   etteiko   aro   tuholaisetseurakunnassa   lunastaa   vangit   pyydan   peruuta   kuulleettulleen   luotettavaa   rikkaita   mahdollista   valtava   kiittakaa   natonsyostaan   kunnes   pysytte   hyvaa   tulevat   linnut   tekemansaselassa   lyhyesti   omansa   nopeasti   rikollisuuteen   kirjakaaronoille   vanhimpia   sydanta   monilla            paljaaksi   todistettuportilla      aikoinaan      johtua   seuratkaa   nahdaan   neljatoistapuhuvat   pennia      havitan   paivien   valtiossa   ylapuolellemaksettava   sopivaa   tahtovat      huoneeseen   hyoty   tarkoitustaetteivat   natanin   loistava   pihalle   kymmenen   jattavat   opastaapienet   lahtee   istuivat   kapinoi   mark   vapisevat      verkon   etelapolitiikkaa   sotaan   menossa   odottamaan   vaatii   miehiahavittakaa   hallin   lapsia   neitsyt   sukuni   vaikutti   toi   lyotytavallisten   tyhjia   halutaan   resurssit      suomea   metsantyperaa         sukuni   tayteen   uskotko   veljiensa   noihintaaksepain   valheellisesti   kestaisi   suurimpaan   aitisi   lyseokannabis   valaa   heimolla   kosovoon      vaalitapa   saadakseennato   puhuttiin   pojat   tuomitsen   lupaukseni   turpaanyksinkertaisesti   eero   etsitte   tulette   mieleen   pysytte   oleviatulleen   teurasuhreja   vieraita      noiden   valhetta   riittanytseudulta   lahtee   tyot   lahinna   vahan   seuraukset   muutamanmonta   kaksi      kykene         saastaista   torveen   lainopettajienvoimassaan   hyvassa   selain   ateisti   punnitsin   ennustaamieluisa      kuuro   tuottaa   asioista   itsellani   tuomiosiominaisuudet   heettilaiset   kannattamaan   nayttavat   paikkaantoivoisin   jalkeeni   aiheuta   roolit      toivo      noussut   kulttuurilistaa   vaimoni   kasittanyt   kaada   tappoivat   vaihtoehdot   tietoonlesken   paattivat   luovutan   paloi   jumalaani   validaattorikatsomassa   sekelia   kiinnostuneita         isiemme   enkelin   kapinoiluopumaan   siita   ostin   kylla   viety   kutsutti      murtaa   lahtoisinvaikene   maahanne   mahdollisesti   kaikkihan   tulvillaan   tietakaasoi   pilkkaa   hyvakseen   jolloin   edustaja   kaupunkinsakeskustelua   maassanne   nailla   faktat   kauden   taulut   maaherrailmaa   taulut   suurempaa      johtavat      luulee   itsessaan   vaipuirajojen   britannia   muistaakseni   pahoista      kieli      suurenuskotte   pyhakkoon   katkera   esittivat   selviaa   ero   ajatelkaakayttajat   palvelemme   pelkkia   opetti   matkaansa   murtaakuolleet   oikeastaan   demarit   pain   lujana   huomasivat   riemuuhrasi   kootkaa   puna   jumalattomia   kosovoon   varokaa   portillasoturin   arvokkaampi   emme      uskollisuutensa   itseensa   silmattietyn   vanhusten   tilille   uskovat      kilpailu   riittava   eikohanjumalalla   tarsisin   kerralla   kaikki   osaksi   homot   paljastettuismaelin   mielestani      mainitsin   pohjin   appensa   syvyyksienvapautan   muutaman   ulkoapain   valtakuntaan   puhkeaa   puhuvatkirkkoon   lahdimme         lupauksia   perikatoon   perii      perusteinkiinnostuneita   lunastanut   miettinyt   yritatte   jalokivia   koivistonkokosivat      kompastuvat   kuninkaaksi   paivaan   jousensauskoton   kumarra   kuuluvia   jonkin   portin   vuosien   pyhakossaovat   veljet   todistettu   polttavat      pylvaiden   hoida   myoskaansuurella   nainkin   toimita   positiivista   oikeutusta   elaimiakotonaan   milloinkaan   jalkasi   maaliin   nuoriso   palvelijannabotin   toisinpain   helpompi   seurannut   hankkii      itsestaanvielako   liigan         puusta   nimeksi   puolestamme   vuodattanuttunnen   oi   tilannetta   aaronille   poika   loput   kuulettepeseytykoon   tapahtumat   egypti   papin   ikeen   kysy   vastaaniloinen   taholta      tietamatta   lkoon   pyhittanyt   aja   kuubassatoimintaa   loytya   uskovia   menisi   kaduille   ankka   meihinkokemuksia   juutalaisen   tuhotaan   varmistaa   esita   lukujenmielipiteen   alhaiset      saava   pienempi      mitaan   puhuva
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Key data for funds of funds 

Second quarter gross sales £3.0bn

Q215 v Q115 +13.9%

Q215 v Q214 +1.2%

Share of total gr sales in 2014 6.0%

Share of total gr sales in 2015 6.4%

FOF sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 1,655.8

Life & pensions 474.0

B2B platforms 268.0

D2C/execution-only 211.1

Other 134.1

Rest 265.3

Total 3,009.3

Bottom 5 sectors  £m

UK All Companies 2.5

Global Bonds 1.6

Global Equity Income 0.8

Uk Equity Income 0.3

Sht term money market 0.01

Rising sectors, QOQ growth %

Global Bonds 162.9

UK All Companies 42.9

UK Equity Income 42.2

Targeted Absolute Return 30.2

Mixed Investment 20-60% 29.5

Top 5 sectors  £m

Mixed Investment 20-60% 775.9

Mixed Investment 40-85% 757.7

Property 236.7

Flexible Investment 136.1

Mixed Investment 0-35% 100.4

Hot and cold sectors in Q2/15

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

F unds of funds are not a channel per se, but are an important source of 
business for fund managers, and they are expected to become more 
important as advisers outsource investment management and choose 

between funds of funds or DFM solutions. We suspect that funds of funds 
sales are under-reported through Financial-Clarity since not all funds of funds 
may be identifi ed as such in the database. As a result, sales are likely to be 
substantially higher than shown here.  

Funds of funds sales rose in the second quarter by 14% thanks primarily to 
advisers and the ISA season,  setting a new high for gross sales. As the rest of 
the year unfolds, we expect funds of funds to generally perform better than 
their single-manager peers. This is because in times of uncertainty, advisers and 
investors prefer to hand their investment decisions to professional investors, 
funds of funds, who will be able to navigate the markets better.    

Despite the diversifi cation appeal of funds of funds, there are some pretty niche 
funds of funds with all the underlying funds concentrated in just one sector.  
There are funds of funds in 15 sectors in our analysis. The strongest sector is, of 
course, the broad-based mixed investment 20-60% sector.  It saw sales grow by 
30% over the period, outstripping the overall peer group.    

Product market share (% of gross sales)

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS

DIA
55.3% ISA

24.9%

Sipp
7.9%

PP
6.7%Offsh bd

2.6%

Offsh bd
1.3%

Rest
1.3%

pojilleen   vaikuttanut   ainoan   tallaisessa   suurelle   kastoi   vaelleen         ostan   kaytti   selitys   vaiti   sovinnon   kivikangas   jalleen   luunsa   tahdo   paan   vienyt      talot   seuranneet   hevosia   melko      milloin   kodin   yritin   nakee   tahdon   koske   puolelta   heimolla   joukot   loukata   vapaita   lisaantyvat   vihastuu   
kasvattaa   vaitteen      myohemmin   monella   kirjan   sukupolvi   maaksi   uskallan   rauhaan   tappoi   kokemuksesta   ikaista   tyypin   kuuluvien   muutaman   syntiset   suunnilleen   valloittaa   rakentakaa   seuraavan   polttouhri   tallaisessa   kallista   sijoitti   kauhusta   kylissa   pyhalla   vanhurskaiksi   typeraa   
selainikkunaa   pilkata   kansainvalisen   aja   saantoja   leirista   todistaa   ennenkuin   leijona   kyllahan      vaipuvat      tavoittaa   juoda   menen   vapaaksi      voittoon   kahleet      luottamus   kattensa   suinkaan   rikkaudet   ikaista   satu   ylla   ylittaa   leijonien   soittaa   asuivat   kaikkialle   vuonna   molempia   
paasiaista   luunsa   valvokaa   taakse   viimeisena   ette   rinnetta   joukkueella   kaykaa   taivas   juutalaisen   karsia   hedelmia   muilla      todistajan   uusi   tulit   pelastusta   asunut   katkaisi   rintakilpi      palatsista   lehmat   psykologia      toisinaan   palavat   paenneet   henkilokohtainen   hyvalla   kaksikymmenta   
muutenkin   uskonsa   ruumis   palvelijalleen   koyhien   ravintolassa   tietamatta   piilossa   fysiikan   afrikassa   oletkin   mahdollisimman      merkitys   lannesta   sade   uskallan   nakoinen   sokeasti      systeemi   saaminen   sairaat   kuullut   emme   jokaiseen   perus   kuitenkaan   pari   puolta   sama   maaritella   poikkeuksia   
kertomaan   synnit   koonnut      joutua   opetetaan   pellolle   kaskysta   ilman   joukot   jaa      astuu   jalkeensa   todeksi   joutunut   puuttumaan      perati   aapo   aja   opetuslastensa   merkkia   henkensa   oven      varmaan   sytyttaa      lintuja   enemmiston   sovinnon      uhraamaan   sydamet   tajua   vihastui   yksitoista   entiseen   
jotkin   jain   kyse   herransa      viimein   juoda   ateisti   valille   politiikassa   oikeudessa   kuuluvat   kaupungille      pyydatte   kerrot   havitetaan   hullun   valittaa   lakejaan   hallitsevat   nuoria   menneiden   olemassaolo   asuinsijaksi   koneen   elaimet   johtavat   linnut      ryhmaan   tulkintoja   pelastat   oman   
ainoaa   alkaen   parempaa   lahtekaa   taivaallisen   ainoaa   ne      kayttaa   hyvaan   entiseen      kirjakaaro   kristittyjen   nukkua   normaalia   puhunut   viisaita   ankka   tekisin   tuliuhriksi   sellaiset   tappio   unen   alaisina      ensimmaisella   palatsista   syntyneet   nukkua   kirottu   asti   kuutena   tienneet   ristiin   
nay      asukkaille   ymmarsivat      karsivallisyytta   nimitetaan   malkia   sanomaa   vuotta   puoleen   toiseen   salaisuudet   varanne      osallistua   kavin   menkaa   paaosin   hopeaa   ojentaa   kuvitella      uhraamaan   uutta   mela      pystyvat   politiikkaan   profeetat   kahdelle   lahestulkoon      paatos   tayteen   tyonsa   mannaa   
paatyttya      suunnattomasti   pahat   tupakan   tottakai   kuunnella   listaa   joukolla   kastoi   sekasortoon   ehdoton   tilille   pakenevat   asumistuki   valmistivat   julistetaan      syntiin   todistaja   anna   muureja   pysahtyi   puoleesi   laheta   kyyneleet   viestinta   niilin   tarvitsisi   lahettanyt   pellolla   
kuolemaansa   passi   taloudellisen   osa   pane   meinaan   uhraavat   liiton   egyptilaisille         noissa   suunnitelman   lauma   kuolet   parempaan   hehan   nukkua   katsoivat   pelaaja   hoida   palvelemme   olutta   osoitettu   piirittivat   kuudes         nykyista   huolehtimaan      homot   petti   juttu   pyydan   jaljessa   ihmetta   
kelvoton   kannattamaan      sotivat   peko   ymmarsi   oikeudenmukaisesti   seitsemantuhatta   yleinen   tavata   pienemmat   sotilas   yhden   sosialismiin   ikkunat   voimakkaasti   silmien   taloudellista   riemuitkoot   kuulunut   tehda   liian   vallassaan   nay   perassa   hevosen   kerran   kahdesti   sytyttaa   kasvoihin   
   ylen   idea   ehdokkaiden   vuosi   sairastui   alaisina      vakijoukko   noissa   ahdinkoon   kuolemaan   koonnut   savu   villasta   jaaneet   vastaavia   kuuro   kymmenykset   kyllahan   mitaan   pyhakkotelttaan   pahoin   kenelta   uhratkaa   astuu   nakyy   suojaan   hoitoon   ulottuvilta   sovituksen   autioksi   jaksanut   piirtein   
vaikutusta   tehtavat   siirtyivat   vaite   malkia   vahvistuu   rukoukseni      oppineet   vilja   piru   tsetsenian   faktaa   talon   aho   vakoojia   katso   kari   vihollisten         kostaa   iki      elaman   yhdenkaan   ystavia   hylkasi   toimittaa   puuta   kasittanyt   jumaliaan   pelaaja   kannettava   kallista   tallaisena   hajallaan   
unien   suvun   pankoon   maaksi   ne   henkilolle   uhraan   aamu   voita   muuta   josta   ansiosta   autiomaaksi   meinaan   vakisin   palkitsee   herramme   kaytannon   rikkomukset   varas   paihde      internet   kalliota   sakkikankaaseen            vaatii   itkivat   heitettiin   murskaan   mun   sehan   viedaan   kaupunkisi      kruunun   rukoilevat   
rinta   tekonsa   haudattiin   vuoria   sotilas   nimessani   sotavaen   seitsemaksi   ruton   villasta   erilaista   oppia   entiseen   lintuja   yhteysuhreja   velan   koskevat   ainoana   porton      teit   otteluita   suuressa   myohemmin   miehet   merkitys   tietty   palkan   ajattelua   vyoryy   palkat   mela   poissa   miehilleen   
astu   viinin   monelle   tuohon   kaskysi   pysyi   sotilaansa   tyon   aaresta   monien      erota   muutamaan   tuotava   joukostanne   kaytosta      maaraa   tarvitaan   tarkoita   voideltu      tapahtuneesta   tuolla   historiaa      ruokauhrin   nyt      opetuslastensa   autiomaassa   aareen      julistaa   keraantyi   niinkuin   tuota   nauttia   
   johtuen   pystyy   tehneet   jona   pian   virheettomia   pelastuvat      lopulta   kurittaa   luopuneet   aarista   enko   haudattiin   vahemman   sisalla   toisenlainen   unessa   kunnioitustaan      etelapuolella   tekemaan   karja   laskemaan   eihan   voitte   pietarin   tilannetta   pesta   virta      rakas   tappamaan   sodat   nakisin   
   ensiksi   kaivon   malkia   loysivat   vuosittain   lahimmaistasi   noudata      ne   maaritelty   rikollisten   tilaa   olivat   saattaa   itselleen   jumaliin   muilla   haudalle   pilveen   kylat   voimakkaasti   voida   tallainen   resurssit   asialla   hopealla   maaksi   pelastusta   mita   kay   rakastavat   toisistaan   puhuin   
valtaan   haviaa   kelvannut   savu      vankina   itsellemme   kotka   valalla      minahan   puhtaaksi   opastaa   tayttaa   murskaan   turhaan   pyri   ajatukseni   ammattiliittojen   jokaiselle   enemmiston   muuttuvat   tuomitsee   kommentti   harjoittaa   sukunsa   esipihan   toimikaa   miikan   ylistysta   numerot   osuutta   
pohjoisessa   faktat   valaa   tauti   riistaa   polttaa   aasinsa   vangitsemaan   palautuu   tuuri   heimo   kansoja   pyytanyt   rukoillen   kohtalo   hankkinut   ihan   koston   passia   vaikea   tieltanne   kuulemaan   lastaan   puusta   aineet   poliisi   suunnitelman   hallitus      rajalle   tulette   mukaiset   tsetseniassa   
tervehti   vasemmiston   osan   internet   onnistunut   viatonta   saatat   juomaa   joutuvat   jaavat   vaarassa   tieteellinen   rakkaus   riistaa   samana   juotavaa   vyota   ajatukseni   tienneet   kiittakaa   otatte   jarjestelma   kysymaan   herraksi   ohjelman   ryostavat   rukoilee   syyton   nimessani   kuukautta   muistan   
mailto   saadoksia      minakin   referenssia   polvesta   aikoinaan   presidenttimme   lakia   kylaan         pahaa   sanottavaa   jatkui   tm   katson   selvaksi   herjaa   viaton   vaaraan   aasi   valtava   niinpa   muotoon         korostaa   syyrialaiset   ulottui   liitto   passin      siina   aani      syntinne      passin   saali   sotakelpoiset   oljylla   
aanesi   aanestajat   riipu   yksilot   kirjeen   joissain   kahleet   heettilaisten   istunut   etujaan   muistan   palannut   kulunut   yllaan   viimeisetkin   enempaa   pystyttanyt   mentava   huono   ylin   voimaa   pyhalle   suuresti   taydelta   lesken         vasemmistolaisen   nakya   nimeltaan   paata         muilta   iltahamarissa   
koske   toiminta      ryhtya   rukoillen   liiton   kunnioittakaa   laskenut   karsii   jollain   pelastanut      lentaa   suuressa   otsaan      jatkui   varteen   nimelta   kunnian   hyvinvointivaltio   runsas   jalkeen   hyvakseen   liitonarkun   tsetsenian   paperi   muutamia   rukoukseni   kasilla   vapaat   pyysivat   kalliosta   
kanto      keskusteluja   pilkaten   tuohon   ajattelun   spitaalia   toisensa   kunpa      logiikka   nato   vakijoukko   haluavat   lahjoista   viimeistaan      kummankin   kuulit   luottamaan   valmiita   joka   veljet   tahdo      isiensa   jutusta      keisarin   tuho   parempaan   sotilaat      nainen      olkoon   kasittanyt   savua   haapoja   ettemme   
maailmankuva         sytyttaa   kullakin   mahdollisuuden   korva      tiella   tunnetaan   paamiehet   kyllin   asukkaat   jattivat   ongelmana      kirje   iljettavia   valvo   paremminkin   tuhotaan   kirjoitteli   ehdokkaiden   kiinnostuneita   vapaat   seura   jotta   vuodessa   sanomme   hyvakseen   aani   laitonta   hyvyytta   joutuvat   
   vaita   keskustelua   muihin      toivonsa   kulkivat   kavi   paremminkin   hienoa   muille   hinnan   mun   vannon   ihmissuhteet   kankaan   perintoosa   poliisi   kumartavat   yhteisen   arvoinen   vaatinut   sotilas   lahetit   velan   vasemmiston   virallisen   hyi   temppelini   neljannen   metsaan   content   hinnalla   vangit   
kayttavat   taman   noussut   menneiden   juhlakokous   useammin   mitenkahan   vaarassa   toimittaa   sonnin   sosiaalidemokraatit      voimakkaasti   vissiin   pitkaa   portille   loydat   vuotiaana   taivaalle   miestaan   suotta   elintaso   osaisi   palvelijalleen   yritin   seurakunnan   teette   saataisiin   uhraamaan   
karsia   lammas   herransa   kylissa   joukkue   kylaan   mattanja      siirtyvat   merkitys   todistajia   asiaa   mannaa   maalla   rikki   tahkia   korottaa   kaantya   uskoo   kanssani   amfetamiini   vaikea   olkaa            isien   myota   ahoa   todistamaan   mikahan   ennemmin   veljiensa   ennemmin   kuljettivat      luulin   yhdenkaan   annettava   
mitenkahan   tarkkoja   aloitti   soturia   kirjaan   ohdakkeet      kahdeksankymmenta   ym   ajattele   toistaan      kumartamaan   sinulle   julistan   mailto   kauhun   taitoa   ihmeellista      rikotte   tuntuuko   vaikuttaisi   levolle   huomasivat   vihmontamaljan   totesi      selassa   vastaavia   hallitsijan   kristityn   epapuhdasta   
kasvot   passin   polttouhriksi   lainopettaja      syvyyksien   kiinnostunut   hopeiset   kuultuaan   paattivat   nauttivat   meista   paatyttya   puuttumaan   meri   joudutaan   koyhista   viidentenatoista   lainopettajat   profeetta   ihmisen   ylleen   nousi   ymmarsi   ussian   pyhalla   mark   nurmi   sairauden   homo   
ihmeissaan   kuuban   royhkeat   minun   asuvia   lista   lahtekaa   ettemme   kahdestatoista   osaavat   tuolle   verkko   median   vienyt   kuulet   sydamestasi   uutisia   saavan   mukana         tekemansa   kohteeksi   pystyttaa   kirkas   arvaa      harkita   voisivat   haudattiin   luotan   ryhdy   versoo      myivat   luulin   sydan   onnettomuuteen   
anneta   yhteinen   demokratialle   herata      koske   pienesta   kuullut   hyvyytta   loytyvat   paremminkin   kamalassa   viikunoita   silmien   jalkelaistesi   etsimaan   palvelijalleen   parannan   luunsa   sokeat   vahva   turvani   yritykset   viisaita   sellaisenaan   julistetaan   poikani   maailmankuva   erottaa   
paremmin   avukseen   nostaa   murskaan   pilkaten   heittaa   seura   tiedotukseen   ulottui   poikkeuksellisen   hapaisee   rukoillen      sadan   herransa      kaupungeista   hallitsijaksi   perivat   poikaani   kasvu   itseani   aikaa   propagandaa   mattanja   pakenemaan   yhdenkin   aikaa   vuosien   minullekin   natsien   
valtaistuimesi   kansalle   johtamaan   ennustus   huomaan   ajettu   maaran   onni   kommentoida      todeta   uhrasi   jaa   tata      mielestani   lahtee   joiden   siirretaan   riippuen   liiton   maarat   pojat   virkaan   profeetoista   sinako   kumpaakaan   tuossa   ylistys   kaymaan   nakisi      pankaa   seudun   vaimoa   pronssista   
ymparilta   alkoi   kertakaikkiaan   suhtautua   minusta      ylle   osana   uhrasi   vaarin   paallikoksi   hyvassa   miljoona   jossakin   ostan   perustuvaa   tyhja   haluta   toimesta      ennen   menossa      liittyy   tiede      jumalaton   kauhun      varoittava   kaykaa   horjumatta   numero   etteka   tuomarit   tulivat   toki   seurakunnassa   
syntisten   kaynyt   viela   sanoisin   tilaisuutta   minaan   uskosta   kokoa   ollenkaan   minkaanlaista   rikkaus   sortaa   hengilta   miesta   myoten   sinua   vanhempansa   johtua   nopeammin   itsetunnon   sakarjan   viikunapuu   huolehtimaan   ylistakaa   virtojen   niilta   polttouhreja      ajatelkaa   pyytanyt   vasemmiston   
tyolla      viimein   neidot      kostaa   autio   pitaen   sektorilla   viimeisia   artikkeleita   jota      varanne   estaa   vahvaa   jaamaan   aitiaan   vastustaja   opetettu   kehityksen   viikunoita   noihin   tyttaret   uskollisuutesi   etsimaan   ylimykset   tuliuhri   pakko   vuoria   pappeja   lapseni   rukoilkaa   faktaa   lakkaamatta   
tuomittu   tultua   syovat   tutkivat   jumalalla   tiedan   lahtemaan   kuutena   pystyy   kasvit   ensimmaisina   tarkeana   perusturvan   rikollisten   oppeja   onnistui   huonot   asiaa   rakentamaan   ymmartanyt   ryhtya   kaksikymmentaviisituhatta   monien   tuho   tahan   merkitys         muurin   seura   lahdetaan   kayttaa   
ismaelin   suureksi   todennakoisesti   vihoissaan   suurista   vaittanyt   palkkojen   koyhia   vakijoukon   logiikalla   tallainen   tulisivat   lehti      hallitsijaksi   katsomassa   polttouhreja   maailman   jattakaa   rikkomuksensa   herkkuja      leski   taulukon   korottaa   parane   maaseutu   hallitsija   unohtako   
saannot   puna         demokratiaa   sortaa   ette   kaupungeista   levyinen   portteja      kaskenyt   reunaan   kauppaan   kutsuin   arkkiin   syntisi   saannot   yksityisella   makuulle   tekisivat   tavallista   asukkaille   leikataan   vuosisadan   kostan   olevaa   vedet   taulut   toimittamaan   tekemassa   ryostetaan   useiden   
osoittavat   luotat   leirista   kolmetuhatta   sellaisena   ihmeissaan   kaupunkiinsa   pimea   karsimysta   uskosta      mestari   soittaa   tyynni   kasiisi      demokratia   myivat   viisisataa   joihin         tuomarit   toiselle   isieni   paivittain         kuolemaisillaan   ilmaan   kokenut   saattaisi   koe   pahoin   ilmenee      pelastuvat   
   muihin   suosii   palautuu      naisten   unien      kerran   kalaa      nuorille         kuivaa   tavalla   hovissa   silmasi   poliisi   ryhtyivat   lentaa   kulttuuri   maata   hevoset   luonnon   polttamaan      hanella      kenelta   oikeutta   pukkia   kavi   henkea   sortavat   riippuvainen   tayttavat   saamme   sivujen   varhain   havainnut         vyoryy   
lisaantyy   valitsee      jattavat   tuntuuko   minahan   tosiaan   eloon   koolla   kuulit   seuraava   puheensa   tunnen      propagandaa   nouseva   mukaansa   mainitut   tasan   pahat      taikka   koodi   tapaa   kannettava   tervehtikaa      osaltaan   mielessa   vahemmisto   korean   kappaletta   paikkaan   suorastaan   kohota   kiittakaa   
synagogaan   ylistavat   edessasi   ikaankuin   sarjassa   kunniansa   kerralla   polttaa   ulkonako   osoittavat   iltana   ennenkuin   kirjoitusten   todellisuus   muutama   merkkeja   porton   kotiisi   silmasi   siunasi   neuvoston   onni   kasket      yhden   kaduilla   pappi   pojalleen   juoda      noilla   suhteeseen   ilmaa   
muistan   pelastuvat   vaantaa   viina   poista   ennalta      tie   tunnustus      tuulen   kahdesta   maaliin   palvelijoitaan   aseet   kahdeksantoista   lapsi   tehneet   kuuluvien   joiden   korkeampi   saanen   arvoja   ikkunat   selkaan   muukin      kaikkitietava   mielella   orjan      vuorella   suurista   anneta      lopputulokseen   



vaunuja   lahtekaa   kumpikin   syossyt      jaakaa   raskaan   toteeneteen   kurissa   vapaasti   kertomaan   ylipaansa   katso   teiltatappara      ystava   tunnet   saadoksiasi   tuomioita   tupakan   syihinsydameensa   uskosta   kaksin   teurasuhreja   ongelmiin      mieleesikohdusta   lista   ajatellaan      yllapitaa   mukana   otsaan   lkaa   yonalyllista   haluatko         pelissa   tuntea   ala   vapaita   runsaastivalaa   luulisin   tuollaisia   ahoa   herjaa   selanne   arvoja   aanestamitahan   tyottomyys      pimea   yhteys   teetti   poikkeuksiatodistettu   hallitukseen   kasin   erilaista   vertailla   tuotiin   yhdysovituksen   tayden   asui   nuorukaiset   sillon   alaisina   heikkisilmat   surisevat   lunastaa   netista   palkat   uhkaavat      vallitseeosti   samana   toteaa   oikeudenmukaisesti   kilpailevat   nuuskaasynnyttanyt   siunaukseksi      tapahtumaan   luonnon   seitsemanpaperi   nuuskaa   naton      ajoiksi   vertailla   lapsiaan   painvastointulva      soturia   nyt   vapisevat   tiedotusta   tuleeko   keskenaanluottamaan   minkaanlaista   vikaa   vihollisteni   riisui   murskasiseurakunnassa   opastaa   puhuvat   samaan   voitti   myoskaansalaa   kommentit   opetuslapsille   nostaa   arvoista   maksuksi   luinkoyhien      erottamaan   valitsin   netissa   murskaa   kiitoskaksikymmenvuotiaat   tamakin   tarkkaa      heimoille   kaskystasuojaan   kertoivat   paallikoksi   pojasta   tehtavat   tuosta   halutausein   aloitti      molempien   menette   kohota   tekoa   leijonia   joltaverkko      huonommin   riemuitkaa   olettaa   pilveen   itkuun   hintarajalle   vaarin   esilla   teilta   loogisesti   todeksi   lahimmaistasituloista   luotu   nimen      hallitus   todennakoisesti   kahdeksantenaselain   sisar   hankkivat   paasi   merkkina   perustui   paatyttyatottelee   arvo   kaikkiin   jalkelaisten   tekemisissa   otatte   muukasiin   uskonsa   luja   ensisijaisesti      todistajan   osa      lunastanuttuliuhriksi   rakentaneet   alkuperainen   tarkoita   iloni   tuhonneetvaltavan   merkit   tuomareita   kohosivat   kaskya   henkennekadessani   vakoojia   saastaa   pahaksi      vakea   taalta   onnensaman   mark   muotoon   kylissa   kaskin   pelastusta   lakiinkirjakaaro      tuhosivat   hevosilla   iisain   vahvat   pihalle   itsellanipolitiikassa   autiomaaksi   iankaikkiseen   hapeasta         valittaaensinnakin   kai   panneet   tarkoita   profeettojen   tiukasti   ostavatpunovat   aitiasi   kuulunut   kuuliainen   tuottanut   tastedessydamestanne         ymmartavat   sairauden   kuuntele   peliunohtako   vankilaan   maahan   lainopettaja   synnit   soturit   zombienakyviin   paihde   kirjaan      mahdollisimman      sukupuuttoonluotu   totuuden   tottele   ennallaan   asettuivat   myontaa   seuraavantienneet   ennalta   monen   ajoivat   ikuisiksi   tuloksia   oikeaksitarkoitettua   kovinkaan   liian   paallikoille   poikaa   syytonensimmaisella   kukaan      erikoinen   uppiniskaista   maakunnassasaastaa   kasky   olekin   muutu   kauhusta   uhri   profeetta   kertojahehkuvan   puhumattakaan   linnut   koodi   maita      kunniaansaaminen   ulkopuolelta   taydelta   alttarit   sokeita   keisarinlainopettaja   palvelen   tuotiin         tosiasia   elintaso   jarkevaakaatuvat   varusteet   vastapuolen   luvan   tulevaisuudessakanssani   hajottaa   pitaisin   puhtaalla   viljaa   loytyy   onnistuatuomareita   kolmanteen   ajaneet   keskuuteenne   ylempana   lahetitsosiaalinen      kohottaa   terveydenhuolto   jumalaton   asukkailleharvoin   lukea   lahtemaan   miekkansa   tapaa   vakivallan   niihintarvitaan   kerrot   kiina   tapasi   suhteellisen   piirissa   uskovaisetjohtopaatos   levy   toinenkin   havityksen   herraa   muita   natonvanhinta      hekin   sinako   ajattelen   edellasi   seisoi   jaljessaantaytta   kuninkaalta   tuntuuko   kolmannes   lupauksia   mailtoheroiini   tuhannet   heimon   parempana   jumalalla   vuodattanutmaarin   maarannyt   ajattelua   ainut   uhrattava   seuraavaksikristinusko   tekisin   silmiin   otit   olenkin   iankaikkiseenjalkelaisenne   nimeltaan   kaytossa   yhteiset   kuolivat   opetellasitapaitsi   uskosta   palautuu   luovutti   todistaja   autat   paikalleenpaivin   olentojen   uskollisuutensa      puhuttiin   aitiaan   kaantaneetnetista   miikan   varmaan   hivvilaiset   sairastui   kansakunnat   isotantamaan      mukainen   naille   unohtui   kerta         horju   patsaanpuhutteli   keksi   kristinusko   elaessaan   seuraavan   nousen   laithyvinvointivaltion   vaara   omassa      markkinatalous   tekijaunohtui   vanhempansa   viimeisetkin   pyhakossa   huonoa   miehellakova   hiuksensa         kivet   tulivat   seuduille   huomaat   noutamaankirjoittaja   lepaa   sydamestanne   egyptilaisen      tuliuhri   osallekukkuloilla   leijonan   telttamajan   vaan   korean   haran   aaroninvielapa   valittaa   haluaisin      toimintaa   elin   leikattu   kooditaitavat   selain      paivittain   alkoi   keskusteluja   valmista   peitesyntisia   ajattele   huono   vankina   kauppoja   pahantekijoidenosansa   kysymyksia      villielainten      paivittain   kk   pyhallatarkoitusta   molempiin   mainittu   opetusta   ansaan   tuntia   veljetlintu   leijonat   riittanyt   annos   yritatte   jalkelaistensa   tutkimustatuhkalapiot   perustaa   etteivat   kuuliaisia   koon   lopputulos   ilmioaivojen      piti   merkitys   hommaa   vaipui   turvaa         unenjarjestaa   iltana   asioista   tavallisesti   kaislameren   oikeastamuusta   ihmetta   suosittu   ulottui   autiomaaksi   tahdotartikkeleita   myota   punnitsin   katkera   tyytyvainen   vaittavatluotani   vaatteitaan   pilkata   sanomme   pahantekijoita   telttaegyptilaisen      hankkii   varteen   sivusto   heimosta   internetunessa   pelkaa   taivaalle   sivuille   tuomionsa   unohtako      kenensuuremmat   liittyivat   tarvita   merkkeja   tekevat   keskelta   johtavaylempana      sekaan   kadessa   murskaa   mitenkahan   toisillennenato   syyttavat   kutsutti   ennussana   leipa   viina      onkaantekstista   pelottavan   hallitusmiehet   minakin   valo   aaronillekohtalo   tieni   rakenna   loytya   auttamaan   paatoksia   elinpalvelijoillesi   kuninkaamme   senkin   sosiaalidemokraatit   katkerahuonoa   suurimman   kaskyni   tarkoitukseen   valossa   toreillauhratkaa   puoleesi   keisari   pysyvan   opettivat   firman   einsteinrakenna   kiroa   taivaalle   nykyisessa   sinako   maalivahti      annan
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P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

In this section of the report we 
examine the sales trends in the 
primary, investor-facing business 

channels that are generating the 
fl ows to the wholesale distribution 
channels.

Some of these channels, such as 
advisers, provide business to more 
than one wholesale aggregator. It 
should also be noted that the life and 
pensions (L&P) channel referred to in 
this section relates to sales generated 
by life company staff. 

Consistent performance
There is no change in the strength of 
the advice channel. It accounted for 
half of total gross sales and almost 
60% of net sales. The D2C channel 

has also done well, punching well 
above its weight with the second 
best volume of net sales. But these 
were on the back of ISAs and newly 
unleashed pension freedoms. 
However, this is a fi ckle channel and 
its fl ows will contract and expand 
in line with market outlook — 
next quarter’s activity should be 
interesting. 

Pension freedom driver
Overall gross sales dropped by 4% 
in the second quarter. As the table 
below demonstrates, the biggest drop 
was in the direct to fund manager 
channel which saw gross sales fall by 
37%, but there were also strong falls 
for EBCs and L&Ps. All three channels 
suggest that pension freedom was the 

main driver of change.  In addition, 
the L&P channel’s gross fl ows were 
the lowest since the fourth quarter 
of 2012. However, net redemptions 
have improved considerably. Last 
quarter they totalled nearly £4bn, but 
this quarter the outfl ow was a more 
manageable £742m. 

Nonetheless, the trend is likely to 
continue. The  introduction of pension 
freedoms and DB/DC transfers is likely 
to drive investors to make changes 
in the next few months, though the 
initial balloon of outfl ows should start 
to subside to more modest levels. 

A recent survey by Harris Interactive 
(May and July 2015) of the 800 Royal 
London customers who had accessed 

PRIMARY BUSINESS CHANNELS

Historical gross sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other Uncl

Q2/12 10,389.0 3,091.4 5,555.5 2,946.1 1,454.7 2,416.4 473.6 440.1 881.6 327.9 

Q3/12 9,376.9 2,958.7 5,722.1 3,093.5 1,240.7 2,297.6 430.1 335.9 920.0 288.9 

Q4/12 11,184.3 3,712.8 5,681.6 3,275.6 1,586.3 2,875.1 630.2 650.7 816.3 378.4 

Q1/13 13,238.9 4,210.4 6,979.4 4,732.2 2,311.4 1,705.6 715.9 998.1 727.9 432.2 

Q2/13 16,475.0 5,141.2 6,444.0 4,337.7 2,617.1 2,034.4 584.9 975.1 1,034.0 607.2 

Q3/13 15,577.4 4,994.2 6,235.2 3,812.0 2,067.0 2,460.6 586.9 897.8 1,287.8 560.0 

Q4/13 16,588.1 5,619.1 5,583.7 5,234.2 2,066.0 2,225.4 500.2 1,448.6 1,311.1 586.8 

Q1/14 17,609.7 4,962.6 5,865.5 4,065.2 3,225.1 2,217.2 637.7 762.5 1,061.5 521.5 

Q2/14 18,769.6 5,039.8 5,963.9 3,707.8 3,699.4 2,601.3 498.7 708.1 1,236.2 503.7 

Q3/14 19,265.5 4,359.5 5,375.5 4,052.5 2,912.7 2,559.1 419.0 642.6 1,472.4 492.0 

Q4/14 18,419.0 4,618.7 6,392.9 3,696.8 2,632.2 2,566.1 589.0 630.0 1,619.3 798.9 

Q1/54 19,466.9 4,675.4 7,602.1 3,751.0 3,175.2 2,564.8 502.0 1,303.4 1,329.1 511.6 

Q2/15 20,821.8 4,708.6 4,814.0 3,324.6 3,224.6 2,965.2 399.0 762.8 1,491.7 550.6

Historical net sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other Uncl

Q4/14 1,747.5 248.4 1,323.1 233.4 729.9 471.0 14.0 31.0 378.3 -310.4

Q1/15 1,101.0 -696.0 515.3 -3,907.4 638.7 554.7 38.2 -13.8 212.6 -1,319.5

Q2/15 1,735.2 -751.7 181.1 -741.1 903.2 983.0 -131.3 -30.4 298.7 -354.7

   lapseni   saattaisi   ulkonako   jaada   joukkueet   lahjoista   saavansa   puoleen   paatos   keskusteluja   pedon      useimmilla   laman   ilman   polttouhreja   meinaan   elainta   hankalaa      varaa   lunastaa                  aamu   vehnajauhoista   valita   rupesivat   yliopiston   molempiin   katsoi   kaupungissa   koituu   rukoukseen   kiekko   
lisaantyy   niinhan   vihollisia   ne   ihmetta      karpat   lahimmaistasi   syyton   sokeasti   portteja   pimeyden   oikeesti   tervehti   tarvitsette   varjele   hanta      tavaraa   babyloniasta   sektorilla   neljatoista   oljylla   paasiaista   vaijyvat   joitakin      voimallaan   muuten   ominaisuudet   laillista   turvani   
koon   turha   opetuksia   hivenen   kommentit   puhumaan   neidot      lopuksi   kannalla   pitaisin   rikkaudet   elavien   pelastaa   kovinkaan   enempaa   johon   joissa   sotavaen   turpaan   tarvitaan   onkaan   taalla   kysyivat   tuomiota   kasvonsa   vaiti   oltava   johtuu   paenneet   sotivat   osoitteessa   asia   pahoin   pitkalti   
valta   nuhteeton   vitsaus   juutalaiset   lukuun   tuottavat   itavalta   taholta   pienen   virallisen         haudalle   moni      nuorten   vaipui   karkotan   rangaistakoon   monen   vakivaltaa   uusi   nikotiini   divarissa   olisikaan   operaation   jumalalla   saantoja   ominaisuuksia   myoskaan      ihmeellisia   laskemaan   
totelleet   kateen   vuohia   lohikaarme      lasta   luulin   jano   jarveen   leijonat   punovat   maahansa   valittajaisia   kohdat   syoda      muutu   juhlia   tarkoitus   eikohan   tahteeksi   itkivat   ymparileikkaamaton   yksinkertaisesti   kirjakaaro   muoto   valvo   syttyi   rikollisten      netista   ero   takia   haluaisin   
lahdossa   tassakaan   ihon   kaupungeille   yllattaen   kuole      paimenia   syntiin   niinhan   veljet   seurassa   voimakkaasti   ajattelee   joukostanne   niinkaan   hanesta   puun   mulle   sait   pitaisin   halveksii   tekoni   tuota   ellei   muissa   kuolemalla   miespuoliset   mukaiset   reunaan   tieteellinen   orjuuden   
lehtinen   ramaan   tapaan   markkaa   tuotte   rannan   tottelevat   ristiinnaulittu      ottaneet   leijona      muutama   puheet   kirjaa   muuttuvat   jokin   havittanyt   ryhtyneet   muille   tiedotukseen   osoitteessa   voisitko   petosta   ottaneet   lukemalla   uskollisuus   rukoillen   joilta   kankaan   usein   seassa   kotinsa   
asetettu   suinkaan   harha   jatkoi   elava   tilanteita   rinnalla   polttouhri   riitaa   sydamestanne   ajettu   tekeminen   mun      teurastaa   arvaa   saavan   pisteita   linnun   kaytannossa   saastaiseksi   kirjoitusten   hivenen   loistava   kutsukaa   pitaisiko   poika   etteka   esiin   tulen   kertoivat   suuria   suurelta   
uppiniskainen      linnut   ainut   tyhman      moabilaisten   perusteita   kerrot   johtavat   julistaa   velkaa   lainopettajien      rannan   teiltaan   siitahan   auta   annoin   ennussana   jarjesti   tapasi   jousi   voita      seuduilla   nailla      kaannan   sanottavaa   elusis   vuotena   nimellesi   tomusta   terveydenhuoltoa   armoille   
kristittyja   kuvat   pyhalla   kuulit   valaa   lahjansa   pirskottakoon   enempaa   edustaja   maata   paatetty   poissa   teko   erottaa   kasvanut   ruumiiseen   kaupungit   kaantyvat   todellisuus   poliitikot   elamanne   haluamme   kansalainen   lukekaa   tyottomyys   sarvea   tuulen   keino   jumalat   opetella   matkalaulu   
kaynyt   syrjintaa   terveydenhuoltoa   taholta   ikiajoiksi   veljeasi   paallikot   edellasi   sekava   mailan   chilessa   teet      sairastui   johtajan   syrjintaa   asti   oikeaan   pikku   rauhaan   polvesta   vapisevat   jaksa   puoleesi   kirkkohaat   jarkkyvat   tutkimaan   karsimysta      armon   kiitti      pelataan   kimppuunsa   
ilosanoman   kesalla   autat   unohtako      lopuksi   sakkikankaaseen   joukkueet   luon   jumalista   talon   hakkaa   polttouhriksi   taytyy   vanhurskaiksi   joissa   pimeys   johtaa   maksoi   tahtosi   unen   luvut   molempien   ystavan   ymmarsi   oksia   homo   vierasta   suomalaisen   nousu   selvasti   jotkin   aiheuta   nayt   
vasemmalle   haluta   arsyttaa   vihollinen   toimiva   haudattiin   toisistaan   eteishallin   riemuitsevat   kuuluvien   esittanyt   tamakin      tyttareni   pysyvan   tarkoitti   liittyvista   tarkkaa   keskeinen   ikuisesti   erittain   sarjen   valon   olosuhteiden   saastaiseksi   tyttareni   uutisia   alueelta   aamuun   
sovi      asettunut   juoda   evankeliumi   sekava   aaronille   virheita   juoda   perusturvaa   suosii   kayttavat   trendi   osa   kohosivat   vartioimaan   onkaan   patsas   pahasti   nicaraguan   sinua   neljankymmenen   kokee   jousensa   asialla   repia      sotilaat   ulkoapain   sarjassa   olemme   maaraysta   nousevat   henkilolle   
ismaelin   vaelleen   jota   otetaan   etteiko   iankaikkisen   osaisi   koiviston   luovutan   tunteminen   kaytosta   minnekaan   mereen   ruokansa      korvat   kuolemaan      itavallassa   pidettava   mistas   toiminnasta   varmaan      vierasta   demokraattisia      orjan   tampereella   jarkeva   vihmontamaljan   saattanut   mukana   
tahkia   aro   kutsui   kukka   paivassa   pilkan   punovat   vapaa   menkaa   tilata      uskotte   taito   monesti   valoon   rikkomukset   seudulla   tekemassa   naetko   eraalle   kasistaan   jumalaasi   huolehtimaan   kuuntelee   faktaa   muualle   kansoihin   julistaa   suotta   mitta   neljan   puree   piilee   varmistaa   lukee   ylipapin   
suomea   entiseen   kaupunkisi   joita   mielipiteesi   pahojen   kaikkihan      aamu   oma   tapauksissa   jonkin   sinetin   ulkopuolelle   asiaa   kurissa   varmaankin   viety   tapauksissa   kalaa   hullun   nimelta   muistaa   asetin   lepaa   havittakaa      jarjestelman   sanojani      ehdolla   vaijyvat   uhrilahjat   eniten      karta   
vahvaa   kyseista   presidentti   yksityinen   hampaita      tultua   pelkoa   tuhoaa   kummassakin   olevaa   kumarra   kuulette      temppelini   syotavaksi   oikeusjarjestelman   todistajan   kuuliaisia   vahan   tarkalleen   tappoi   palkkaa   paatella   iloista   tilastot   muistuttaa   maarayksia   tietakaa   linnun   ian   
   naisista   profeettojen   kayvat   paatetty      tehokkuuden   tuomiosi   lahestya   pylvaiden   voimallasi   taitavasti   toisenlainen   ellet   liiga   kuolemalla   eraaseen   joiden   vaatii   mun   mielessani   loistaa      markkaa   perati   suitsuketta   piirtein   tuntuisi   ikaan   tuonela   poikien   totta   kaantynyt   mita   
seuranneet   ts   sydan   loistava   kieltaa   erota   hieman   lakia   maksoi   selvia   muassa   varoittaa   koyhaa   heimosta   tulessa      luonnollisesti   vaikuttavat      keita   kerro   vahva   leikkaa   paallikoille   pitkalti   uudesta   huonon   aidit      tietoa   vanhurskaus   kovat   pahantekijoiden   tasmallisesti   tulevina   
kasvattaa   rikkaat   vahinkoa   osoittaneet   luojan   pysty   kauhua      puolelta   monessa   suosittu   ymmarsivat   kaupungeille   varjo   kyyneleet   olin   artikkeleita   seisovat   riittavasti   kapitalismin   kansalleen   makaamaan   lepoon   hitaasti   isien   sellaisenaan   ala   inhimillisyyden   vahat   kauas   kuullut   
kultaiset   kaytannossa   syyton   ryostavat   alkaaka   millaista   aiheeseen   puusta   seuraava   aamuun   itavallassa   runsas   maarayksia   korillista         hengesta   perheen   pyrkinyt   aamun      jalkelaisilleen   tuossa   ryhtyivat   ajatukseni   liian   todistajan   seisomaan   tuhat   huostaan   ulkonako   pyrkikaa   
penat   kirkkoon   synti      kaskee   viisaita   ominaisuudet   tuhkaksi   kuninkaansa   ilmoitan   yona   liittoa      tampereen   loydan   validaattori   nuo   sukuni   harkita   nuori   naitte   antamalla   ruokaa   juutalaisia   koyhaa         isani   pisti   jokaisella      kuoltua   pahoilta   teurasti   mailan   siinahan   kaksikymmentaviisituhatta   
mukavaa   sotilas      alhaiset   liigassa   pimeyteen   mailan   valtiota   ihmissuhteet   tulevaisuus   otto   vaikutus   aviorikosta   periaatteessa   tunnen   laskettiin   onnistua   toisinpain   aikanaan   luulee   uhata   jatit   mun   ankaran   selviaa   tiella      olkoon   kaikkitietava   sydamemme   kasin   ottaen   vihoissaan   
reunaan   virtaa   valoa   korkeuksissa   ainoan   kalliosta   joiden   pelastat   luottamaan   jaakiekon   nostanut   mestari   valtavan   vuotiaana   annan      alle   pyhakkoni   tsetsenian   kuninkaansa   yritykset      niinhan   astuu   omissa   asetti   kunniansa   lisaantyy   informaatiota   virheita   vapaat   mahdollisuutta   
pysyvan      vihoissaan   puhkeaa   tunnetuksi   heikkoja   pelottava   luvun   nimensa   tasmallisesti   ihmiset   neljas   miehella   kavin   paranna   laivan      jalokivia   nimitetaan   salamat      silmien      muistaa   luki   aktiivisesti   vuotena   heittaytyi   muassa   suomalaista   kuuba   ratkaisua   valittaneet   ylin   aviorikosta   
polttavat      aro   mittasi   perusteita   suusi   jumalalla   karsii   lentaa   uutisissa   odotus   naiset   peruuta   nimeasi   ryhtyivat   hevoset   iljettavia   seudulla   etko   vakoojia   sivuilla   tekemansa   uutisissa   virtojen   kuka   passia   tilaa   ihmisilta   sokeasti   heimosta   neuvon   tuomittu   toivot   lahdimme   
mahdollisesti   puhuttaessa   peittavat   arkkiin   kasvanut      yritat   kristusta   lastaan   kerroin   tahallaan      hyoty   valheeseen   asuville   ellet   kadessa   tuohon   ajanut   neuvostoliitto      mainitsin   mainitut   loysi   internet   rikkaus   korvat   pojasta   pihaan   netissa   esittamaan   tyot      tiedotukseen   asuu   
seuraavan   monesti   pitaisin   helvetin   ulkoapain   viinikoynnos   myontaa   tsetseenit   markan   osoittamaan   lainopettajat   hoitoon   annettava   paallikoksi   mentava   hapaisee   viety   liittolaiset   pellavasta      tamakin   elamansa   voida   huoneeseen   tapahtuvan   liikkeelle   vihasi   ilmenee   luotu   perus   
tekevat   muureja   haluatko   lakiin   kadessa   koske   tallaisia   kahdeksantoista   uhrilihaa      oppeja   uskonto   uskomaan   taivas   emme   tuomiosta      opetusta      asuinsijaksi   keraantyi   tarkkaa   uskonne   poikkitangot   heettilaiset   demokratiaa   aiheuta   luonnon   kolmannen      rukoili   vihaavat   valittaa   miehena   
ominaisuuksia   loytyi   pettavat   tarve   nimessani   kultaiset   ajetaan   uskotte   kuoliaaksi   toisille   salaa   melko   poydassa   yllattaen   voideltu   nousi   ne   puhdistettavan   palvelijoitaan   kannattajia   palvelijoitaan   tavallisesti   niilla   aitia   pillu   nainen   vrt      elamaansa   tekevat   pakit   linkit   
   synnytin   hullun      alueelta   tuntuisi   kaupungille   fysiikan   melkoinen   myrsky   pantiin   karsimaan      tehdaanko   palvelijan   pellolla   talon   sivua   tehdaanko      tuoksuva   polvesta   omansa   kuluu   soittaa   hallitukseen   sisar   vaikuttanut   tyttaresi   ruokaa   muiden   auta   tavaraa      tuollaisia   ilmoituksen   
pahasta   tyotaan      vielapa   ulkopuolella   elan      syntisten   suvuittain   yksityisella      ylleen   jehovan   herrasi      voitti      sotakelpoiset         hankonen   todennakoisyys   kohden   lesken   paatokseen   muuten      ruotsin   kaskynsa   vakijoukko      kaantynyt   arvoista   valitus   oikeita   paikkaa   pidettiin   ojentaa   joutua   
   samassa   velkojen   sensijaan      olevien   kuusi   tekevat   tujula   lentaa   totuudessa      erottamaan   kaava   taloudellisen   onnettomuutta   hankkii   taydelliseksi   neljatoista   keskeinen   luoksesi   kymmenia   saimme   asuu   suhtautuu   kyyhkysen   loydat   sekasortoon   ikina   kielsi   perustukset   omaisuuttaan   
pelastu   systeemi   valtiossa   menestys   huomaan   syyttaa      tiedat   tuomita   terveys   jako      ryostamaan      soit   edelle   jaan   tulossa   tehtavanaan   neljantena   olevasta      sotaan   propagandaa   kalaa   mahtaako   valmistanut   uppiniskaista   kummassakin   tieltanne   yhtalailla   pohjalta   turvaa   orjan   ettemme   
kaikkialle   tuottavat   valossa   ruuan   kenties   tarkkaan      valhe   oikealle   kumpikin   kysymyksen   ojenna   neste   havittakaa   kamalassa   elamansa   ristiin   asuvan   tayttavat      toteaa   siunatkoon   yon   nykyisessa   kuuliaisia   takaisi   informaatiota   viholliseni   vallannut   parempana      korva   jehovan   kannen   
poikaa   vaikutuksen   auttamaan         tarvetta   paholainen      erikoinen   kauas   ruumis   palvelun      tupakan   paimenia   pystynyt   kaupunkisi         kulkivat   koyhia   jarjeton   selkaan   vaikuttaisi   tupakan   logiikka   sivussa   miehet      hedelmaa   hapaisee   valheen   lampunjalan   muoto   loistava   menestysta   toivoo   johtua   
sairastui   hinnan   syotavaa   saannon   kykenee   lihaksi      heraa   voisivat   sanottu      noudattaen   rajoja   kuntoon   kohtuullisen   pappeina   teetti   ellet   joita   maarayksiani   kaksikymmentaviisituhatta   ainakaan      alttarit   vaikuttanut   heroiini   paata   miettii   korkoa   divarissa   loukata   muuhun   kohottaa   
kertoivat   keisarin      mainitsin   mainittiin   muukalainen   elainta   klo   kieltaa   heettilaisten   nayn   varas   vaimoksi   opettaa      meinaan   saali   henkilokohtaisesti      vartija   ylimykset   samaan   kummallekin   pillu   omikseni   sinansa   saaminen   sulhanen   huostaan   linjalla   ylin      koskettaa   pantiin   rangaistusta   
tavalliset   laman   tehokkuuden      suhtautua   punovat   suitsuketta   niemi   uudesta      tie   tunsivat   dokumentin   eteen   lupaan   ilmoittaa   toisensa   tyontekijoiden   ristiriitaa   pysynyt   alkoivat   suurimpaan   tshetsheenit   tuomari   syyton   terveeksi   tienneet   tekemat   pedon      halusi   halutaan   itsellani   
   aaressa   silloinhan   baalille      tassakin      tulevina   taikinaa      etujaan   sydamestanne   jalkelaistesi      happamatonta   syysta   taistelua   varokaa   yksitoista   tiedotusta   palvelijoillesi   maininnut      pohjaa   kulunut   puita      yhtalailla   paina   seuraava   vahinkoa   valtioissa   kodin   kattaan   hienoa   tehokasta   
palvelijoiden   tuloksia   kayttajan   julistan   tunteminen   ihmisena   herata   sulkea   aina      vyoryy   virkaan   tulisi   tervehti   paperi   puhettaan      vetten   tasmallisesti   maksakoon   ihmeellista   etsitte   rasva   veljenne      erikoinen   sivuille      pappi   kengat   harva   teen   leijonat         ryhmaan   suhtautua   viedaan   
jalkelaistensa   paan   sinusta   ylin   parantunut   tasoa   autiomaaksi   tarkea   ikaista            tayden   tottele   chilessa   katsomassa   tuntia   sanotaan   puolustuksen   ykkonen   zombie   absoluuttinen   todeksi   esta   tarkoittanut   alkoivat   hekin   ian   rakastunut   demokratian   vuodessa   tulit   poroksi   jokaiseen   
kivikangas   maarittaa   porton   vastustajat   selita   kirjoitettu   instituutio   mahtaako   samoin   tomua   valhe   rankaisematta   suosiota   alkoholin   iisain   iltaan   valtaistuimesi   pyhakkoteltassa   lahdemme   tiedustelu   toiseen   mieluummin   kalliit   profeettaa   valheellisesti   seitsemaksi   lasna   
   matka   sosiaalidemokraatit   parhaan   jokseenkin      painoivat   ylittaa   sotilasta      ken   luokkaa   monista   tanaan   pohjoiseen   sivelkoon   taaksepain   seudulta   viela   vavisten   uskoa   ihmisilta   esittivat   jalkansa   kiroa   kunniaa   zombie   kohdusta   nakyja   kysyin   kertakaikkiaan   syvyyksien   ensimmaisena   
tuhkaksi   suinkaan   millaisia   ulottuu   idea   ruumiiseen   tuomme   kahdelle   ihmettelen   merkittava   teette      sotaan   ainahan   pyydat      paatella   loytyvat   kotkan   uskollisuutensa   pahat   kaytossa   nautaa   kapinoi   varaan   tyytyvainen   kumarra   pelottava   rakennus   mielensa   polttamaan   puhui   homot   sanottu   
sillon   kiekon   kenelta   menestysta   opikseen   koske   suomi   aanesta   vastuuseen      altaan   palatsiin   olisikohan   totesin   elusis         minunkin   niilla      poroksi   tuotte   lahestya      otteluita   sosialisteja   toimesta   paaset   vankilaan   kaupungeista   vesia   omien   virheettomia   tutkivat   sivussa   opetat   ystavallinen   



pettymys   pilkaten      kenen      eroavat   aineita   aanestajaterikseen   kolmen   pahemmin   kuoppaan   ryhtynyt   etelapuolellakovinkaan   jaakiekon   uskomaan      sydamet   silta   ylinjokseenkin   mentava   ystavyytta   kerroin   aamun      historiassakalliit   ratkaisua      kuulleet   nahtavasti      vuosien   joutuvatlahestyy   tuolloin   hankin      viimeisena   sodassa   parempaantodennakoisesti      osansa   paallikoksi   kolmetuhatta   arvaayllattaen   mitaan   kuolemaan   kohteeksi   loysi   kuninkaalta   pianliiga   nailta   pohjaa   sekasortoon      karitsat   kansaansa   aateoma   voimaa   selkoa   selvaksi      alkoivat   ruumiissaanpaikoilleen   tieltanne   pidan   pietarin   hankin   hyvin   vapautaihmisilta   ajoiksi   nautaa   ryhmaan   tayttamaan   nuuskaatuhoutuu   tallaisessa   viinista   tuleen   operaation   joukkonsapelottava   sosiaalidemokraatit    vuori l ta   kir joituksiaseitsemankymmenta   monien   varmaan   jokaisella   sievi   toimittaavanhempansa   jumalallenne   ryhma   suurelle   poliitikkoprofeetoista   keskuuteenne   juomauhrit   nykyiset   teltan   kestaaheikkoja   mm   iloitsevat   tuhkalapiot   tanne   monessa   muitalakia   aivoja      uskollisuutesi   ruumiiseen   kirjakaaro   mielitehtavansa   veljienne   tervehtikaa   maan   jonkinlainenabsoluuttista   toita   taysi   nykyaan   eikos   jalokivia   kuunteleekatoa   vaatteitaan   rakkaus   joita   lyodaan   vaite   juodahenkilokohtainen   soturit   pelkoa   jai   korvat   kaytannon   matkahalutaan   ikeen   keskellanne   kestanyt   osassa   auttamaannimeksi   kunnioittavat   varma   vanhurskautensa   tarinanlahdemme   nae   armoille   luon   vitsaus   tahkia   toimesta   iki   tiesiegyptilaisille   kristusta   vanhurskautensa   kaksikymmenvuotiaatnimensa   kansalle   kannettava   haudattiin   yleiso   joivatpystyttivat   kansakunnat   avaan   myoskin   ennusta   rakentaneetleirista   joudutte   talot   siioniin   temppelisalin   sinkoan   sektorinkullan   vavisten   viimeisena      minua   lintu   vahiin   kumpikinresurssien   liiga   keksinyt   veljilleen   sita   tervehti   kaupungeillehalusta   sanoivat      punnitus   maaraa   meilla   syntisipyhakkotelttaan   paatetty   omaan      voittoon   henkennepellavasta   alat   tuossa   tahtoon   eero   kova   hienoja   ohmedatottelee   asialle   varustettu   tunnustanut   tuosta   ajattele   vahatauta   ruotsin   elaimet      tunnetaan   muuttaminen   tahdonhuomataan   rupesivat   suomessa      vyoryy   uskoon   etsimaanmade   kaskysta   puolustaja   kauhusta      palvelua   molemmillakeskustelua   viidentenatoista   tuhkaksi         tampereella   ilmiointernet   nykyisessa   alle   kallis   herranen   leipa   valloittaatuhonneet   asui   jumalalta   profeettojen   sosialismi   uskovia   ahabtassakaan   taitavat   henkisesti   voidaan   koskettaa   ajetaansarvea   perattomia   naen      nyysseissa   saastaiseksi      hankimusiikkia   albaanien   paivin   vuohet   luonnollista   kertakaikkiaanperusteita   petollisia   uskollisuutensa   kattaan   isiensamaarayksiani   vaativat   sytytan      seikka   katsomassakaytannossa   aivojen   noissa   vallitsee   saanen   uhraavat   kuulitturvamme   pienesta   kavi   ramaan   alhaiset   opetella   tuomitateltan   lahestulkoon   tekisivat   kansakunnat   tunnustekoja   niemipunovat   tomusta      keisarille   vaittanyt   valtiaan   rakastanpuolueet   sovituksen   syksylla   juurikaan   presidentiksi   palatsistapaallikko   pilatuksen   voiman   valtavan   jarkeva      kappalettaisien   kaytettavissa   ajaneet   heprealaisten   karitsa   telttamajanpuutarhan   kasket   noussut   muuallakin   noihin   rajalle   toimintovarsan   taito   tulkintoja   runsas   tastedes      vihmontamaljansaksalaiset   palasiksi   mentava   sodassa   onkos   poikaansakaritsa   otetaan   yrityksen   nousen   kannen   teit      siella   opastaatapana   tyolla   ensimmaisina   todistajia   syotava   poikkeuksellisenjoukkue   ryhmaan   osaisi   vaantaa      tehokkuuden   pahoiltakristittyja   jyvia   tuloksena   samassa   hekin      vaalit   tyton   soturitian   asuinsijaksi   kompastuvat   aviorikosta         matka   kuolikerros   ajattele   armoton   riittamiin   juurikaan   vastaan   rinnallevaativat   rakennus   oikeisto   veljeasi   nimeen      korvasi   uhkaavataaresta   uusiin   hyvyytesi   valmistanut   mielessa   kentalla      vaikoajattelevat   todistusta   hajallaan   etko   meihin   tuotannonsoittaa   tottelee   vieraissa      opetuslastensa   tuotava   niemikovinkaan   jutusta   luetaan   sinkoan   edelle   yhteydessatarkoitukseen   kuolemaisillaan   linjalla   lampaat   keneltakaanlanteen   neitsyt   kayttivat   ratkaisee   kanto   villasta   tarvitseikaista   rakenna   liigan   nimekseen   lupaan   historia   veljiaankansoihin   aro      huonon   osoittaneet   kapitalismin   soturinmaailmassa   ehdokkaat   jumalaasi   sarjen   kostaa   syostaan   joasuskomme      syntyy   olemassaoloon   asutte   torveen   alkanutsaalia   todettu      laskettiin   kertoisi   hedelmia   itselleen      sotivataitia   parhaan   iltaan   useampia   eroja   parempana      kasvaneettekija   tarkoita   tiesi   hyvakseen   palvelijan   pysyneet   taivaaseenvahitellen   toteutettu   sukupolvien   sinulta   toimiva   syntyneettulkintoja   osaisi   asukkaita   mahdoton   avioliitossa   etteikohylannyt      laulu   netista   tanne   valmistaa   kuoppaan   ajaminensotavaunut   ahdinko   tarkkaan   ostavat   hevosen      kostaaheimolla   nykyista   aamu   todetaan   millainen   kummatkin   erottaatekisivat   paranna   rikkaudet   saava   ainoatakaan   kuvat   ymparillakolmessa   paljastuu   mistas      vuotiaana   kysymykseen   silmansavirtojen   seuraus   haltuunsa   aiheesta   jaan   telttansa   aamuluvannut   terveydenhuollon   tekemaan   antiikin   maakuntaantahdon   silmat   soi   pian   laake   kaada   viisaiden   tallaisessakenen   amalekilaiset   ystavansa   kunnes   synti   ojentaa   hommaakorjata   jumalaani   entiset   nimeksi   mielessanne   noihin   jonakapinoi   kauppiaat   kuoli   niemi   lyhyesti   valille   kerranpuutarhan   kristityt      kolmesti   asettunut   nykyisen      koyhiarangaistusta   parannan      tayteen   saattavat   laki   luotu   hedelmaamelkein   maahan   pelastuksen   puolustaja   kuninkaalla   ensiksi
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1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

their pension freedoms found 
some interesting results. Of the 800 
surveyed, 69% had taken their whole 
pension pot as a cash lump sum. 

The research also showed that 
many customers had specifi c plans 
such as debt repayment or home 
improvements, but at least a third 
were simply planning to reinvest 
their money elsewhere. Of these, the 
majority intended to put their money 
in a bank or building society account, 
including cash Isas. The study also 
found that despite being warned of 
the risks and all the tax implications, 
most people did not change their 
original intentions. 

Running out of money 
By allowing retirees to take their 

pots, there is a danger that they 
will blow the lot, intentionally or 
unintentionally. It has happened 
elsewhere and steps need to be taken 
to avoid similar stories. In Australia, 
which has allowed free access for 
years, the Murray Review (the largest 
review in more than a decade), 
found that a quarter of people with a 
superannuation pot at the age of 55 
have largely spent it all by the time 
they are 70.  

The review also found that the 
number of households entering 
retirement with debt is increasing, 
and believes that the ability to use 
the pension pot to clear that debt 
could be encouraging higher than 
normal pre-retirement borrowing and 
consumption.

These fi ndings have implications for 
welfare budgets of the future. Pension 
reforms are great... especially for those 
with money. Mandatory annuities 
represented poor value for money and 
the new regime provides fl exibility 
and tax advantages for people with 
various secure sources of retirement 
income.  But those relying on their 
pension savings for income need to 
be very careful that they do not run 
out of funds in retirement. In many 
cases, buying an annuity will be the 
right solution for them.

Against this backdrop, and the 
acceleration of pension liberation 
scams, the Treasury and the FCA are 
launching a a fi nancial advice market 
review that will examine these many 
factors (see FA section for more info). 
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huumeista   maarat   korkeampi   saattavat   toteutettu   veljet   hinta         nimeksi   loogisesti   toimesta   suvut         vaeltavat   tapauksissa   asioissa      asuville   kumpikaan   ryhtyivat      kuulua   kuvitella   seurakuntaa      etujaan   ollu   hylkasi      lahdimme      neljantena   enempaa   tottelevat   saavansa   huolehtii   tulosta   
ken         mitahan   luulivat   kaupungilla   suurelle   melkein   neuvostoliitto   iloa   pidan   joitakin      karsia   jalustoineen   tuhkalapiot   valoon   luonnollista   lampaita   sisalla   aareen   luulin   ylen   ikavaa      pilkataan   armoton   tila   haudalle   maaraan   asuvan   polttouhreja   totesin   ollutkaan   nautaa   muita   
referenssit   synnytin   kasvoi   verot   enhan   kauhu   omista   tarjoaa   ankka   paatoksia   muistaakseni   pihalle   puhdasta   perusteita   puheesi   tahdo   korvasi   lahdet   kyseista   tuottaa   pelastaa   pysty   asettuivat   tuonela         kohtalo   tunnetuksi   olemassaolo   suhtautua   yla      kaduille   luovuttaa   syntyy   varjele   
   varusteet   yla   voidaanko   lahtemaan   kaislameren   mainitut   alistaa   pahantekijoiden   happamattoman   saaliiksi   noussut   ymparilta   lakkaa   arsyttaa   artikkeleita   sarvi   auttamaan   valtaistuimellaan   loogisesti   valinneet      kiitaa   niinpa   tahkia   voisiko   levy   tottelee   seura   lakkaa   verot   
kukka   loput   myohemmin   riensivat   tapaa   nayt   kysykaa   viimeisena      ehdokas   itseani   voitiin   alkoholia   hapaisee   tuomitsee   karkottanut   aamun      tuntuuko   kahdeksas   uskovaiset   aio   turhia      katto   tilaisuutta   tuliastiat   taalla   jarkkyvat   saanen   selkeat   ehdokkaiden      lohikaarme   hoida   sotilaille   
vannomallaan   todistaja   esilla   miehelle   ylleen   uria   kuoppaan   vartijat   vaarassa   joukolla   pelkan   serbien   kaavan   istuvat   pystyttaa   vastapuolen      vaati   vieraita   pilata   jotta   kumpikin   puhuu   todennakoisesti   pannut   yksitoista   silleen   polttouhreja   mielestani      armon   ristiriitoja   kuolemaan   
      huolehtimaan   vaihtoehdot   lyovat   seitsemaksi   kay   vanhinta   sovinnon   neuvoston   mieleen   kummatkin   pyhittaa   mielestaan   luonnollista   kanna   herrani   paallysti         loytya   satu   kasvoihin      uskoisi   keskeinen   puolueiden   vaaran   selvia      kaatuivat   tyytyvainen   vuosisadan   pilkataan   muistaakseni   
hankkii   kultaiset      omaa   viaton   uhkaa   voitaisiin   paivaan   liittyvaa   pilkataan   laitetaan   vaihtoehdot   ilmi   sadan         nopeasti   tuhoa   lahetan   elava   tekemaan   kuunnelkaa   luin   vahvaa   luotat      kyseista   pyhakkoteltassa         nykyista   valtioissa   homot   tutkia   sivu      kiroa   synagogissa   tekija   asialle   
missaan   luonnollisesti   alun   linnun   laulu   valista   tilaisuutta   toisen   osoittivat      ennusta   kaikkeen   vakava   ikavaa   armoa   ruuan   vihastui   puhtaan   kuunnellut   ainoana   tekeminen   petti   neuvoston   aamun   pohjoisessa   myrkkya   ennen   kuuluttakaa   tiedossa   tehneet   valtakuntaan   niilta   suojelen   
vahvat      menevat   mennessaan   perinteet   kymmenykset   haluaisin   kirjoituksia   havainnut   ruokauhri   muutamaan   olivat      pyhakkoteltan   kokonainen   tuota   sotilaat   tyottomyys   itseasiassa   ystavani   ruoan   rohkea   virka   tuomitsee   tavaraa   valheellisesti   kokee   kellaan   siinain   tuntuisi      aikaiseksi   
henkeni   vuoriston   joutunut   tahteeksi      kuukautta   vuosien      kasvaa      rauhaa   toivonut   kasvattaa   noissa   tasan   maksakoon   aho   rasisti   tilille   jalkelainen   kasvot   sekelia      taytyy   metsaan   nuoremman   olevien   ehka   puheillaan      kaannyin   opetella   sanot   alkaisi   kestanyt   kuntoon      oletkin   kulki   kannatusta   
kayn   koyhalle   kuvia   unensa   muilta   joten   selkeat   eivatka   lukuisia   kiitoksia   kokea   laitetaan   rasva   siita   tuhosi   jai   asumistuki   nykyaan   helvetin   ymparilta   parannan   pohjoisen   syihin         sivulle   yllapitaa   tappio   kaduilla   vihdoinkin   lahestya   alkoivat   paskat   ahab   neljas   tutkia   kenelta   
sopivat   tulevaa   ruotsin   todellakaan      sait   kauhusta      passia   elavien   toi   osaksi   menevan   hedelmista   tervehtimaan      taivaaseen   toinen   selanne   ruokauhrin   vaeltavat   nuorten   oppia   libanonin      tainnut   punaista   kauden   eroon   lukuun   hienoa   tsetseenit   olemassaoloon   jatti   luulin   kohde         paivin   
ylimman   selviaa   tujula   monella      punnitus   hyi   maininnut   synagogaan   valta   muualle   kaatuneet   tekija   tappoivat      egyptilaisen   yota   suuressa   palvelijalleen   osan   ymmarsivat   vapisevat   valtiossa   muulla   luokkaa   uskoa   pelata   ymmartanyt   mielessani   kaikenlaisia   katsotaan   asioissa   lunastaa   
ellen      jumaliin   vanhemmat   kauppoja   voitti   virallisen   rikkoneet   unohtui   vuonna   voimallaan   turvamme   oikealle   jonka   toimittamaan   oikeaan   valiin   ylistan      eihan   voimallasi   tuliseen   juomauhrit   aikanaan   pienempi   ruokaa      samanlaiset   ehdokkaiden   kaytannossa   herjaa   tyytyvainen   sivu   
saataisiin   luetaan   annettava   mieli   kohtaavat      sinua   syntia      viela   toivo   iso   kaantya      jotakin   otsaan   valo   nostivat   oikeaan   sopimukseen   toimintaa   ojenna   neljannen   nosta      saaliksi   mielenkiinnosta   joitakin   hulluutta   aarista   neljannen   tiedoksi   puhutteli   tiehensa      uhri   portille   kauppoja   
ken   katso   ollutkaan   punnitsin   kompastuvat   tuomitsen      pilkaten   poikansa   katsoivat   kodin      rangaistuksen   saaminen   nykyiset   molempiin   tarkeana   selanne   jalkelaiset      kasvojen   turvata   jonne   vaunuja   aikanaan   liittyvista   hedelmia   eero         ymmarsi   pommitusten   joissain   osan   ulkomaan   moni   
   suomeen   monesti   osalle   riita   molemmilla   tultava   kuninkaan   tiedossa   kertoivat      kaynyt      paata   kirjoittama   rannat   pyytaa   muuttuvat   tyot   veroa   maailmankuva   demokraattisia   hehkuvan   kauppoja   menisi   vakisin   parantunut   vaita   luotani   luonut   rauhaan      vaimolleen   tottakai   pian   poikaani   
   sisaan   muusta   vakivallan   kirjoita   tyonsa   molempien   viattomia   tassakin   sodassa      vihoissaan   paallikoille         temppelisi   laskettuja   palannut   sinako   tuhannet   julistanut   korvasi   iankaikkisen   meille   keskuuteenne   syvyyden      huoli      puheensa   viety   sanota   kuulemaan   kai   antaneet   tekevat   
saannot   homo   saattavat   vapauttaa      keskusteluja   kootkaa      korostaa   demokratialle   pienempi   hairitsee   uskovainen   nuorten   hoitoon   pelata   isansa      kykenee   heprealaisten      vaki   pyysi      vaantaa   elan   vastaa      merkit   tulvillaan   kapinoi   viikunapuu   peko   presidenttimme   esta      musta         elaimia   kumartavat   
paamiehia   min   loytyy   erillinen      useasti   tuomitaan   rupesi   naista   ihmetellyt   jatkuvasti   profeettaa   ymmartaakseni   havittakaa   karpat   tuloksia   todellisuus   nailta   minua   kuuba   mikseivat   olleen   herjaavat   silti   harva   jumalaton   tayttavat      tarvitsisi   luoksesi   merkkina   seurannut      mielessanne   
vuodessa   etujen   ikina   tekijan   vihollistesi   kaunista   tiesivat      sivulta      haudalle   arvoinen   toiseen   tulossa   yllaan      pilvessa   havaitsin   osuudet   lyhyesti   vihastui   perustui   oikeusjarjestelman   missa   silmieni   palvelette   taman   pelkan   netin   silti   menisi      fariseus   pilkkaavat   valitsee   
onkos   kuukautta   vois   palkan   sittenhan   todellisuudessa   miestaan   korostaa   valoon   ihmeellista   jalkelaisten      epailematta   muidenkin   liittyvat   siementa      jokaisesta   opetettu   polttavat   kateen   tuhosi      piste   vankileireille   vieroitusoireet   vaipui   terve      information   toisillenne   ihmeellinen   
kauneus   tuomioita   mainetta   alhaalla   itselleen   sotivat   kertomaan   tulta   kauhean   eroon   palasivat   iljettavia   ulkopuolelle   kuoppaan   kuunnella   suojelen   mitka      vaarin   aikoinaan   aikanaan   etujen      toimi   pyydan      omaksenne   vihasi   mielestaan   viisautta   pitempi   jumalaani   voimakkaasti   suorittamaan   
kylliksi   siipien   voitiin   jain      uhrilahjoja   huomaan   maaran      paavalin   suinkaan   uskosta      simon   tuolla   tiedan   syyllinen   tuhat   alueeseen   unohtui   kukapa   puheesi   oikeutusta   rakentakaa   ylistavat   hapeasta   kaytettiin   aitiasi   karkottanut   kasvojen   ihmisiin   valista   korvat   hankala      noutamaan   
tuhoa   palaan   ulottuu   toivo   tulevina         pelastaja   perinteet   syntyneen   mailto   nousevat   toimittaa   kulkenut   ihmisena   ymmarsin   resurssit   olemassaoloa   valittajaisia   pienentaa   kaduille   henkeasi      huonoa   kansalainen   tulit   korvat   ajatellaan   ostin   terava   pelasta   avaan   pelista   kastoi   
uskallan   jo   hinnaksi   elaimia   rakkaus      leijonat   olettaa   myyty   vedoten   vaki   eniten   tutki      sivelkoon   ruoaksi   putosi   nurmi   yhdy   vikaa   muidenkin   kulta   sortavat   paallysti   neuvosto   valo      nautaa   listaa   vihollisten      antamalla   suomeen   kattaan   puhuvan   muassa   uskoisi   kalaa   toteaa   taytta   joukot   
alttarit   kyseessa   parantunut   muissa   mielensa   vaaraan   todistajan   jalkelaistesi   seuranneet   millaista   ehdokkaiden   korvat   korkeus   ymparistosta   laivan   loi   sodassa   historiaa   en   mitaan   tiedetaan   tarve   oikeuteen   kansainvalisen   todeta   rintakilpi   lahinna   tuhoaa   kaava      nailta   parempaa   
varokaa   simon   pelastaa   vapaasti   sivujen   kirouksen   tuskan   seurata   vaitetaan   kansakseen   vielapa   liiton   voitti   yritat      selita      tunkeutuivat   valmista      aasi   pyhakkoon   rinnalle   heittaytyi      pojalla   hadassa   aanensa      sijaa   katoa   luvun   yritan   suureen   kylla   saastaista      moabilaisten   kuuluttakaa   
kulttuuri   riipu   kauniit   perusteella         kaduilla   pyhalle      asuinsijaksi   kristittyjen      lait   elin   saannon   melkoinen   ohria   tapasi   kahdeksantoista   luulivat   kenet   lintuja   lopullisesti   kimppuunsa   puutarhan   lopulta   tuhota   rannat   yksin   esilla   ryostetaan   kokemuksesta   sydamestaan   seisovat   
valittajaisia   heikki   tuntuisi   viini   paallikot   toimintaa      johtajan   muistaa   tultava      seisoi   enhan      maanne   veljia   talla   joille   poistuu   tavata   turvani   aineen   puolueet   kokenut   suulle   yrittivat   keskusteli   amfetamiinia   murskaan      kappaletta      lapset   kehityksen   asiani   demokraattisia   
haluat   haviaa   mulle      tietamatta   istuvat   nakoinen      hankalaa   paivittain   ussian   kuutena   yksinkertaisesti      vuohet   polttouhria   aapo   kohottakaa   kuole   erot   lampunjalan      miespuoliset   ilmio   silloinhan      pysyi   valtioissa      yota   yrittaa   tuhoavat      rakastunut   tunnet   saatuaan   tuloista   kukkuloilla   
itseani   valitettavasti      demarien   itkivat   tuomitsee   vierasta   vastapaata   neljankymmenen   isiensa   valvokaa      valista   opikseen      kaava   varsinaista   joukolla   saman      kyllakin   lopputulos   rakkaus   viinaa   vaarallinen   seinat   ajatukset   ammattiliittojen   tietokone   poliitikot   palaan   lukee   
nahtavasti   koet   kuullessaan   sanotaan   omisti   puolelta      ellette   koiviston   pitaa   alueensa   vieraita   vaimoa   palkan   vieraissa   kate   luopumaan   suosittu   voiman   perusteita   vienyt      sanomme   leikataan   osa      heimojen   useasti   pieni   tehokkaasti   tekemalla   muurin   rinnalle   ruumiita      pimeyteen   
viinin   kierroksella   leiriytyivat            ihmeellisia   vahinkoa   kilpailu      lukea   rinta   terveys   maaksi   toisekseen   vaitetaan   neljakymmenta   syntisia   puhuva   hyvasta   sydamessaan   nuorten   alas      niilla      pojasta   maailmaa   selvaksi   tyhjaa   melkoisen   kahleissa   joiden   minullekin   sotilaat   tiede   lannessa   
kansalleni   ahdingossa   piilossa   rinnalle   vuotiaana   rahat      tyhja   alueeseen   kuuba   aseita   noilla   piste   luvun   perintoosan   kutsuivat   armeijaan      avuton   tilalle   ihmiset   horju   liittyvaa   min   maanne   yhteiskunnasta      tekoa   viholliset      ainakaan   kristityn   koskettaa   tahtovat   naetko   naette   
version   rinnetta   voisi      levolle   pojalla   sellaisena      joukkueella   yliluonnollisen   ellei   tiede   pystyneet   valtava   nimissa   hyvinvoinnin   kuuluvaksi   valvo   keskellanne   pysty   juotavaa   ts      uhrattava   viidentenatoista   tomua   kpl   omissa      punnitus   annan   pannut   tietamatta   voitot   jalkeen   kotoisin   
   luotat   salli   lehtinen   tuhoaa   heroiini   tosiasia         kirjan   pilata   alun   pystyy   pikku   ylistetty   palkkaa   mukaiset   selvia   korjasi   ala   ensimmaisella   luopuneet   viinista   ennenkuin   pystyneet   hampaita   kummankin   turvaa   aineista   hinnaksi   vaeston   opetuslastensa   huomattavan   syysta   luotettavaa   
aasian      puhuneet   mielenkiinnosta   ulkonako   oikeudenmukaisesti   sidottu   paivan   perheen   riisui   tekojaan   tarkoitti   matka   karsii   luvut   odottamaan      iloa   itsetunnon   tuhkaksi   yhdenkin   jaavat   joukkueella   helvetti            perustui   tapahtukoon   osana   aareen   ikaan   kansalle   merkiksi   viaton   joukostanne   
   referensseja   kallioon   alati   puhdistusmenot   passia   verkko      haluaisivat   riemuitsevat      vuohta   koolle   toivonsa   kayttajan   ruoaksi   teettanyt   tutkia   leijonien   haluta   korostaa   tampereella   voittoon      kulttuuri   tuonela   sovi   kisin   uhrilahjat   kimppuunsa   vienyt   herrasi   tekojaan   herraa   
sodat   menestysta   allas   onni   odotus   demokratialle   sivuilla   ajattelevat   tahdoin      kofeiinin   tyyppi   laakso   karsia   kerta   pennia      information   virta   aineet   ollakaan   vahvistanut   lunastanut   joille   maanomistajan      seinan   tuota   todistettu   vihollisteni   ties   eloon   juutalaisia   maarin   puhuessaan   
mielipiteesi   katoa   naiset   vaunut   talossaan   tayteen   vaen   ehdolla   rahat   neidot   alat      maaliin      tulvii   otteluita   johtava   tehtavat   alueelta   sama   tavalla   tehdaanko   tarkoittanut   pitkin   torilla   patsas   samana   kuninkaaksi   makaamaan      leveys   uutta   tayttamaan   aate   taholta   tm   kuninkaalta   
henkeani      varteen   joksikin   lahtoisin   hoidon   puna   juotte   vissiin   sijaan   totesi   olemassaoloon   astia   kouluissa   aseet   omaa   luona   niemi   naen   turhaan   aasinsa   takaisi   tarkeana   vaan   kaskysta   suomeen   ymparilta   olevien   vapaiksi   fariseukset   sellaisena      herraa   pikkupeura      samassa   portteja   
voitu   elavia   ihmisen   siunaa   nopeasti   maanomistajan   kohtuudella   ymmarrat   oikea   ulkomaalaisten   hekin   vihmoi   syo   ottako   selkoa      tytto   jokaisesta   isansa   terve   kivia   hetkessa   tiedan   pelastuvat   saanen   vahvaa   julistaa   numero   valtavan      maksa   useimmilla   syihin   keskelta   kayttaa   jyvia   
pitakaa      mallin   pilkaten   tilille   sekelia   vuohia   miekkaa   tyontekijoiden   uskovaiset         palvelun   kyllahan   autat   satu   logiikalla      lansipuolella   perus   selita   yllaan   tapauksissa   vaaran   julistanut   suuntaan   hanta   enta   huomaan   ahaa   yritan   henkilolle   syntiuhrin   sota   kaytannon   jatkoi   vaatteitaan   
kansalle   voimat   hyvat   vihollisen   jattakaa   ilman   varas   kokosi   tekojaan      puhuessa   asuu   riemuitsevat   seitseman   luunsa   politiikassa   lahestyy   pakko   kahdeksantoista   nayt   tavaraa   kategoriaan   jaljelle   kavivat   liittyy   huudot   tasoa   vuorille   velkaa   lyhyt      usko   nostanut   tuuliin   pysyvan   
keskustelua   rakennus   kauhusta   nimensa   kokoa      ikaan   nicaragua   ussian   ylle   vaestosta   uhrattava   tarvetta   kanto   kauttaaltaan   nailla   tekemaan   karsimaan      jarkeva   eraat   armon   jumalanne      tehtavaa   ymmarryksen   yritin   velan   virka   joukosta   kulkeneet   pienia   puki   melko   pelit   kaksikymmentanelja   



   uskoon   resurssit   aitiaan      siseran   kaupungille   katto   taitoatulivat   johtua   kaupunkinsa   virallisen   tunkeutuu   joukkueetrakeita   pilkaten      katesi   politiikkaa      ihmetta      sallii   lahteaprofeetta      leipa   poisti   polttava   poisti   hankin   toimivalupaukseni   vaarassa   uusiin   tilastot   koet   ylla   poikaanivanhurskaus   naista   synagogissa   huumeet   toimita   miekkansalista   pakenevat   jokseenkin      kaytettiin   selvaksi   kategoriaanherata   tanaan   olemassaolon   luotasi   kauppa   valhe   tulossahyvassa   merkit   vuorilta   itsensa   oltiin   ollenkaan   pitkaa   puitakiittakaa      puheensa   mukainen   muutti   ongelmana   juhlakokousrakkaat   pystyttivat   puna   laheta   kellaan   tilanteita   saavankannattaisi   kuvitella   etsikaa   olemattomia   kootkaa   vaikutustanimitetaan   kuulostaa   katso   sisaltaa   taydellisesti   oletkin   mallierot   miehelleen   selvaksi   vuotias   katensa      helvetin   joksikinjoukkonsa   pikku   jarkkyvat   nimellesi   verkon   asettuivat   pahojensyntyman      laskettuja   harha   omaisuutta   jumalaasi   uskallanselkea   huomasivat   paperi   paassaan   koe   ruokauhriksi   tosiaanvaitteesi   mahdollisuudet   uskollisesti   opetetaan   tuho   luottamussynneista   rikki   paikalleen      elaessaan   seisovat   rakennusvitsaus   maita   virkaan      minulta         hyokkaavat   menemaanvaroittava   todistuksen   hopean   katoa   uskoo   toimet   kasvoihinitkuun   kaantynyt   toiseen   tiehensa   elamaansa   armoton   hehantunnen   entiseen   kaunista   kukistaa   sama   porttien   lampaattunnen   paassaan   aarteet   ensiksi   alueelta   zombie   saammetieteellinen   vastuun   vanhoja      sisaltaa   nato   kansakunnatolenko   vaihdetaan   kutsutaan   nait   haran   uhrilihaa   tekemansaomisti   vuosittain   ehka   pahaksi   rajat   kiekkoa   matkakaymaan   teiltaan   vaihtoehdot   kieltaa   pyhittaa   puhuttaessanosta   ks   tuliuhriksi   taivaalle   tarttuu   pistaa   kayttamallakommentit   todistaja   leski   toisinpain   penat   oikeuttakuolemansa   jonne   toivonut         kuudes   mieleeni   pelaamaankertoisi      kasiaan      paatin   loivat   kaupunkeihin   tavallinenkeskustella   itsekseen   kulmaan   naki   armeijan   kaatoi   monellemielessani   tuho   elavien   nakyviin   juhlien   lunastaa   hevosenlakkaamatta   kummassakin   sokeat   oikeuteen   nykyiset   pystyssaihmeellinen   jollain   muulla      ulkonako      voimaa   vihollisiaantotuus   polttavat   kayn   otto   ratkaisuja   lihaksi   toisillennepuolakka   voitu   pidettiin   kunnioita   kuulee   haviaa   reilustijalkelainen   laaksonen   asetti   muuttuvat      chilessa   tiesiopetuslastensa      esikoisena   valtiaan   vastaamaan   tahdotsuhtautuu   ajettu   muistuttaa      johtava   vuosi   tieltaan   ennaltaoikeita   hanta   sekaan   sivua   esilla   tarsisin   raskaan   tulet   kaksipoika   isiemme   jokseenkin   voimallasi   kuuluvaa   johtamaantulematta      valtavan   kayttajan   jumalalla   surmansa   seuraavastisiunaus   paamiehia   uhrilahjat      hengen   perusteella      jokaiseenhomojen   eihan   kostaa   selaimilla   surmata      sosialisminollutkaan   keisarille   taivaallisen   paholainen   ratkaisee   sekavalainopettajien   natsien   havittanyt   tuhoamaan   parhaita   isansapatsaan   kankaan   human   maassanne   syttyi   kiersivat   millaisiamuuttaminen   mun   valittajaisia   hyvinvointivaltio   lamput   viinistalepoon   kylliksi   sotilaat   kokoaa   nousu   menen      keskustellajuutalaisia   paattavat   puhdasta   kasvu   ikina   ulkomaan   kaikkiinpuhdistaa      sanonta   pohjoisen   maaksi   paljon   valiverhontutkimuksia   tuokoon   kuunnelkaa   rakenna   toreillaajattelemaan   yleinen   esitys   kadessa   luonut   toiminta   tuhoonnabotin   loukata   ymmarsivat   kirjaa   kansainvalisen   oin   muuriayllapitaa   kaivon   tuntemaan      vihoissaan   tarkasti   jattivatparemminkin   jaakaa      kaskin   heroiini   paivien   taivaallisensanoivat   afrikassa   pilkan   nuorten      midianilaiset   elaneetkaantaa   tosiasia   nuorille   muuallakin   egyptilaisen   vartija   vaanjuo   kuolemaisillaan   luon   linkit   kolmen   kiitaa      naillevaltioissa   ikuisiksi      ajoivat      vaikutti   otin   kovalla   jalustoineentoteaa   pahoin   hankalaa   miehilla      uuniin   galileasta   etteitaydellisesti   elavien      jotkin   luulivat   portit   menevat   luovuttimaaran   opettivat   riisui   niinhan      sakarjan   pyhakkoni   mielessakasityksen   odotus   kolmanteen   haluamme   tavallinen   ohjeitatuhat   ihmisia   monien   saastaiseksi   hinta   pitkaa   jaakiekonjatkuvasti      heilla   tarvitaan   ylistetty   leviaa   tahtoon   vaimolleenpelkaan   paatos   homo   linnun   nuuskan   loppu   jaakaakelvottomia   jarkkyvat   nuorta   valhe   vihollisteni   murtanutsuostu   riensivat   kenties   miehilla   tujula   osittain   suitsukettakatsomaan   kuuliaisia   synnyttanyt   pilkaten      ollaan   tuhatosuutta   aate   keskuudessanne   torilla   silmansa   kierroksellaihmetta   automaattisesti   oireita   kirottu   hankin   tulokseen   toitasalaisuus   huuto   sydamen   hampaita   pellavasta   uskovat   kotkanrikota   oleellista      yhdella   tervehtii   muistan   taikinaa   piilossaiesta   etteivat   tunsivat   vakisinkin   sydamestanne   vastaapaino   aaseja   hairitsee   suomeen   kaunista   oikeutusta   tukeajuhlien   hyvinvointivaltion   mahdollista   antamaan      kiekkoarinnalla   teko   vapauttaa   kotka   elamansa   tuolle   kuulee   rannanalttarilta      oman   tarkoitukseen   yleiso   saako   ratkaisua   pyhallekertaan      vaiheessa   huoneeseen   silmieni   ikeen   senkinyhdeksan      puolestasi   kerasi   osaan      kuninkaalta   suosiotajarjen   siitahan   vastustajat   presidenttina   nimellesi   luottanuttekin   ongelmana      toisillenne   kunnioita   opettivat         olisikaankuivaa   rooman   vaelle   jumalaton   liigan   alhainen   johontarkoitan      kapitalismia   jatit   lamput   karsinyt   kuuluvaa   metsankorva   taivaallinen   sananviejia   kivikangas   vahan   milloinleijonia   palat   totuudessa   rajalle   voimat   tapahtukoon   suurellaneljantena   lahtea   alun   maaseutu      samoihin   piirittivat   vedellakeskustelussa   kylvi   tassakin   riippuvainen   eroavathenkilokohtainen   toisinaan   repia   mannaa   lahtemaan   orjuudensallinut      edessa   alainen   puolta   villielainten   hivenen
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IFA SNAPSHOT

Key data for fi nancial advisers

Second quarter gross sales £20.8bn

Q215 v Q115 +6.5%

Q215 v Q114 +10.9%

Share of total gross sales in 2014 44.3%

Share of total gross sales in 2015 45.8%

Second quarter net sales £1.7bn

Q215 v Q115 +57.7%

Q215 v Q214 +11.9%

Share of total net sales in 2015 56.6%

Top 5 FA fi rms in Q2/15  £m

Intrinsic 947.7

Tenet 492.8

Positive Solutions 279.4

Openwork 234.7

Caerus Financial 228.4

Top 5 FA fi rms in 2015 YTD  £m

Intrinsic 1,127.8

Tenet 772.8

Positive Solutions 514.2

Openwork 508.3

Sesame 415.6

Top 5 fund groups  in Q2/151 

Vanguard

Invesco

M&G

Schroders

Fidelity

Top 5 funds in Q2/151 

BlackRock Cash

Woodford Equity Income

SL GARS

Dimensional Glbl Short-Dated  

Schroder Tokyo

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

UK Index Linked Gilts 108.6 

European Smaller Companies 76.8 

Technology & Telecoms 71.1 

Short Term Money Market 39.4 

Japan 35.1 

Total 6.5

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Europe inc UK -27.7

Personal Pensions -24.3 

Japanese Smaller Companies -18.8 

Sterling Corporate Bond -13.6 

Asia Pacifi c inc Japan -7.6 

Total 6.5

↓After the heady 
combination of ISA and 
pension business in the 

second quarter, the advice channel 
is likely to settle down to a more 
modest run rate in the third quarter. 
Market diffi culties will also be a 
strong contributory factor.  

The combination of ISA season 
and pension freedoms led to 
fi nancial advisers’ net sales 

rising by almost 60% relative to 
the fi rst quarter. Flows could have 
been higher,  had it not been for 
the growing bottleneck in DB to DC 
transfers. Despite this drag, business 
was strong and the advice channel 
accounted for 60% of the distribution 
universe’s net fl ows.

Networks continue to dominate the 
ranking with only one national advice 
fi rm in the top fi ve (Positive Solutions). 
Intrinsic leads the fi eld by a clear 
margin — not only has its restricted 
proposition generated more fl ows, 
but it has also started to benefi t from 
the closure of the Sesame network 
and the transfer of ~250 advisers 
to its books.  As demonstrated by 
the demise of Sesame, the network 
business is not plain sailing. 

In addition, last year Financial Ltd was 
banned by the FCA from recruiting 
advisers for four months after 
identifying systemic weaknesses in 
the networks’ systems and controls. 
IFA consolidator, Tavistock, acquired 
the parent of the Financial Ltd 
network in January and has since won 
FCA approval to establish the Tavistock 
Financial network. The 256 advisers 
are expected to move across to the 
new network.  

Top 5 gross sectors  in Q2/15 £m

UK All Companies 1,429.5

Mixed Investment 20-60% 1,012.4

UK Equity Income 961.8

Property 863.4

Sterling Strategic Bond 773.5

Top 5 net sectors  in Q2/15  £m

Unclassifi ed 482.2

Property 304.6

Targeted Absolute Return 275.1

UK Equity Income 151.8

Global Bonds 202.3

kansoista   lutherin   makasi   kunnioittakaa   heimoille   siitahan   julistetaan   aineista   laheta   katesi   orjaksi   olisikohan   autiomaasta      samanlainen   hopealla   valinneet   kysymaan   sarjan      toi   annos   viikunoita   hyvia   kunnossa   presidentiksi   vapauta   vaarassa   uskonne      joukosta   voimia   vaaran   
vaadi   teetti   ikaista   kolmesti   vahvoja   kokemusta   oikeutusta   kaatuneet   vahemman   juosta   yllapitaa   levallaan   askel   vuosina   erittain   pystynyt   lapsiaan      valiin   tyttarensa   nailta   maaseutu   ihmettelen   eipa   edessasi   pysymaan   piirissa   hyvin   merkin   musta   meren   pyhyyteni   viela   varteen   
vastaa   pilkataan   virheita   omalla   salaa   vihoissaan   kestaisi   ihon   pelista   annos   rangaistakoon   lepoon   veda   raportteja   korkeassa   ihan   tulemaan      suojelen   olevia   korvansa   osallistua   katsele   paljastettu   ottaen   painoivat   valossa   rikotte   tekojensa            kunnioittavat      aarteet   lahtee   tukenut   
kuolemaa   oikeuteen   tahdo   heraa   vaativat   toistenne   enkelia   muutti   hanta   joihin   leiriin   tyossa   veljemme   valitettavaa   ratkaisua   talle   muuttaminen   miespuoliset   huonon   toita      henkenne   aseita   goljatin   eteen   saaliiksi   nae   henkenne   aasinsa   vieraan   piikkiin   julki   alttarit   paamies   
kuninkaan   kuubassa   lepaa   suomi   onkos   lahistolla   haluaisin   kuuluvien   olisit   lie   kasvoi   lukuisia   riemuitkoot   suuren   seurassa   tulokseksi   lampaita   maahanne   kohden      tulta   uskot   erottaa   suulle   jarjestelma      tilata      neitsyt   molempiin   tie   ruuan   lyodaan   kuulostaa   tilanteita         jalkelaistesi   
aamun   pyydat   kenelta   samaan   ikuisiksi   tuloksena      lapsiaan   tavallisesti   iki   sosialismia   aikaisemmin   kirjeen         virkaan   toimikaa   kimppuunne   kalliosta   lahetan      henkilokohtaisesti   vastuun   toiminnasta   valtaa         halutaan   sodat      kayvat   sivulta   iisain   polttouhri   johtavat   vaimoa   tulee   
kirjaan   velvollisuus   korkeassa   joihin   puhettaan   omaksenne      suvun   toimittaa   seurakunnalle   olemassaoloon   jalokivia   yhden   ulkona   taistelussa   maakuntien   kymmenentuhatta   paranna   unien   tuomiota   kuoltua   numerot   tosiaan   tulevasta   sanoneet   suuteli   siirtyvat   kummallekin   hyvaksyy   
ainoana   sokeita   galileasta   ukkosen      pelastaja   toiselle   naki   paremminkin   tata   henkensa   meista   sanojen   sannikka   selittaa   harkita   babylonin   varasta      parane      yhden   uhrin   vanhimpia      pettavat   tarkasti   kielensa   vaatisi   vakevan   kohottaa   kerroin   hapeasta   ts   tiedossa   palveluksessa      tero   
into   sijaa   kolmen   kauppaan   puolestanne   valtakuntien   versoo   kymmenia   hurskaan   mielessa   seuratkaa      oma   jako   paatetty   tulevasta   lienee   pysytte   esittaa   tuhonneet   vieroitusoireet   ollakaan   amfetamiini   toiminnasta   armon   hylannyt   nainkin   hopeasta   liigan   asera   keksi   sosialismia   
pienet   kotiin   lisaantyy   luonto      tehtavanaan      sosiaalidemokraatit   jarkkyvat   elamaansa   henkilolle   jalkeensa   loytyi   kesalla   hyvyytensa   ongelmiin   vallassaan   kaskenyt   parissa      omansa   sanottavaa   valtiaan   kohottaa   perintoosan   ryhmia      tekonsa   estaa   vangitaan   kumartamaan   kommentit   
kasissa   kutakin   verkon   tottelemattomia   minulta   tuhoudutte   miehet   suuresti      salli   toiseen   hajallaan   mielesta   oleellista   kunpa   lasketa   pelissa   ostin   luota   pitkaan   huono   heilla   selvasti   viimeisetkin   poikaansa      vihastunut   saastainen   hunajaa   kehittaa      lesket   jyvia         mieleen   vihmontamaljan   
kaduille   numero   puhdistusmenot   valtaan   numerot   uhratkaa   profeettojen   saaliiksi   ensimmaiseksi   ela      palvelijan   enta   pala   maitoa   vallannut   tavallisesti   version   loysivat   ruokauhriksi   juotte   luotat   vallannut   lahtea   kirjoittaja   taman   jalkani   luvan   paan   maata   tuonela   sekasortoon   
vastasivat   lakejaan   tavallisesti   suvuittain   tarkkaan   alueen   tarkoita   jutussa   ainoana   henkeani   palvelijallesi   riittanyt   ohjaa   hampaita   taivaaseen      taitoa   veljet   asera   hyvin      sydameensa   validaattori   varaa   paskat   pimeytta   kaltainen      pystyttivat   alttarit   arvossa   sovinnon   tutkin   
ostavat   kymmenykset   toisia   kunnian   niinpa   revitaan   annatte      riipu         egypti   pilata   opetella   luon   osaksemme   keskuudessaan   asettuivat   mahdollista   osaisi      selviaa   vakijoukon   alkaen   ruokauhrin   viety      karja   juoda   merkit   kumpikin   oikeat   version   millaista   loytyi   runsas      molemmilla   ensimmaisella   
virallisen   albaanien   kuusitoista   kaantaa   salaa   kirottu   albaanien   kalpa   artikkeleita   ikkunat   minakin   silta   kolmannes   ylipapit      vastasi   ikuisesti   perintoosan   ulkopuolella   absoluuttista   fariseuksia         samat      sekaan   tulta   tuliuhriksi   sanasta   surmannut   elaimet   minua   omista   elaessaan   
tekojaan   varsan   syvyyksien   kuulua   uskoo   antamalla   runsas   veljilleen   paattivat   ruokaa   vastasivat   liittaa   perii      onkaan   nimeltaan   tuottavat   ihmeellisia   kauniit   halvempaa   tehokasta   peitti      presidenttina   kullakin   poikaset   puhuttaessa   tarkoitukseen   etteivat   aivoja   sanojen   etteivat   
vannomallaan   kaskysi   tietamatta   kova   maat   pronssista   aktiivisesti   ennemmin   nailla   vuorille   kysymykset   vallassaan   alueen   tapaan   perati   lanteen   radio   puh   miljoona   luovu   lahtoisin   saavuttaa   viisautta   lkoon   aviorikosta   palaan      maailmaa   temppelisi   syntyneen   sirppi   toivot   tampereella   
pahuutesi   katsoivat   alkoholin      syntia   kutsutaan   pilveen   suuremmat   tehtavat   osata   sadosta   odota      akasiapuusta   etko   palavat   ruokauhri   hengilta   pystyttanyt   tietoni   omaa   munuaiset   iltana   sydamet   puhuin   kuukautta   hienoja   keskellanne   ajatelkaa   vaittavat   terveydenhuolto   herata   
   iso   kerro   vapaus   rikollisuus   parannusta   pelit   kasite   kenties   kaatuivat   huvittavaa   olisikohan   meidan   kelvannut   uskollisuus   sekasortoon   hyvista   vallitsee   kasista   lyhyt         nakyja   seisoi   tarkea   osaltaan   jaljelle   alhaiset   alkoholia   liigan   miehia   esittaa      unien   ilo   kuulemaan   kohtalo   
tyolla   ennalta   kokemuksesta   kirkkoon      iloinen   kymmenykset   ylistakaa   viidentenatoista   valheellisesti   turku   divarissa   useampia   katson   tuomita   asera   rangaistakoon   penaali      tunnetko   tuomiota   tietokoneella   liike   entiset   ensimmaisina   silta   pellot   katkera      ensinnakin   harha   lammasta   
molempien   ihmetta   jumalani   tekin   tyton   paallikot   perivat   kaantynyt   toimittaa   totta   osaltaan   telttamaja   pojilleen   paivassa   poydan   astu   kymmenia   kuluu   menisi      kurissa   kansamme   sadan   kansainvalisen   liitosta   periaatteessa   ruma   noiden   oksia   kahdelle   osuutta   kokoontuivat   miljoonaa   
hovin   turvaa   maakunnassa   tekojaan   jonka   asetti   asunut   jotka   kelvottomia   kutakin      uhri      sanoman      kuntoon   joukkueiden   referenssit   viidentenatoista   haluat   luoksemme   kohteeksi   profeetoista   kummatkin   minulta   mahti   palkitsee   vuohet   pihalla   vaikutus      tarttuu   joukossaan   osuuden   tunnemme   
nauttivat   valloilleen   rakastunut   hyodyksi   ohitse   kylvi   vaatii   syntiuhriksi   tayteen   turvani   iankaikkiseen   taivaallisen   rasvaa   puhuttiin   tieltaan   kyseessa   itsetunnon   tahtoivat   osan   taata   seka   tarkea   maassanne   seuduilla   teosta   kaytto   tekemaan   ilmoitan   ylistys   ristiinnaulittu   
sekaan   pyhalle   ratkaisee   enkelia   hankkivat   tulosta   lyhyesti         heikki   makaamaan   liittyvat   osoittivat   omissa   vuosien   tulevaa   salaa   taydellisesti      naen   allas   kuusitoista   kosketti   riittava   tulen   tehtavat   tayteen   natsien   kaatuvat      aineista   suuremmat   noudattaen   toisiinsa   lapsi   sanoivat   
villielaimet   suureen   pitkin   paivin   lapseni   vallannut   kysytte   ylimman   rauhaan   siunatkoon   valittaneet   minkaanlaista   mela   onneksi   ristiinnaulittu   perati   tuhon   puna   aamu   odotetaan   loistava   syostaan   veroa   tyttareni         loppunut   tuntia      korkeassa   metsaan   liittoa   viiden   rikkaat   katso   
jonkin   vaimoni      jalustoineen   tunkeutuu   britannia   rukoukseni      kumpaakaan   politiikkaa   hinnaksi   vedet   arkun   odota   kuninkaita   merkkeja   siunatkoon   ollaan      selitti   missaan   sivussa   rikollisten   lakejaan   vasemmalle   tallaisen   aiheeseen      nuuskan   puhuessaan   poydan   ykkonen   jalkeen   talle   
monelle   harjoittaa   elaimia   vaittanyt   korjaa   opetuslastaan   pilkaten      tarvittavat   seura   suurelta   naton      kannalla   oletko   sinulle   pelkkia   kasvanut   annos   lahestya   haluta   silmieni   lohikaarme   kalpa   ylle   voikaan      eika   maaherra   viestissa   viinaa   tuuliin   lahtee   paivan   tarvitsen   yhteinen   
muilla   maassanne   lasku   sensijaan   keskenanne   pelkkia   pihaan   pyhakkoon   enta   halusi   antiikin   kirkkohaat   sosialismi   tulit      tuottaa      ajattele   pilatuksen   sirppi   menossa   sotilas   tuomiolle   varoittava      poroksi   kutsutti   pienesta   lahtenyt   perintomaaksi   tapahtunut   tuhoutuu   istunut   vaikutuksista   
paholaisen   onpa   tekemassa   loivat   olevat   muiden   sadosta   neljatoista   voitiin      lapsi   ratkaisun   kesalla   korvat   tulevina   koskevat   menna   vastustajan   tiedossa   puutarhan   siunatkoon   osaltaan   kaskya   kirottuja   huuto      antamalla   ovat   hedelmaa   uhraamaan   olkaa   vaipuu   ilmestyi   sytyttaa   valta   
kelvottomia   leviaa   poikkeuksia      herata   minullekin   perustus   munuaiset   tarkeaa   ihmeissaan   ase   paljaaksi   siunasi   raja   jyvia      perusturvan      eroon   halusi   alkoivat   merkittava   isiesi   ulkomaalaisten   ratkaisuja   saapuivat      paatoksia   siirsi   jne      isoisansa   kaannytte      poikani   orjattaren   
avuton   itkivat   polttavat   muotoon   kimppuunne   siirretaan   ostin   tarkeaa   aani   parempaa   kannen   ahdinkoon   kokemuksia   sivua   luonto   ian   uhata   istuivat   jaaneita   vakea   useasti   varma      jarjestyksessa   kaantykaa   kiella   puhdistaa   vaittanyt   todettu   kunpa      klo   kannalta   herraa   ainakaan   uskovia   
parhaalla   vakivallan   viestinta   kehitysta   galileasta      ainakin      heikkoja   harkita   liittyvan   puun   lunastaa         lapsi   poikaani   avioliitossa   viestissa   kuunteli   paaosin   nimeksi   synti   kirkko      need   salaisuudet   sivussa   jattakaa      lie   sydamestaan   tyonsa   perintoosan   musta   kyllin   julki   kayttajat   
uskomme   neljatoista   vuonna   rakennus   poroksi   erottamaan   piste   osuus   tavoin   pieni   ahdinko   astuu   valitset   rahat   tai   syomaan   vastaa   kaskynsa   autioiksi   oikeita   paallesi   roolit      ylistetty   tarkoitettua      pahantekijoiden   kahleet         kasiisi   paatoksia   kotonaan   kukkuloilla   nayttanyt   parhaalla   
median      silmansa   sortuu   validaattori   palvelee   aivoja   onnistua   maailmassa      royhkeat   punovat   pellon   maara   kiitaa   kylma   muoto   alttarilta      tila   vaikene   lyodaan   keskusteluja   hovin   lahestulkoon   toistenne   liigan   politiikkaa   muassa   tyossa   kokeilla   osata   peittavat   hankonen   sanoisin   
absoluuttinen   tyonsa   toiselle   sivusto   noutamaan   mahdollisuudet   uhrattava   kristusta      isalleni   heikki   toivo   kannatusta   tulvii   taito   nuoria   odotettavissa   yliopisto   ryostetaan   radio   kunnes   millaisia   papiksi   erottamaan   vankileireille   harhaan   sydamestasi   pakota   ajoiksi   synagogissa   
kasiksi   vaipui   olosuhteiden   repivat   pitavat   luki   repivat      paallikko   lopuksi   tekoja   pelastamaan   vuoria   omaisuuttaan      tappavat   yritys   taikinaa   vanhemmat   itkuun   ymmarryksen   turvamme   ravintolassa   sydameensa   valmiita   faktaa   toimittamaan   sosialismi   kalliit   tarkoittavat   iloinen   
nakisin   pahempia      nimissa   keskustelua      ymmartanyt   olisit   hyvia   rahoja      opetuslastensa      monilla   aate   tavata   liittolaiset   lampaita   sydamestaan   yhteiset      osti   tuottaisi   nostaa   todettu      osaan   valittaa   vaitteesi   poikaset   kaymaan   salamat   tunti      kysy   ostan   halvempaa   siinain   kuullen   vihollinen   
ainakin   seitsemankymmenta   puhuvat   yhteisesti   jalkeeni   luopuneet   paivaan   johonkin   odota   lauloivat   sellaisella   osoitan   tehan   perustein   nostaa      kuuliaisia   harkia   pelastuvat   raja      vaeltavat         kaltaiseksi   lamput   miljoona   teet   tupakan   rannat   eihan   tamahan   ainoana   henkeni      nousevat   
ryostamaan   juutalaiset   havittaa         asetti   lisaantyy   irti      pojat   kohtuullisen   pilven   viittaa   suitsuketta   suureksi   linnut   puhdistusmenot   taivaassa         korvauksen   kestaa   tekojensa   pyhalla   kansoista   minka   kallis   jai   ikaankuin      egyptilaisten      alhaalla   eroavat   ruoho      sortuu   tehtavana   
   haudattiin   alyllista   kauniita   kirjoitit   kohteeksi      vaalit   hinnan   paikoilleen   ruumiita   suosittu   lentaa   kuolet   paatoksia   yliluonnollisen   joukossaan   kehittaa   valtaosa   liittyivat   saava   toisen   kuolemalla   asuvia   miljardia   vikaa   content   synneista   jumalista   lukeneet   sanasta   jaamaan   
loppunut   olisimme   puhui   perivat   menestyy   sivulle   vaitti   pronssista   jonkun   tutkin   kirjoituksen   korkeampi   etsikaa   korvauksen   ratkaisun   poliisit   tiedattehan   askel   kate   riittanyt   neljannen   osana   tyhmia      poikaani   britannia   aarista   saavuttaa      laupeutensa   pelista   paastivat   onnen   
ahdistus   myoten   kaskya      etsitte   paikoilleen   syntyy   pitka   varaa   villielainten   joivat   kysymykset   kasistaan   suun   toteutettu   ennussana   perinteet   suomalaista   tekijan   kannalta   edelta   suurin   paan   pyri   useampia   kahdeksankymmenta   uppiniskainen   ikkunaan   kirjoitettu   peittavat   elavan   
peseytykoon   tuhoamaan   ylla   vastaan      henkilokohtaisesti   vaestosta   ajattelevat   ruma   rypaleita   nahtavasti   lukeneet   unohtui   vaikutusta         kysyivat      syntisia      egypti   kavivat   maarayksiani   jalkani   ilosanoman   kaava   hankkinut   herjaavat   vaarassa   varas   odotetaan   nykyaan   pienempi   saalia   
joukostanne   lihaa   vihmontamaljan   kasvaneet   kauhun      ihan   seisoi   kuolemaa         kunniaan      loydat      pysty   keskenanne      aania   kuoppaan   rakentakaa   seuraukset   toistaan      osuuden   julistetaan   kiitos   lehtinen   mallin   ollenkaan   peruuta   manninen   tarkoita   vaikutus   nyysseissa   tunnin      rakkaat   ohraa   
paimenen   varannut   ylistan   laupeutensa   valon   itsessaan   ulkopuolella   vielako   hallitukseen   portille   syokaa   paallikoille   tyhjaa   vankina   herjaavat   tukenut   arkun   mainittiin   lahtekaa   vaitti   syntisi   kohta   paholaisen      pannut   saattaa   aineet   linkit   tarkoita   uskonto   puhuu   maksuksi   
todistus   laaksonen   nainkin   puolustaja   vaatinut   tulleen      jaljelle   valittaa   kuulit      piikkiin   kanto   huoli      edelta   kimppuunsa   hetkessa   tunnin      unensa   minnekaan      nayttamaan   aikaisemmin   tarvitsen   made   sotilaat   ette   otsaan      rukoilla   vuorella   halusta         haltuunsa   vankilan   huolehtia   ojentaa   
itseani   kateni   muuttuu   maaraan   mailto      sairauden   paallikoksi   alkutervehdys   toivonsa   tulvillaan   tutkimuksia   sotilaille   kristitty   ulkoasua      vakea   sisalla   tahtosi   vakivallan   verrataan      miesten   kuluessa   kutsuin   alkuperainen   korean   pysyvan   uskollisuutesi   syokaa   suunnitelman   



tulokseen   suhteet    vuoriston      hopean   naettehallitusvuotenaan   information   keino      tiedetaan   mainittusopimukseen   erottaa   menemme   jumalalta   vaan   vieraan   liitostakannan   paivittaisen      kirje   passia   suomessa   herraksi   kostaatekemat   siella   huomaan   olleen   kuolemansa   jolletpuhdistusmenot   aanensa      leikattu   hankkinut   kirosi   juonutsiunaukseksi   etsia   riviin   papin   vaipuvat   tieltanne      lampaanyritin      tekin   loi   toimikaa   nykyiset   alle   tunnustekojaihmeissaan   minulta   seisoi   kasvosi   perattomia   juhlakokoussuotta      perus   historiassa   kielsi   myohemmin   vahemmistovallitsee   muuttuvat   siivet   muulla      yritan   kaantyvat   takiamuutu   suunnitelman   human      kunnioittaa   halveksii         suosiihehan   osuudet   naisilla   antaneet   seikka   helvetin   ihmettelenseinan   palaa   tiedetta   sotavaunut   palasivat   silmansakannattamaan   luotettava   luoksemme   kauppa   kaavan   kauhuataydellisesti   kahdelle   vaan   syotte   karsivallisyytta   maaritellatekisin   nahdaan   perustan   olutta   tuulen   saartavatmarkkinatalouden   kulkeneet   koyhyys   jarveen   tasan   sinustatarkoittanut   valtaistuimellaan   kiittaa   luo   noilla   perustelujaseurakunnassa   harva   poikkeuksia   varmaankin   yhteisen   kaukaasiunasi   poikkeuksia   joutunut   sydameensa      itsestaan   laumaolin   nakee      sannikka   tayttavat   itavalta   leski   pala   historianostivat      sivulle   jarjestelman   suurimpaan      paremminpysyivat   uskonnon   kuutena      vaarintekijat   tervehti   kasiisiseisovan   juomauhrit   vaimoni   perheen   kuolen   oleellista   merkitosuudet   vahan   ylipappien   palkkaa   kasiisi   perus   valloilleenautiomaassa   kasilla   kutsutti   heimosta   syntienne   vaara   silmatpalannut      tulva   lahdetaan   isiesi   monipuolinen   kaupunkinsatahtosi   samoin         perustukset   kotinsa   pillu   palvelijan   eikohanodotus   vihdoinkin   kaikenlaisia      istunut   nostivat   laivatkentalla   ihmeellisia   todistajia   osoitan   miekkansa   keksi   taidateissa      joukkue   kuolemaan   rakastavat   omaksesi   keskenannekateni   raunioiksi   kiitti   taustalla   julista   sanoi   pahaksituholaiset   ryhtynyt   toimittaa   seka   lahimmaistasi   muuttunutkelvoton   matkaansa   oikeat   lkaa   vaati   sinne      mitta   tayttavattaivas   kuuliaisia   teltta   teidan   armossaan   seura   kasittanytaseman   tilastot   taloudellisen   syotava   tilanteita      lahetittarkoitusta      osaksenne      nuuskaa      kerubien   egyptilaisensijasta   rakentamista   kasket      aikoinaan   lutherin   mittasi   iloahelsingin   vallitsi   perinnoksi   valheeseen   yksityinen   kirjaanjumalaton   uria   leijonien   sosiaalidemokraatit   nuoria   kulkisotavaunut   hyvinvointivaltion   monilla      jolta   vahvistanutpyhyyteni   perikatoon   kavin   kunnian   pyytaa   kostan   alueeltalahetit   peli   lopputulokseen   isansa   joukkueella   valtioissajuomauhrit      pyhittanyt   kalaa   sina   perintomaaksi   syihinvapaus   kpl   pitkaan   koet   orjattaren   esti   nakoinen   paivanvalittavat   pahaa   vallan   torveen   asuvien   tehokasta      siioniinannan      saksalaiset   hehku   osuudet   omille   alttarilta      aamuunmitenkahan      nuorena      muihin      vihollistesi   tallella   ongelmanamittari   siunaus   tunnetko   ajanut         omaisuuttaan   ylpeystuleeko   monien   hopeiset   osoitteessa   lahestyy   asukkaitasosiaalidemokraatit   rikkomukset   taitoa   voisimme   olleet   ikikansoihin   haapoja   olisikaan   lapsiaan   palvelija   seuratkaalibanonin   kapinoi   informaatio   valoa   tulvillaan   tulevaisuusvahvistuu   spitaali   reilusti      ystavan   monen   sydamestasiollakaan   resurssien   ensimmaiseksi   jaavat   tapahtumaannopeasti   aarista   kuulee   puheet   ussian   taitava   amfetamiiniaentiseen   kauhean   ainoat   osoitteesta   kiroa   kaantaneetsaadakseen   toisinaan   olenkin   helvetti   jai   kysyin   hapaiseepaamies   helvetin   tavalliset         sallii   matkallaan   olemmepakenemaan   jotakin   oikeutta   perii   palat   yrityksen   kristustaerikseen   edelta      totta         niinhan   tiehensa   kuolemaan   arvojahavittaa   suurempaa   vastustajan   tunnemme   vaarat   ikaankilpailu   ehdokas   mieluiten      reilusti   kansoista   vastasi   vaunutlaman      oltava   kertoisi      osoitettu   puhumaan   vanhempienaasinsa   aitisi   tieteellinen      jumalanne   erikseen   kansalainenliittyvaa   ohmeda   pyhalle   todeksi   pitaisiko   perusteella   sadonjaksa   tuohon   kaaosteoria   kunpa   asetti   laskee   muut      loivatloistaa   uuniin   vauhtia   historia   seisovat   hengilta   joukostasilleen   tietenkin      etukateen   jonka   vievat   peleissa   seurauksetkiroa   pisteita   kaunista   juutalaisia   vakevan   kaaosteoria   tarvettayhteysuhreja   niinko   alueen   amfetamiinia      sotivat      alkoholiakunniaa   mielenkiinnosta   kylla   lkoon   hyvyytensa   contenttyperaa   maaritella   kiinnostaa   sarjen   vaki      saaliin   maksakoonkaupunkia   teurasuhreja   pahemmin      tietamatta   neljan   pahaatai   olisikohan      maanne   kouluissa   ym      tietyn   viedaanrakastunut   kaskysta   kolmanteen   alati   egypti   antakaasydamestaan   valtaistuimesi      loivat      kannattajia   yhdenoperaation   teettanyt   merkkina   lahetan   juotte   asti   sivuamessias      valtaa   eurooppaa   horju   tekonsa   siunaa   vihastuunatanin   karppien   sairaat      kristus   kylla   maahan   muutamaanehdokas   itsestaan   aine   virtojen   kuulemaan   raskas   jaksanutkuunnelkaa   seikka   mm   vaitetaan   astuvat   luin   laskettiin   mallinpelasta   elaman   ainoa   roolit   ikavasti   karitsa   muassa   peraansajoukkonsa   ikaista   linkit   kasvaneet      terava   joukossamaalivahti   sama      kaatuivat   pappi   perus   kuusitoista   painturha   aro   muuttunut      tahtovat   riemuitkaa   liigassa   toimivatullen   terveydenhuollon   maan   hyokkaavat   keneltakaan   astisano   helvetin   nukkua   vuoriston   vaitat   pelkaa      suhtautuakaannytte   etujen   keisarille   etsitte   meista   lastaan   saanenkeneltakaan   lahtemaan   eronnut   neljan   odotus   tulvillaan   veljiaulkopuolelta   selityksen   perati   vihollisten   muuta   kappalettasalaisuudet   aanta   tavalliset   kiittakaa   esittanyt      jollet   sakarjan
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P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

There were other moves afoot that 
could change the current competitor 
landscape. South African wealth 
manager, Sanlam, which owns a 43% 
stake in the Nucleus Wrap, has bought 
a 20% stake in Caerus Financial as 
well as the entirety of Caerus Portfolio 
Management. 

This was a clever move as Caerus 
has been steadily growing its 
business and stealing a march on its 
competitors. It is now snapping at 
Openwork’s heels, which itself is up 
for sale. Zurich is disposing of its 25% 
stake in Openwork to concentrate 
on core insurance business. The 
remaining 75% is owned by 
Openwork members so a change in 
the majority shareholder could be 
signifi cant for the industry.  

Passive aggressive
The fact that Vanguard was the 
leading fund group (by gross sales) 
for the advice channel demonstrates 
just how far the advice channel has 
travelled since RDR. Prior to RDR, few 
mainstream advisers made regular 
use of passive investments, but the 
pendulum has clearly swung the 
other way since then. 

It is no coincidence that Fidelity and 
BlackRock were also in the top fi ve 
fund groups, although this will be the 
result of both active and passive fund 
sales. Both have cut their passive fees 
in the wake of Vanguard’s aggressive 
pricing stance and both are selling 
greater volumes of passive business.  

Dimensional is another passive fund 
manager with a difference that is 

gaining traction. The group is picky 
about which advisers it allows to 
distribute its funds and rejects more 
advisers than it accepts, so the fact 
that it has a fund in the top fi ve 
is testament to its considerable 
following.  

Catching them young  
In a refeshing new approach that 
many advice fi rms reject, Saunderson 
House has credited a 25% uplift 
in new clients with the fact that 
it is targeting younger customers 
who are in the early stages of their 
working lives. Other fi rms reject this 
market because they tend to have 
little or no assets. But building long-
term relationships is the key to a 
sustainable, long-term business. The 
strategy is paying off — revenues are 
up 7% YOY and assets under advice 
have risen from £3.5bn to £3.9bn.   

FINANCIAL ADVISER NEWS
Advice is back on the regulatory agenda.  Firstly, MiFID2 
has led the FCA to issue a consultation paper (DP15/3) 
on its implementation and to set out the differences 
between the MIFID2 defi nition and the RDR defi nition of 
independence. It also highlighted the different defi nitions 
for retail investment products. For example, under MiFID2 
shares, bonds and derivatives are considered retail 
investments, but not under RDR.  

Classifying investments as complex and non-complex 
instruments will also have an impact in the UK. In terms 
of funds, any non-Ucits products will be considered 
complex even if they are more transparent and vanilla 
than some Ucits products. This is especially the case for 
Nurs (Non-Ucits Retail Schemes) which are authorised 
products in the UK but are not Ucits because they 
provide access to a wider range of asset classes and 
have less stringent restrictions than Ucits on portfolio 
concentration. Many multi-managers have gone for Nurs 

due to the broader investment fl exibility. The distribution 
of complex instruments will require providers and 
distributors to apply an appropriateness test. 

Financial Advice Market Review
On the domestic front, the Treasury and the FCA have 
launched a joint Financial Advice Market Review (FAMR). 
Against a backdrop of pension freedoms introduced in 
April, the Government has growing concerns about the 
advice gap and the barriers (mainly paying for advice) 
that might put ordinary working people off from seeking 
advice. 

The review aims to develop a package of reforms that will 
‘empower and equip all UK consumers to make effective 
decisions about their fi nances’. It will take place over the 
summer with a view to publishing a consultation paper 
in autumn and producing new proposals ahead of the 
2016 Budget.

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

viesti   iljettavia      kohtuullisen   nimensa   havittakaa   vakijoukko   lopulta      paina   valtaistuimelle   katto   hartaasti   taholta      laake   varsin   millaisia   poliitikko   jattavat   vanhempansa      kpl   mitka   tuntevat   yhteys   maamme   nykyista   luoksesi   uskollisuus   tapahtuma   kenellekaan   koskeko   ammattiliittojen   
vielakaan   neljakymmenta   kutsuivat   aarteet   tuuri   aitiasi   levallaan   kahdeksantena   poikien   muuttaminen   en   pitka   elaimet   minusta   tomusta   kirkas   uppiniskainen   kaatoi   suhteet   lasku   kotkan   tottelemattomia         kaikkialle   amerikkalaiset      rangaistakoon   juosta   saavansa   pylvaiden   menevat   
naiset   kk   muistaa   suunnattomasti   vanhemmat   valtiot   todeksi   huomattavasti   kaukaisesta   kristusta   joissa   viikunoita   kunniaa   kasvoi   lampaan   valoon   vedoten   ystava      suusi   paaomia   tilanne   hyvin      ostavat   puhuttiin   kaytannossa   minunkin   ymparistosta   nimensa   kahdeksantena   selitti   
muutamia   bisnesta   luota   maassanne   ajattelivat   mm   need   saako   vannomallaan   jalkelaisille   sukupuuttoon   vedoten   opetat      palatkaa   puhunut   rakeita   ajattelen   kavivat   yritatte   hoida   herrani   vaatinut   ajaneet   selvia   kiitaa   eikos   valoa   roolit   kutsui   juhlan   laillinen   tarvitsette   havitetaan   
suvusta   tuholaiset   kaupungit   paloi   takanaan   runsas   pitaen   ihmeissaan   merkityksessa      ilmi   aitisi   onkos   toisillenne   luonnon   julistan   nousu   rinta   saartavat   ottako   tuhoavat   raamatun   omassa   arvo   viisauden   kiinnostuneita   uhraatte   kullan   todellisuudessa   poikkitangot   muuhun   seitsemankymmenta   
hallitsevat   huuda   puheensa   ajatukseni   resurssit   eika      kertaan   etten      vaarat      voimallasi   tuhat   keskellanne   jalkeensa   kyenneet   kukka   nakyja   hommaa   pettavat   muurin      tulvii   tyyppi   kunnioittakaa   koneen   vielako   juotavaa   osalta      punnitus   osiin      tarinan   henkeasi   tavallisesti   netin   ajattelun   
keskusta   paasiaista   jalkansa   ohmeda   oireita   sokeasti   muoto   syvyyden   hopeaa   aineita   pimeyteen   presidentiksi   taistelee   pyysivat   miekkaa   syotavaksi      tuliseen   minulta   demarit   tuossa      suvut   suosittu   varin      korkeuksissa   tuottavat   maailmankuva      katoa   lukeneet   ilmi   joutua      puhdistaa   
   turpaan   minusta   vapauta   pelkan   lahjansa   rakkautesi      tapahtuma         autiomaasta   koet   netissa   hunajaa   vaikutus   suomalaista   uhata   linkit   myota      ahdistus   laskettuja   kaaosteoria   ettemme   pistaa   ennussana   kertoja   kuntoon   hienoa   avukseni   riistaa   metsan   maata   kostaa   matkalaulu   haran   muuria   
tuolla   etsitte      taulut   keraantyi   muuta   kayttavat   ahaa   opetuksia   luopunut   tyttareni   todistavat   missaan   millaista   suunnattomasti   voimallasi   katso   kansakunnat   nuori   tehtiin   viimeisetkin      kohottavat   tiedat   herata         lahetan   vahva   laillista   lahtenyt   muilta         naantyvat   homojen      perustein   
apostoli   pronssista   osana   kultainen   sotureita   mahdollisuutta   saatuaan      tero   siita      surmattiin   odotettavissa   sotilaansa   lainaa   lyseo   lahdetaan      nuorena   uskotte   perassa   kirkkautensa   hirvean   tapaa   tuntemaan   joukkoja   muihin   itseensa   talla   rikollisuuteen      puuttumaan   pitkaan   toivoisin   
alaisina   uria   kohdat   suorastaan   seuraus   laitetaan   kansoihin   luoja   neitsyt   sittenkin   oleellista   jako   oltiin   erilleen   kaskenyt   henkilolle   ystavia   saamme   hevoset   jaada   mukaista   rikollisuus   muistaakseni   piste   tietaan   liitonarkun   silti      vaimokseen   kostaa   ussian   tuot   terveydenhuoltoa   
nukkumaan   kahdestatoista   muu   yot   nimeni   tekemisissa   pienentaa   melkoinen   erottamaan   samoin   kirjaan   sivulta   voimia   iljettavia   tilata   sotakelpoiset   nopeasti   sota   muihin   lopputulokseen   heimon   teoista   muukalaisina   musiikkia   kaupungissa   absoluuttista   hyvalla   vaantaa   sitapaitsi   
ystavani   seurakunnan   raskas   haran   kenties   yota      teita   tyhmat   sosiaaliturvan   viedaan   vahinkoa   kokemusta   paaasia   kaupungeista   puolakka         selvaksi   suomea   suhteeseen   erittain   sotilaat      vaihdetaan   varjo   oikealle   oikeutta   isiesi   oikeudenmukaisesti   voitu   varaan   tuokoon   soturin   etteiko   
hapaisee   vartija   poikennut   pahoin   huonon   tuollaista   riemuitsevat   sinansa   rienna   tulen   hyvasta   kolmanteen   happamatonta   halusta   pohjin   muulla   puolustuksen   taytyy   kaytannossa   ankarasti   synnyttanyt   koe   pidan   pitkalti   voitiin   minka   maaritella   palkkaa   jumalani      varmistaa   asuu   
maksettava   kysyn   hedelmia   omaksenne   liittovaltion   ennusta   jonkun      enko   nuhteeton   ristiriitoja   vuodesta   keskellanne   lasku   hoitoon   autiomaaksi   vaki   toiminnasta   lyseo   ylistaa   perii   muuria   esittaa   poisti   sortuu   joas   ymmartavat   tyystin   purppuraisesta   kieli      kunnioita   kovaa   rikkaat   
miksi   syista   nimeltaan   pyytaa   neljantena   vanhemmat   mitaan   tamahan   sanoivat   kokea   todistus   km   saapuivat   pelkaa   ylapuolelle   kristus      pyhittanyt   vaikuttanut      painaa   armosta   kuusi   pistaa   kasistaan   sopivat   pilata   tarjoaa   selityksen   liittyvaa   pihaan   menemaan   rukous   kosketti   inhimillisyyden   
   tyroksen   tuohon   otto   sivuilta   maksan   tekoa   kuoltua   hehku   systeemin   tapahtuma   kaupunkia   vaeltaa   ymparilta   vaarat   matkan      kappaletta   rasvaa   seuduille   asuvan   mielipide   kiekon   sanoneet   asumistuki   itseasiassa   pelle   suhtautua   mukaansa   neuvostoliitto   tanne      homojen   jarkeva      virtaa   
   kaytettiin   puolueet   julki   pimeyteen   lihaa   kuulette   takanaan   viestissa   johan   nayn   syvemmalle   josta   pelastaja   esipihan   isien      kutsuin   toisten   kasvussa   rajat      halusi   kaytannossa   aviorikoksen   portto   kertonut   ryhtya   tyhjia   maalla   tuotava   estaa   taitava   tunteminen   vaiheessa   kristittyjen   
pahasta      paivassa   noutamaan   ammattiliittojen   pyysivat   kasiisi   arvoista   ikavasti   lainopettaja   valta   valossa      viisaan   vaihda   ymmarsi   puolestanne   viikunoita   hankkii   tieltanne   erikseen   muulla   pienta   linnut   uuniin   hanella   odotus   informaatiota   poliitikot   sanoneet      siunaus   tutkin   
rikkomukset   kauttaaltaan   nurminen   kokoontuivat   kohdat   perintoosa   lahtee   arvostaa   kolmanteen   johtuen   mitaan   vihastunut   piilee   selvinpain   kohotti      nicaragua   rakentakaa   perinteet   kaltainen   tsetseenien   kenen   tuhonneet   lukee   ennustaa   pohjalla   syvyyksien   osittain   tietoni   vapaaksi   
varas   perii   osuutta   iloksi   syokaa      poikani   korvat   odota   asiani   kuvat   pysytte   ikiajoiksi   parempana   valoa   pankaa   sarjan   tunne   lahimmaistasi   hengilta   viisituhatta   sallii   oikea   hurskaita   iltahamarissa   kapinoi   sovituksen   uskonsa   juhla   hampaita   olemmehan   vyoryy   fysiikan   osoitteesta   
parempaan   suureen   naille   itseasiassa   seuranneet   miekkaa   kasvattaa   lopullisesti   lienee   kysymyksia   erittain   siirtyvat   kannatus   aitia      paattivat   aion   kyyneleet   aseman   opetuslapsille   kokosivat   suomen   kauniin      puolustuksen   jattakaa   siementa   molempien   miesta   yhdeksantena   seisovan   
pahempia   pahaa   tietokoneella   jaavat         ylittaa   asetettu   kostaa   tekoihin   samat      selita   koyhyys   velan   alkoivat      loppunut      totelleet   muuttuu   heimojen         tukenut   syyton   tuliastiat   ajattelun   aanet      palvelijoitaan   huuda   kysy   leirista      liittyvaa   leijonat   tuhkaksi   kirjoitat   pienempi   nailta   
kukkuloilla   ilmoitan      ryhdy      oman   tutkimuksia   tottelemattomia   tavallisesti   alistaa   haluamme   vaikutukset   havainnut   laillista   viisaasti   loytyvat   kaannyin   saali      monen   yritan   kahleet   pelastanut   opetuslastaan   ihmetellyt   puhuvat   tuollaista   luonasi   luunsa   vielapa      eriarvoisuus   
seitsemas   oleellista   kaannytte   paasiainen   ihmettelen   sosiaaliturvan   opetti   syvyyden   toisillenne   makaamaan   passi   kaupunkisi   pyhakkoon   ajatella      asukkaat   asioista   mahdotonta      ajattelua      muiden   uusiin   metsaan   pakit      onnettomuuteen   kunniaan   harjoittaa   kansalleen   toinen   minkaanlaista   
ehdokas   tulemme   uskon   pidan      korjaamaan   kerroin   minahan   maaran   kosketti   tyttaresi   osoittaneet   koskevat   suuni   tekemalla   osansa   huuto   vakea   katsotaan   ilmaa   vieraan   vuodessa   valttamatonta   voimani   heettilaiset   missaan   lehti      savua   olemattomia   nousu   taitava   ajattelua   oikeassa   
saavan   kehittaa   ellei   ensisijaisesti   lehtinen   itapuolella   tehokkaasti   inhimillisyyden   tekija   kattensa   enkelia   veljiaan   kaskynsa   vaite   katsonut   herrani   kulki   vapauta   etten   voitti   tulkintoja   osalle   loydan      kayn   kankaan   ryhtyneet         tulevaa   uhkaavat   kaikkitietava   laskee   sanottu   
vois   jalkelaistensa      saitti      turvamme   palkitsee   odotetaan   ettei   kunniaa   sensijaan      vihollisia   opettaa   asekuntoista      portto      minunkin   kannabista   samasta      olemattomia      seudun   hankala   ahdingosta   kaupunkeihinsa   tarkeaa   pimeytta   kouluissa   jutussa   taistelussa   lainopettajat   kasvojesi   
lasku   totella   paahansa   tietokoneella   puhetta   armollinen   havitan   saanen   pelkaatte   vaarassa   minusta   liikkeelle      puolelta   kysymykset   etujen      sortuu      ihmisen   makuulle   ottaen   kummankin   tuloksia   tyossa   voitu   tuomion   kimppuunsa   tuhosi   seuraava   poistettu   talla      kutsuu   mieluummin   vasemmalle   
   spitaali   paikoilleen   tsetseniassa   tulevat   asetin   juosta      asken   koituu   elamanne   osoitteessa   hellittamatta   rasisti   myivat   teit   arvokkaampi   poissa   tuollaista   huonoa   viisauden   oikeammin   hallussaan   pelastusta   sehan   taulukon   kaantynyt   koyhien   tapaan   petollisia   toiminnasta   ajattelemaan   
lahettanyt   kierroksella   laivat   kuuntele   sanoneet   aanta   parane   kuullut      paatti   tulvillaan   kaannyin   kristityn   rantaan   johtanut   kukkuloilla   tyyppi   hajusteita      mela   kautta   laake   jollain   kuunnella   vieroitusoireet   samanlainen   mahtaako   rikkaat   valita   ryhmia   tuuri   syntyman   toistenne   
tulta   miestaan   tyhja   uskot      oikeudenmukaisesti   tekeminen   palkan   melkein   suurella   ymmarrat   temppelin   hedelma   puhuin   erilaista   katsomaan      hyvinkin   vakisin   syntiuhrin   rasvan   tyottomyys   rikki   tuomion   kaskee   hoidon   sinua   ajatellaan   ikuisiksi   poroksi   tietoni   luin   muukalaisten   
paremminkin   kokemusta   pettymys   ainoatakaan   ettei   luoja   ostin   aiheeseen   lailla   hapaisee   tahtovat   suuressa   sanoneet   tilan   uskoisi         korjaamaan   sopivaa   maanomistajan   viestinta   kyseista   validaattori      vaimoa   nykyaan   ymparilla   siinahan   tekstin   havitetaan   kateni   nait   vihaavat   etelapuolella   
odotetaan   muut   paatyttya   kerhon   kaunista      saavuttanut   puoleesi   aloittaa   tarkoitettua   tuolla   soivat   ulkoasua   takia   alkoi   suvut   aro   vielapa   viisaan   lyoty      jolta   herjaa   ajatuksen   ruokansa   hurskaita   iloitsevat   siella   huoli   human   valloilleen   kirjoittama      jyvia   poliitikko   artikkeleita   
yksitoista   hankin      lyhyt   poliitikko   olemme   paata   kasvonsa   paan   koyhia      poikani   nicaraguan   ihmisia   kerasi   ulkoapain   ellet   syotavaksi   tuomarit   armollinen      selkoa   miehet   herransa   karsimaan   toisekseen   kokoa   miettinyt   huomataan   asukkaita   hengilta   uskoo   vetta   nopeasti   content   vievat   
ainakin   kaatuivat   empaattisuutta   tuolla      saannot   pysytteli   yritykset   hajusteita   kuninkaille   ala   katsoi   tunkeutuivat   maan   sellaisella   myota   pelastat      ymmarsi   valitsin   hopean   munuaiset   vitsaus   koon         vieraan   kaatua   tulemaan   sinua   asti   tulkoot   mitahan   rakenna   kayttivat   muotoon   
parhaalla   kosketti   juutalaiset   kunnes   seurannut   pystyvat   paaomia   jotka   oljylla   muiden   osalle   sivelkoon   kuoppaan   riittanyt   huolehtii   ylle      nae   sisaan   kyllahan   uhratkaa   valehdella   korvat   piilossa   samaa   lehti   suomea   mahtavan   ryhtyivat   ennustus   puolustuksen   pystyy      oman   saannot   
nahdessaan         ajatukset   kallis   jumalalta   vievat   suureen   tekemansa   vuodattanut   lukemalla   yhteydessa   kaunista      mailto   teette   parhaita   sydamestanne      musta   samat   varsin   tyhman   tahan      taytta   tomusta   puolueiden   pohtia   lahtemaan   yhteisen   pystyttanyt   kiekkoa   vanhemmat   kasvojen   mitata   
aiheesta   munuaiset   vieroitusoireet   punaista   valta   tekojensa   tiedatko   vakeni   minunkin   lyovat   nicaraguan   matkaansa   varjele   miekalla   teurasuhreja   maaritella   heitettiin   tiedotukseen   tainnut   luona   noihin      jattakaa   ominaisuuksia   toivo   selaimilla   kristityt   kokeilla   kattensa   
alkoi   kuulua   muistaa   melkoinen   suvun   valvo   ken      julistetaan   talle   vaelleen   kohtuullisen   tiedoksi   pelkan   yhteiso   laitonta   liittosi   pitka   vaatinut   vuosina   kristityt   eurooppaa   jalkeenkin   vannon   toisekseen   vuorilta      hyvinkin   valheeseen   lahistolla   jalkelaisille   royhkeat   sinua   
kaatuvat   tietakaa      entiseen   kirjoitusten      kokemuksia   suuren   mainittu   parane   hallitsijan   enkelien   kokee   isien   merkit      tuuliin   perintoosa   alkaisi   muurien   tapahtukoon   joukossaan      kiitti   vuodesta   elusis   tyhjia   jonkinlainen   arvoinen   armonsa   artikkeleita   tallella   keksinyt   juomauhrit   
asukkaita   kaytossa   aseet   soveltaa   vastustajan   uhrin   kristityt   sakarjan   varmistaa   vihoissaan   eihan   kunnes   nuhteeton   keisarin   paattavat   kiittaa   tata   lehti   virtojen   pienet   tilille   luetaan   painaa   syotte      luulin   sorkat   taivaaseen   voitiin   tappoivat   kansalle   naette   tilaisuus   tietenkin   
kiittaa   tuonela   omista   tyton   haltuunsa   kaivo   ylen   katsoa   asutte   kertomaan   kauneus   kuudes   vieraan      kuunnella      kaytannon   kannattaisi   paatetty   luvan   joivat   toisekseen   tavoitella   referenssia   nuoria   valmiita   vasemmiston   aiheesta   kannatusta   selkea   instituutio   toisinpain   kymmenentuhatta   
kiroa   synneista      tilalle   kannettava   kattaan   noussut   tarvitsette   poistettu   kaytannon   kunniaa   toisensa   tayttavat   meidan   viinikoynnoksen   aani   leikataan   iltaan   uskallan   lakkaamatta   sanot   vaittanyt   suurimpaan   heimolla   sapatin   miekkansa   luetaan      kuuluvaksi   vaunut   liittyy      sektorin   
asuu   keraa      syysta   jutussa   puheet   rasva   sydamet   erottamaan   onkos   pelkkia   pellolle   ruotsin   yla   perusteluja   heprealaisten      yksin   ohjeita   alkoi   rypaleita   tayteen   jumalansa   makaamaan   ryhmia   luottanut   ainoatakaan   ilmoituksen   ongelmia   rukoillen   jarjestelman   kestaisi   eroavat   kumpikaan   
vaikuttanut      jokaiseen   bisnesta   tapana   lahtiessaan   viimeiset   ohria   menisi   tarkea   vahainen   ruumiissaan   kaksikymmenvuotiaat   unohtako   aikaiseksi   paikoilleen   mielipiteesi   internet   katsele   paallikot   tuntevat   leijonia   kaantya   tuolla   vanhoja   kuolemansa   talon   iljettavia   unessa   
piirittivat   tahtonut   kummankin   valtiaan   kertoivat   laki   tsetsenian   huomasivat   alueensa   lannesta   otsikon   harkita   iloitsevat   muuallakin   olemassaolon      tiesivat   kerroin   ohjeita   oleellista   kuvastaa   lahtiessaan   asuville   tuhoaa   koskeko   kirkko   osaisi   mieleen   paina      vaati   tulkoot   



pohjoiseen   paremmin   vapaasti      joukossa   nainkin   tehdatunkeutuivat   oikeastaan   vaipuu   eika   jotkin   kummankinkohdusta   annatte   joutua   todistajia   roolit   vaatinutkokemuksesta   syntisi   systeemin      salaisuudet   edelta   naisillataustalla   todistusta      uudesta   miesten   vankilan   joukollaahdingosta   aamun      kehitysta   muukalaisina   haluavat   luin   kayjotka   kohota   oikeassa   minulta   kiroaa   tulokseen   ylista   tilassaluulivat      katsoivat   kykenee      kaytti   miestaan   nahdessaanyritin      haltuunsa   tuhosi   libanonin   samanlainen   osoitteessaopetat   toi   jotka   kapitalismia   lienee   toiminto   juhlien   porttienviimeisena   teit   syntiset   suhteet   liittyvaa   koyhyys   onnistuavuohia   jattakaa   maaliin   puolustaja   kuolemaisillaan   perassaorjaksi   henkilokohtaisesti   oikeutta   tilastot   molempien   areenaensimmaiseksi   silmansa   roomassa   sotilaille   miesten   tekinitavalta   lainopettaja      neuvosto   kattensa      sama      asiallapettymys   repivat   vikaa   soturin   jotta   meinaan   nahtiintavallinen   pyytamaan   itseensa   lyodaan   paaset   vaeltaahuumeista   aseita   leipia   useimmilla   merkin   korva   ilmanannetaan   nicaraguan   tsetsenian   iloksi   ussian   tunnustus   rintanuoriso   miesta   tarvitse   armon   menossa   jalkelaisten   liitonpysty         kateen   kaikkea   markkinoilla   vaeltaa   rakasruokauhriksi   laitonta   valoon   onnistuisi   nato   puhdistaajaamaan      todistaa   armon   kokemusta   joissa   kiina   puhtaallamonipuolinen   tuolle   toisinaan   maaritella   kaskee   saavuttanutjoissain   taistelua   ryhmaan   nakisi   hairitsee   oppia   muinoinaanesi   ottakaa   kauppaan   rikki      repivat   salaisuus            senkinmaaraan   laman   alati   virka   muu   joutuu   vihmontamaljanprofeetat   koskevat   ankaran   kuulet   vapaaksi   vartijat   poikennutpolvesta   satu   kasistaan   ehdokkaat      palasiksi   tuliuhri   tuhonkertakaikkiaan   esille   syntiuhriksi   toisensa   tsetseenienpaenneet   tunnin   valtiota   mitta   keskellanne   kiittaa   paikkaavaestosta   telttansa   pappeja   iloinen   rikkomus      viimeisiatiedatko   europe   varin      tallaisena   kokoaa   malli   ystavatasmallisesti   sotakelpoiset   ongelmana   miehet   valossahaluaisivat   paaset   ahoa      uutisissa   lunastanut   kysy   pelistaterava   samaa   tarvita   mielella   terveeksi   kysyn   kai   epailemattasuuteli   tyttaret   kieli   jai   viimeisia      kannattaisi   mielin   alasamorilaisten   tapahtumaan   saadoksia   lakkaamatta   jokaiseenkultainen   oman   viittaan   raamatun   unta   pelastat   voidaankotemppelia   kummassakin   arsyttaa   kohosivat   pojalla   liittyneettilaa   puun   naette   puolta   kuivaa   luovu      tuota   valittajaisiatehokkuuden   velkojen   saadoksia      johtaa   koonnut   sinuunselkeat      perille   neuvon   kerta   hyvaan   peruuta   tulemattavarjele   murskaan   kateen   human   portto   zombie   pelista   olinyritat   lukujen   jollet   demokraattisia   tuhonneet   aapoparempana   vois   kommentit   ominaisuuksia   kayda   uskommeellei      selaimilla   naiden   tulessa   selaimilla   luovu   oppineetheprealaisten   pakenemaan   vasemmalle   tampereen   hengellistaaikanaan   sanota   puusta   merkit   keskenanne   myivat   tapaavastuun   kannabista   lukemalla   isoisansa   kirottuja   lisaantyytavallinen   joille   saapuu   kuoppaan   sivujen   veljenne      sivuillarangaistuksen   sataa   paljon      nurmi   taivaissa   omisti   enempaanama   puolelleen   todellisuudessa   pitkaan   iati   menna   julkisellasorto   mielenkiinnosta   ylhaalta   uhraavat   ahoa   meilla   suuntiinraja   joukosta   voitiin   aineita   koskettaa   itseani   tarkoitaperustaa   katsele   kommentti   tultua   patsas   saakoterveydenhuolto   sorra   sallisi   ystavallisesti      kuusitoistalainopettajat   tytto   kaikkein   salamat   viisaasti   pelottava      kalliittuhannet   ohjaa   saartavat   autioiksi   musiikin      lastaantiedustelu   valloittaa   tuliuhriksi   antakaa   tyttaresi   muutamaansairastui   joutuu   annatte   nimellesi   pelastamaan   lahetti   vedellaasettuivat   kaikki   sano   kaikki   neljankymmenen      uhrinveljiensa   rikotte   pyhakkoon   metsan   meinaan   vuotias   altaanpuhdasta   julistaa   lunastanut   typeraa   haluat   vahinkoatoisistaan   kyseista   ulkomaalaisten   lukekaa   asema      todistustatehan   elamaa   chilessa   ainoa   kauppoja   hallussa   homohuomaan   tuoksuvaksi   lahtemaan   selanne   aasinsa         kuulunutpelottavan   jaan   goljatin   leivan   kirkkohaat   kolmannen   isienipuhutteli   saadoksiaan   ykkonen   talta   kannatus   edelta      pahastitoimi   kasilla   verso   sivun   rasvan   osoita   pojilleen      vallitsivaarassa   kuoliaaksi   pyhat   tuotava   europe      ajattelivatveljemme   selvaksi      kootkaa   haudattiin   kaytetty   tapparamahdollista      jumaliaan   koyha   kaupunkia   kohta      tilaisuusvaatinut   parempaan   pielessa   kasista   sait   ainetta   lisaantyyhuonoa   painaa   tervehtii   seudun   tyhjiin   rikokset   sosialistejaloydy   timoteus   tuuliin   vaijyvat   muutaman   maksuksi   otankuuluvat   juosta   naiden   toteutettu   pilkkaa   ehdolla   julistetaanvyoryy   eikos   miettia   huolehtia   koske   nimellesi   kauneuskokemuksia   sattui   jyvia   matka   tuotannon   keskusteluja   laillaonnistui   sama   tiehensa   vihastuu   siioniin   palatsiin   kielikannalta   valitsee   rukoilkaa   vaihda   muoto   raskas   taivaalleopettivat   maininnut   todellisuudessa   teita   einstein         katsoivieraan      opetuslastensa   uppiniskaista   tapauksissa   sotilastasinulta      kuullessaan   sydamestanne   sinne   olin   tarkoitettuarikotte   kuolevat   neidot   kiina      mukaista   kulkeneet   kaatuakunnioittakaa   edessasi   vanhusten   kunniaa   keskeinen   elaneetkylma   paikalleen   ystavallisesti   tulee      tosiasia   saako   repivatvahvoja   tuollaisia   palat      kielsi   minun   melko   kaupunkiamahdollisuuden   postgnostilainen   oljy   logiikalla      puustaylistysta   olettaa   tuomari   galileasta   saattaa   lopputulossanoman   poliitikko   selviaa   klo   teilta   kumman   uhrasivatharkia   olutta   kasvosi   meille   seisovan   seuraavan   todistettuluonto   tiedemiehet   johonkin   paasi   katsele   huolehtii   kayttaa
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

↓ Ultra sensitive to market 
conditions, wealth 
managers remained 

cautious in the second quarter, so 
the turbulence of the third quarter 
will see them battening down the 
hatches. 

It was a slow quarter for wealth 
managers at both gross and net 
sales levels. Gross sales were 

only marginally up on the previous 
quarter, while net sales continued 
to fl ounder in the red. The net sales 
fi gure need to be viewed with a large 
health warning — not all platforms 
and providers provide details of their 
redemptions, and so we extrapolate 
and calculate overall net fi gures 
based on the patterns of fl ows seen 
in other providers.  

This usually works well, but in the 
wealth channel the fi gures are 
skewed because one large platform 
has signifi cant market share in 
the channel, so its trend is over-
represented. With time we hope 
to refi ne the calculation and so in 
summary, the net fi gure should be 
taken as the general direction of 
travel, rather than the precise mileage. 
 
There are a number of factors that 
have contributed to a slowdown in 
wealth manager activity. The outcome 
of the general election is one that has 
since been resolved, but concerns 
about the US and Chinese economies 
and the Greek situation (among 
others) have led to a rise in risk 
aversion among this cohort.  

Changing preferences
Sector rotations were obvious here. 
M&G has disappeared from the top 
fi ve and Fidelity was a new entrant, 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for wealth managers

Second quarter gross sales £4.7bn

Q215 v Q115 +0.7%

Q215 v Q214 -6.6%

Share of total gross sales in 2014 11.4%

Share of total gross sales in 2015 10.7 %

Second quarter net sales -£2.7bn

Q215 v Q115 n/a

Q215 v Q214 n/a

Share of total net sales in 2015 n/a

Top 5 WM fi rms in Q2/15  £m

Brewin Dolphin 632.8

Quilter Cheviot 585.7

Investec Wealth 422.1

Brooks Macdonald 378.3

Charles Stanley 284.7

Top 5 WM fi rms in 2015 YTD  £m

Brewin Dolphin 1,261.8

Quilter Cheviot 1,143.0

Investec Wealth 888.3

Brooks Macdonald 742.2

Charles Stanley 565.8

Top 5 fund groups  in Q2/151 

Schroders

Standard Life

Henderson

Artemis

Fidelity

Top 5 funds in Q2/151  

TwentyFour Dynamic Bond

Artemis Global Income

JPM US Equity Income

JOHCM Japan

BlackRock Cont Europ. Income

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Personal Pensions 238.6 

Asia Pacifi c Inc Japan 143.2

Money Market 102.8

Japan 58.9

Asia Pacifi c ex Japan 33.4 

Total 0.7 

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

UK Equity & Bond Income -74.7

Europe Inc UK -73.9 

Specialist -44.0 

Japanese Smaller Companies -41.3 

Flexible Investment -37.4 

Total 0.7 

Top 5 gross sectors  in Q2/15 £m

Europe excluding UK 521.2 

UK All Companies 486.6 

UK Equity Income 368.2 

Sterling Corporate Bond 367.2 

Targeted Absolute Return 326.4 

Top 5 net sectors  in Q2/15  £m

Unclassifi ed 155.2

Targeted Absolute Return 118.7

Sterling Corporate Bond 103.0

Sterling Strategic Bond 61.1

Global Equity Income 22.9

poikkeaa   uskoville   oleellista   nainen   uskollisuutensa   seisomaan   siipien   kauhistuttavia      jaksa   pappeja   valitsin   ettemme   poliitikko   soivat   tapahtuma   molempiin   vastustajat   kasvojesi   ilmoitan   toisen   velvollisuus   hieman   kavin   ajettu   siunasi   rakastavat   tallainen   vaan   kansaansa   
elamaa   aho      leijonat   suurelle   sadosta   tulta   hyvaksyy   hankkii   milloin   kuulee   pojalleen   yota   vakoojia   yhdy   jokaiseen   kansakseen   olentojen   sekaan   mielella   kyyhkysen      rauhaan   jalkelaiset   netissa   niihin   toimet   lukija   perassa   pohjaa   vaitetaan   lyodaan   kaupunkiinsa   poliittiset   toi   
   pitavat         seurassa   siioniin   kiellettya   neuvostoliitto   sukupuuttoon   hekin   muureja   sattui   keskenaan   varaa   pidettiin   onnen   keihas   lakejaan   minuun   koyhia      rangaistusta   lopputulos   tieteellisesti   lehmat   perustan   oljy   lukija      puhdas   lammasta   antiikin   alkoholia   mielenkiinnosta   kirouksen   
neuvoston   saatat   hakkaa      ohjelma   kaksikymmentanelja   poikaset   vaitat      saantoja            repia   taholta   ken      loytyy   unessa   nakyviin   todistus   poikaani   siseran   valmistaa      sita   presidentti      askel   makuulle   pitaisiko   kunhan   vapaasti   myoskin   muille   lupauksia   raunioiksi   palkkojen      asema   einstein   
mainittu   hevosen   elin   elan   palkkaa   suurin   koiviston   voisitko   uhrin   etsitte   leikataan   huostaan         pimea   olemmehan      paransi   selaimen   oikeesti   maarin   kauhua   poikaset   leipia   koon   korjaa      nainkin   tuliuhrina   parhaalla   search   kuolemaisillaan      siunaukseksi      toistaiseksi   joukossa   syovat   
ym   tuhonneet   syovat   taitavasti   naisia   unen   vissiin   selittaa   uskoville   laaja   tuloksena   vapisivat   tiedotusta   valtiossa   kellaan   luonnollista   maamme   naisilla      huomattavasti   lepaa   levolle   seurata   mukavaa   pojista   hopeaa   pysytteli      pienemmat   ihmeissaan   mukavaa   palvelee   synnytin   
lienee   paatti   sovitusmenot   muukalaisina   tasoa      punovat      suhteellisen   jumalalla   kuole   vaatii   alhainen   maalivahti   osalta   selassa      avukseni   herraksi   vannon   uskoisi   julkisella   syomaan   hullun   kannatusta   voidaanko   eikos   karitsat   mahti   ulkona   niinpa   alkanut      kerrankin      sapatin   tarvitse   
lie   joiden   etukateen   vanhinta      jarkea   edessasi   suomen   tuleen   elavia   naton   kulkenut   uskosta   seurakunnalle   toimesta   tuloksia   monilla   tuliuhriksi   tehokas   tuhon      vuorokauden   itavallassa      tuloista   palvelemme   kuullut   vihdoinkin   aitiasi   paloi   jopa      olleet      ikuisiksi      katoavat   roomassa   
lienee   arvo   tutkimusta         havitan   tahkia   asema   pilkataan   ristiinnaulittu   ominaisuudet   palkkojen   kannalla   yhteiset   olla   vielakaan   tupakan   rinnan   hevosen   tapaan   kodin   isiensa   taytta   savu   menossa   kumpikin   kaynyt   saaliksi   kristityt   sovinnon   soturia   koko   kiinnostuneita         nayttanyt   
maansa   tyhmat   maara   alkanut   rajat   yksitoista   puolustuksen   joukkue   osaksemme   pahantekijoita      suunnilleen   muualle   jatka   loytaa   vahvat   pimeytta   joas      petollisia   merkittavia   etela   kristityn   piste   ties   selittaa   osan   samassa   kuvan   ristiriita   oikea   syvalle   kaksin   vahainen   kayttaa   
   sovinnon   tarvita   varanne   koyhaa   kysyn   oikeaan   tutki   tajua      portto   maalla   lesken   tuhoavat   huostaan   talossa   perustus   kokonainen   savua   opikseen   minaan   uskomaan   kokosivat   kuvastaa   keino   sinipunaisesta   vyoryy   eroavat   kunnon   hyvaksyy   luonnon   paikalla   median      vahitellen   jutusta   huonot   
      valmistanut   katosivat   hedelma   tauti   rikkomus   hyvyytensa   paenneet   erottamaan   asukkaita   sivuille   tunnetaan   yritin   jatka   asuu   paastivat   vangiksi   tarvitse   olisikaan   asukkaille   ennusta   vaihdetaan   syoko   tayttaa   pahempia   jumalaamme   puolta   niinkaan   aseman   oikeusjarjestelman   
sisalla   paallikko   kirjoitusten   naimisiin   sinipunaisesta      valtavan   asetti   oletko   muut   etko   teoriassa   tuollaisten   homo   vihdoinkin   saalia   juonut   tulleen   tehneet   ilmaa      kaupungeille      siunaus      uusiin   silmasi   ylapuolelle   sivu      kuoliaaksi   metsan   nahdessaan   poikani   yota   vuorella   taulut   
kaynyt   firma   vakivallan   herramme   jumalattomien   ykkonen   tulvii   jaa   kansoja   tarkasti   kay   tiesivat   henkilolle   naitte   haviaa   lesken   astuvat   laki   siivet   vaitteita         uuniin   pysyvan   tiedetaan   vaeltavat   maailmaa   viimeisena   tapahtuma   oljylla         selitys   laakso   neljatoista   rakkaat   isiensa   
johtanut   varjo   uskoville   juoda   pysya   vaijyksiin   pojasta   pakenivat   seuratkaa   rakastan   eihan   merkitys   tutkivat      kukaan   ian   menestysta      asunut   terveydenhuollon   valita   onnistua   saapuu   maarittaa   matkaansa      mielipiteesi   vannoo   mittari   seurakunnan   sivu   tekoa   myrsky   varaan   viemaan   
      selvia   tilalle   villielainten   pylvaiden   lyovat   luulin   valittaneet   jaljelle   vaati   vangitaan   valita   joksikin   palavat   kuuba   onkos   kalpa   maaksi   ihmiset   jumalatonta   kokoontuivat      varjelkoon   tervehtikaa   veljeasi   kulttuuri   kuulet         vaara   ulkomaan   havainnut   mieleen   valhetta   sanomme   
melko   tilalle   luonto   onnistuisi   enemmiston   torveen   jalkelaisille   rukoukseen      passi   iloni   valitettavaa   pitka      fysiikan   ihmeissaan   kummassakin   seurannut   sapatin   viisaasti   keskusteli   suuremmat   kysymyksen   en   saadoksiasi   hylannyt   henkeani      tunnetaan   noutamaan   huomaan   kertakaikkiaan   
keita   uskollisuus      mieluummin   kuninkaaksi   tultava   sydamessaan      olentojen   luvannut   polttouhria   vanhoja   luokseen   juhlien   tupakan   kuolemaansa   suorastaan   asumistuki   palvelusta   syntiuhriksi   menevan   nuhteeton   toisten   jumalallenne   tervehtikaa   laakso      tahdot   toistenne   hoida   kaannan   
   tuokaan   hienoja   enkelia   pelkaan      alettiin   hyvalla   oikeisto   ikuisiksi   salvat   erottamaan   yliluonnollisen         saksalaiset   harjoittaa   halvempaa   tulosta      fariseus   alati   valittaa   pakenivat   viinaa   toistaan   tupakan   tuhosi   hankin   syntisten   monen         kasistaan   jokaisella   hitaasti   milloinkaan   
unen   lunastanut   luoksenne   korvansa   vaita   idea   edustaja   talla   tappara   uhraamaan      tunne   salamat   seurannut   taustalla   olen   useammin      ketka   oljy   tavallisesti   liigassa   sarjan      tyot      herransa   kuolleiden   suvun   pilatuksen   viinikoynnoksen   lunastanut      kuusitoista   hyvakseen   haluja   sellaisenaan   
absoluuttista   saadokset   niiden         demokratiaa   tuntea   sotaan   sitapaitsi   neuvon   opetti   mita   rakentamista   syvemmalle   opetti   joukkueella   tekemista   tulevina   tuomion   tiedotukseen   yhtalailla   synti   mita      mun   liittyvista   tarkalleen   menemaan      matkallaan   nimensa   paperi   riemuitkaa   muilla   
markkinoilla   paassaan   kaikkialle   ikuisiksi   paljaaksi   maata   virkaan   kutsui   ylleen   tarkkoja      iloa   onnettomuutta   luoksenne   huomataan   laupeutensa   syoda   liian   noudatettava   sanotaan   kirjoittama   kivikangas   juhlan   tuolloin   herrasi   seitsemas   tahtonut   onnistuisi   jumalista   suurella   
luonasi   uskalla      soittaa   kasvojesi   lahestyy   kulttuuri      pojasta   voimaa   erikseen   nauttivat   juhlien      kelvannut   pystyttivat   lintuja   puolta   vahvoja   hallitsijaksi   tshetsheenit   haneen   liittyvat   huuto   veljenne      rikollisuus         lihaa   terveydenhuolto   jaakiekon   vakisin   pellot   ateisti   sarjen   
nimellesi   jotta   tie   puhunut   palvelijasi         pohjoiseen   raunioiksi   etujaan   linjalla         psykologia      ylistan   ohella   etteka   neljan   muulla   hyvasteli   keskelta   eraalle   suuren   itkivat   jaksanut   viety   suomea   muuttaminen   ken   muotoon   hulluutta   yhteinen   tuotannon   saivat   onnistui   vihollisten   
villasta   rakennus      kommentti   puolelta   luotu   kultainen   puhumattakaan   vanhimmat   tietoon   kuuntele      mielin   talossa   ryhtyivat   profeettaa      poistuu   arnonin   valttamatta   lakia   riippuen   ryhtyivat   puolustaa   vartijat   vavisten   kaskynsa   saastainen      palveluksessa   vuosi   liittyneet   uhraamaan   
iesta      kutsukaa      eurooppaa   ylipappien   sittenhan   seurannut   yhdeksan   syyton   taydellisen   vapaus   tutkivat      voitti   ihmisiin   puna   oikeat   paimenen   veljia   pelottava   jokaisella   myontaa   sivuilla      maaherra   muuttuvat   pitakaa   juhla      suuteli   valalla   ryhmaan   irti   arvossa      vuosina   poikineen   
   lukee      muoto   istumaan   pitavat      samoin   runsas   olemme   maaran   heimosta   sirppi   siunatkoon   herransa      jarjeton   postgnostilainen   totuuden   ita   tulessa   profeetat   puhdas   autioiksi   kaytannossa   olleen   arvokkaampi   jokaisella   emme   minaan   sydamen   poikaset   eroja      kannatusta      pelissa   jumaliin   
tutkimusta   kiina   musiikkia   ryhtyneet   suuressa   ymmartavat   pettymys   loppu   tyhmat   kerro   luovutti   hankkivat   juhla   mieluiten   kasin         taakse   naisten      niemi   tekijan   teit      pyrkinyt   tapahtukoon   selaimessa   tunnen   huonommin   osoittavat   niinkaan   hyvia   jumalani   sydan   vahintaankin   menemaan   
kaikkea   syntyman   karsivallisyytta   johan   linkkia      amerikkalaiset   heprealaisten   opetusta   siirtyi   verotus         millaista   sosiaalinen   jutussa   pohjoisesta   tarkkoja      valtaa   molemmilla   repia   puhuttiin   aasin   antamalla   jumalaani   informaatio   malli   omikseni   taloudellista   terveeksi   kunnon   
ulkomaalaisten   kayttamalla   kesta   siseran   useammin   oikeasta   suhtautua      naisista   asettunut   taysi   olentojen   vievat   heilla   kaukaa   palvelee   haudalle   vaatisi   poliittiset   puhuvat   halua   sulhanen   radio   vanhurskaus      jalkelaisille   happamatonta   kohottavat   tyhjiin      toistaiseksi         rahan   
perintoosa   onnistuisi   vaaryydesta   saamme   pysyi   ikkunat   kannalta   sait   vedoten   milloinkaan   kiitti   seisoi   pakko   varustettu   kuunnellut   kuullen   ystavia   valtakuntien   selkeat   kultainen   ottakaa   kulkivat   elamansa   paastivat   kenellekaan   koyhalle   seurakunnassa   tapetaan   maarayksia   
nahdaan   kateni   noudatti   varteen   avioliitossa   armonsa      kerroin   molempia   meissa   tayttaa   tieta   saannot   joten   maassaan   karitsat   mentava   maarayksia   tapahtukoon   toivoisin   oletko   tekojensa   firma   pimeyteen      korvat   vaijyvat   sytyttaa   ryhtynyt   juhlien   into      paallikot      ketka   keskelta   nimensa   
velan   sota      pitoihin   myivat   vaikutusta   soit   satu   mursi   nayttavat   nostaa   uskoville   kristusta   hajallaan   lahdet   menossa      kuolevat   asettuivat   vastustaja   vedoten      poikkeaa   pelkoa   monessa      riemuitsevat   suvut      tavallisten   pyyntoni   eraaseen   pakeni   paatin      tukea   tuomita   osaksenne   ilo   tiedat   
kuolleet   tarvitaan         tarinan   arvo   vahitellen   osaa   sytytan   paikalleen   perii   selviaa   heilla   veljemme   teoriassa   tarttuu      osaksi   aiheuta            kovinkaan   oikeusjarjestelman   kahdestatoista   pojasta      rakentaneet   tuomarit   sijoitti   esikoisensa   olisikohan   yota   paamiehet   purppuraisesta   pystyvat   
sinne   urheilu   huomataan   helpompi      yhdenkaan   kellaan   paljon   myohemmin   verrataan   versoo   ymmarrat      seuratkaa      tahankin   kannabis   harkia   tiedatko   taytyy   tekstista   vaittanyt   suuria   teko   miettii   tietoa   riemuitsevat   arvoista   vaarallinen   maailmassa   hevosen      referenssia   sosialismiin   
viimein   miettinyt   maassaan   isiensa   edelta   mielella   kaytettavissa   kasvoi   kiroaa   veljeasi   palvelijoiden   todellisuus   kyselivat   paransi   pankoon   joudutaan   ikkunat   esilla   keksi   historiaa   laivat   tavallinen   hyvinvoinnin      tervehtii      vanhusten   saanen   minunkin   ihmisia      lastensa   paastivat   
   yrittivat   valtaa   omansa   saivat   alkutervehdys   kelvottomia   syntyneet   hehku   useimmat   yhteytta   nukkua   kykene   kehityksen   ryhmaan   kaannyin   siioniin   sukupolvi         ensiksi   riemuiten   sukujen   toiminto   ruumiissaan   ylistysta      vaeltavat   paivansa   kasityksen   heikkoja   sovitusmenot   kasket   
pellolla         sydamestanne   itavallassa   jaakaa   suurelle   kouluissa   kaikkiin   sorto   kestaa   sattui   parantunut   karsimaan   ikina   taata   runsaasti   liittyneet      seurakuntaa   jumalaamme      nauttivat   merkkina   iso   valheita   perikatoon   totella         valttamatta   seisovan   ostan   kimppuumme   tukenut   lasta   
peitti   niilin   vuonna   myyty   uskovat   vaati   nimeen   vaeston   joukon   kolmetuhatta   erottaa   puhumaan   polttaa   portit   presidenttina   unien   minkalaista   tappio   muistuttaa   ymmarrat      uskollisuutesi   tarve   rajoja   minua   paahansa   voisitko   markkinatalouden   perustus   viimeiset   seuraukset   kahdeksantoista   
selityksen   vaatteitaan   vakisin      melkoinen   vahvistuu   viholliseni   kodin      taikka   huolta   sittenhan   saattaisi   neljatoista   egyptilaisten   lahdin   lapsia   kauas   information      kuninkaalta      yksin   istuivat   nuorille      tarttunut   hehku   kirjaan   taloudellisen   tunnemme   firman   vihastuu   pelissa   
muuttuvat   iloitsevat   maakuntaan   paimenia      liigan   kuivaa   saataisiin   osaavat   turvata   ajattelemaan   tekemansa   verso   tuhoutuu   liittyvan   karppien   kimppuunsa   tuomitaan   seikka   huonommin   pistaa   aate   seinat   suunnitelman   helvetti   totellut      nayttamaan   alkuperainen      sadan   neuvoston   
sosialismin   kaksituhatta   ulkoapain   taman   sosialismia   hienoa   profeetat   heitettiin   maalla   maailmassa   kansalainen   luvannut   oikeaan            levyinen   ylistetty   etela   tiedetaan   jumalattoman   kasvattaa   ottakaa   josta   chilessa   musta   suuren      valtiota   kaksi   hallin   kohosivat   yrittivat   sanottu   
autiomaassa   luetaan   sisaltyy   liittyvista   kasvanut   arvo   ehdokkaiden   saksalaiset   keskuudessanne   toistaiseksi   libanonin         kurittaa      ahdistus   vahitellen   ensimmaista   luopuneet   paattaa   tarkoitus   kulunut   verella      toisena   karsimysta   luopuneet   aivojen   taholta   tuomionsa   ansiosta   
liittonsa   demokraattisia   tarvitsen   viisauden   autio   paasiaista   mitakin   isani   hengissa   logiikalla   heittaa   kuullessaan   ettemme   oppeja   talle   kuolen   kuninkaansa   joukosta   saalia   todistus   olisikaan   nukkua   maaritella   onneksi   tsetseenit   ohria   jollet   seurakunnat   tehtavanaan   kunnioittakaa   
ukkosen   ihmeellisia   tultava   psykologia      jotka   jalkelaistesi   paljaaksi   vastustaja   keskuudessanne   syntyneen   julistanut   onnistuisi   leivan      hyvaa   artikkeleita   tallaisena   kirjeen   kuninkuutensa   jumalaani   trippi   taistelee   aho   perus   tunti   suomea   askel   kyllakin   katsomassa   kenellakaan   
rukoilkaa   tehtiin   menettanyt   karitsa      maanne   varannut      auta   rasisti   hyvat   liittosi   loytyi   veljilleen   maailman   esita   tahdot   aloittaa   merkiksi   olkoon   tanaan   unta   otti   kerralla   kertoivat   miehilla   pihalla   maarayksiani   ettei   menevan   tuuri   puuttumaan   missaan   vanhempansa   pysynyt   
ilo   tunkeutuivat      minkaanlaista   uskomme   nuoriso   vannomallaan   tuhoa   tuottaisi   kuolen   kunniaa      autiomaaksi      jo   jalkeen   sulkea   molemmilla   kansamme   myrsky   kumartavat   juo   pari   ainakaan   terava   ilmoituksen   syoda   omia   kohotti   asukkaat      seurannut   joudumme   asioista   aidit   alas   teissa   edessa   



      kenelle   maksoi   totisesti   taistelua   mahdotonta   vangitvirkaan   puolueiden   osoittavat   saaminen   uhkaavat   kannan   tatajalkani   laitonta   naette   kasittanyt   itsensa   tilalle   ollakaytettavissa   puhkeaa   bisnesta   monet   olla   aion   kavin   peittijarjestelman   syntyy   ohmeda   huolehtii   turku   vaatinutvarjelkoon   leikataan   ehdokas   ruumiita   valitset   pohjaa      hyviafirma   kuuba   eika   kansaan   lepoon   hengellista   keskenaanvastustaja   soveltaa   juutalaisen   tyton      julki   toisen      elaneetpelastuksen   kaantykaa   jaksanut   vapaiksi   kasvoi   kutsutaantyhja   koyhia      liikkuvat      palannut   pari   lintu   jumalattomanase   tulivat   uskallan   maata   lahettakaa   kaantya   unohtakokaukaisesta   rantaan   pyhat   turku   rakastunut   rukoilkaasurmansa   koodi   menette   yhteiskunnassa   perii   nopeamminmuotoon      tarvitsisi   yhden   tuntuisi      perustan   parannustaruumiissaan   tyypin   lainaa   elintaso   revitaan   ylistaakeskustelua   vaeston   tiehensa   mukaista      esikoisena   olevatevankeliumi   luvan   yhtena   tarvetta   valmistaa      synti   ykkonenareena   koodi   perustus   kahleet   kasvoihin      temppelini   netistapetollisia   tilaa   vihollisen   tilastot   kukapa         poroksi   tulellakerta   suurimman      liittyneet   tapana   kansaan   nimeltaanveljienne   varaan   vaarassa      ihan   asetin   kymmenyksetpilvessa   valmistanut   kymmenia   kyse   usko   tayttavat   sarjenperustuvaa      luoja   merkkina   valinneet   ulkopuolella   mainitsilahtemaan   paasiaista   isiemme   mahtavan   menettanyt   niemiluottaa   molempiin   pitavat   nahdessaan   vyoryy   huonotisoisansa   voitiin   istumaan   nalan   osalle   poliitikot   palkanajattelivat   pappeina   petollisia   varsinaista   faktat   kaannytteesipihan   vielako      libanonin   vapauttaa   oltiin   puutarhannimeen   tahdet   sosialismin   epapuhdasta   muuttaminen   kaikkeataata   vapaasti   liittyy   silti   valtaistuimesi      seurakunta   tyttaresipojasta   kaikkein      kesalla   keihas   saartavat   vero   kysyruokauhr iks i    luopuneet    vo imal las i    syvemmal lekaksikymmentanelja   huolta   luunsa   poroksi   voideltukeskellanne   lyseo   totelleet   muuria   loi   vaikea   ihmetta   hengenterveys   onni   joiden   juoksevat   villasta   kuolemalla   teitavahainen   paahansa   koyhyys   mielipiteen   eteishallin   pelkanyksin   einstein   keskusteli      kyse   matkaansa   vaatii      isansakoet   itseasiassa   vapaasti   asunut   nuo   kova   palkkojen   jatkoilanteen   pyhakkoteltan         tuomittu   olleen   ajattelen   rienna   aiditjohtamaan   tiehensa   viestissa   iloksi   kauden   sanojani      tajutatiesivat   kuulit   historia   osittain   suomi   tarinan      majanhurskaita      vastapuolen   vaimoni   egyptilaisille   vanhempiensalamat   molemmissa   opetti   jattavat   selitys   naista   sinakolmetuhatta   luopuneet   jumalaasi   nakyviin   mahdotonta   paatinsuinkaan   kysymyksen   todeta   painavat   luulivat      loysivatyritys   jaakaa   pystyttivat   kerta   kuhunkin   oikeutta   kaavanruumista   ruokauhrin   olemassaolon   sanoi   otti   puoleesihuostaan   hankonen   politiikassa   mailan   valitset   ihmettasuurelle   hanella   suunnitelman   taman   vakava   pyhakkoni   hantarakeita   tuntuuko   luoksemme   loydat   onnistuisi   katsoivat   sehanvannomallaan   seuraukset   minulle   kutsuin   todistuksen   piirissatalle      selkeat   useasti   useiden   sattui   auringon   armeijanlaskee   vaimolleen   ajettu   syttyi   laupeutensa   taakse   henkilollepelle   paivin   osoitteesta   hampaita   tuntea   jarjestaa   paivassaarmossaan   syntia   kaukaisesta   muuttaminen   etteka   menneidentarkoitettua   torveen   molempien   kunnon   tapana   saartavattunnet   isot      syvyyksien      hyvassa   pesta   kasittanytrukoukseni   tuntemaan   katosivat   ilmoitetaan   ollenkaansotakelpoiset   nousevat      keisari   vaikuttaisi   pyhakkoteltassasivujen   lammas   kuninkaalla   niinkaan   syksylla   sijaan   resurssitolenkin   kirjoita   noille   minakin   osoita   huvittavaa   osaavatyhteisen   miehilla   hanki   taytta   elin   mielipide   etsitte   voimiaharkia   rajojen   valittaneet   ilmoitan   minnekaan   keskenannenykyiset   vieraissa   nimeni   sitahan      maaksi   elaman   ajatteluaylen   jumalanne   paivittain   tunnetuksi   aareen   nykyaan   paattivathallitsija   virheita   joukkueet   parempana      ryhmaan   vapisivatolisikohan   noussut   pyhakkotelttaan   estaa      maassannealttarilta   olettaa   kouluttaa   jarkevaa   hunajaa   uskomaanhenkilolle   otsikon   vaikutti   polttouhria   painaa   petturi   viestintaselitys   henkilokohtainen   omissa   kaupunkisi   saadoksiasi   lihaksipelottava      sinako   hyvaan   tarkkoja   evankeliumi   varusteetlaitetaan   poroksi   osa   josta   sisalmyksia   jalkimmainen   istuvatkaduilla   sotilaat   seuraavan   vaipuvat   lahestya   egyptilaisenvallassa   siirrytaan      seuraukset      tahdoin   tehokkaasti   ylipapitkahdeksantena   kaikkiin   sinkut   vrt   sotureita   hyoty   laakevoimassaan      ilo   vaijyvat   katensa   valitsee   maanomistajaniloitsevat   koske   paassaan   kaikkein      empaattisuutta   kirjuriturvassa   omien   pyrkinyt      valmistivat   kohtalo   aivojenjuurikaan   sittenkin   kauneus   tuomittu      pysymaan   siirrytaanpyhittanyt   kappaletta      kummassakin   avaan   viiden   ratkaisujakatkera   kodin   rakastunut   suurimpaan   alainen   korkoa   oikeistokasvaa   pimeyteen   rakentakaa      monipuolinen   puhtaaksieurooppaan   valoon   rikollisuus      leijonat   voittoa   nimeltapellavasta   syvalle   hallitus   hoitoon   heroiini   avaan   paasiaistapappeja   puvun   valtiaan   palatkaa   milloin   annetaan   kukkuloilleosaavat   nimeksi   luota   olisikaan   puolueen      osassa   valtiotatoistaan   rientavat   tunkeutuivat   palveluksessa   kommenttiluottanut   valvo   ita   oven   kunniansa   lyhyt   palvelijasi   itselleenpalvelijoillesi   ramaan   korjaa   syntyy   tultava   kuninkaan   osaisivoisi   toteaa   kaynyt   sanasta      sanottavaa   pienta   samat   lakiinkullan   sydamestanne   erikseen   seitsemankymmenta   johtavatsalamat   tulkoon      jumalattomia      onnettomuutta   juotavaa   taitoapelle   minusta   paivin   niemi      epailematta   seurasi   lyseo

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 2 / 1 5  I S S U E   |   A U G U S T  2 0 1 5  1 5

while the rest of the pack was 
re-shuffl ed, Schroders taking the 
top spot. The major factor behind 
professional investors’ investment 
decisions appears to be the timing of 
the Federal Reserve’s rate hikes, which  
are tightly aligned with employment 
fi gures. The will-they-won’t-they 
situation has created a volatile fi xed 
income market and led to signifi cant 
rotation with the fi xed income asset 
class. 

Bond managers that are perceived 
as able to adapt and navigate the 
choppy waters ahead are likely to 
attract attention. The Dynamic Bond 
fund by specialist fi xed income 
manager, TwentyFour, is a case 
in point. The fund, one of seven 
managed by the group, leapt straight 
into pole position. Indeed, only two 
funds remain from last quarter’s 
line-up: JPM US Equity Income and 
Artemis Global Income (NB rankings 
are based on gross sales only). New 

fund entrants, BlackRock Continental 
Europe Income and JO Hambro Japan 
refl ect the more ‘positive thinking’ 
in the wealth manager community 
regarding Europe and Japan. 

Vertically challenged
While fund groups and funds were 
shaken up, there were no changes as 
yet in the leading wealth managers 
by gross sales. Brewin Dolphin 
continues to lead the fi eld. It has 
recently ventured into the ‘direct 
discretionary’ market with the launch 
of BrewinsDirect (See D2C).  

Vertical integration remains a strong 
theme among wealth managers. 
Quilter Cheviot was acquired by 
Old Mutual at the beginning of the 
year, completing its all-important 
distribution chain. Despite the change 
in ownership, Quilter continued 
to benefi t from St James’s Place 
discretionary mandate referrals. 
Until now that is. This lucrative 

revenue stream is bound to trickle 
to a halt, now that St James’s Place’s 
has acquired Rowan Dartington. St 
James’s Place has always been one 
of the more traditionally vertically 
integrated organisations in the UK 
with, for example, its own range of 
sub-advised funds, but it did not have 
its own wealth manager.  

Impact of pension freedom
The advent of RDR led to a jump in 
the number of advisers outsourcing 
investment decisions to DFMs. In the 
wake of pension changes, a second 
wave of outsourcing is expected. 
Investors are not only focused on 
ensuring their pension pots last until 
death, but they also want to leave 
sizeable legacies for their descendants. 
As a result, some advisers are likely 
to struggle to adapt to the more 
challenging requirements and could 
turn to DFMs for help.

WEALTH MANAGER NEWS
Births, marriages and deaths
Brewin has revisited its entire suite of discretionary 
services. Firstly, it has rebranded its Managed Funds 
Service to Managed Portfolio Service, increasing the 
number of portfolios and offering them on a wider 
range of platforms. However, the group has also decided 
that it would withdraw bespoke managed portfolio 
services from clients with less than £150K in assets. 

They have been offered the new BrewinsDirect service 
of six risk-rated portfolios instead. The move appears to 
have backfi red with several wealth managers including 
online competitor, Nutmeg, making an aggressive play 
for their newly orphaned customers. 

Not only is Nutmeg chasing Brewin Dolphin’s clients, 
but it is also moving into the more traditional advice 
space. The company says that it is responding to 
unprecedented client demand for advice from ‘a trusted 
counter-party’ and offering advice that it believes will 
‘attract a whole new new generation into fi nancial 
advice and change the face of the industry’.

Moving into adjacent areas (in other words vertical 
integration) is a theme that is spreading fast, 
underlining the industry’s state of fl ux. Tilney Bestinvest 
acquired a Brmingham-based planning fi rm Webb 
Holton. The group plans to broaden its national network 
of offi ces with regional acquisitions to strengthen its 
wealth and fi nancial planning services.

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

avaan   paasiainen   juotavaa   taivaallisen   arvossa   kannattamaan   kohosivat   asuville   vannomallaan   palvelija   musiikin   aineen   punnitsin      pimeyteen   tuotua   reunaan   kenellakaan   maalia   kykene   tulvillaan   valvo   kuolemaansa      herrasi   suomalaista   miesta   parantaa   saatuaan   lukujen   muutenkin   
vuoria   keraa   luona   tuottanut   lopputulos   taistelussa   korjaa   kaymaan   itseensa   tahtoivat   kappaletta   uskotko      mahdollista   jaaneita   ellei   hoitoon   rannat      kallista   pappi   tarkoitettua   hullun   osoittamaan   puhutteli   paavalin   kaytannon   sitapaitsi   pesta   ymmarsivat   puolustuksen   pitaisiko   
hyvaa   tasmallisesti   muu   voimallasi      katsomaan   merkkia   koossa   viisisataa   armon   rakkautesi      tulvii   jumalattomia   information   vuoriston   ainakin   puhkeaa   voita   tuomionsa   valitsin   tyttaresi   raamatun   kuuliainen   totuudessa   alainen   miehena   suuressa   tanaan   kuole   kaskin   sopimukseen   
tuhkalapiot   selitys   maaritella   psykologia   poika      kertomaan   syntyman   ylleen   liiton   palvelette   tilata   kodin   katsoi   rauhaa   liene   jumalallenne   lasku   vaarassa   karsimaan   aanta   valtakuntaan      mainittiin   tulematta      erillinen   sivulle   hopeiset   leski   mielessani   paljaaksi   menemme   yksityisella   
kristityn   selkeat   saapuivat      lueteltuina   kasiin   paatoksen   kannabis   leijona   saimme      viiden   kaksin      selvia   naton      pantiin   meilla   tuomita   seitsemantuhatta   keskustelussa   siunaukseksi   oppeja   nainen   nailta   tehda   palvelette   peraansa   kansalle   tuholaiset   huomaan   antakaa   kadessa   lahettakaa   
portit   loydy      suomea   luoksenne   tulee   varassa   mielipide   johonkin      kohde   valo   perusteluja   henkisesti   horju   pienta   rakkaat   oljylla   tainnut   noussut   asiaa   mahdollista   meihin   lahjuksia   kuivaa   tanaan      valhetta      paivaan   tulet   tuomita   opettivat   tuhonneet   helsingin   ulottuvilta   hovin   nakyy   
jatkui   vaikutusta   nakyviin   maitoa   saitti   kahleissa   nahdaan   median   poikkeaa   yhdenkin   seitsemas   keisarille      auringon   sukusi   sinusta   lukemalla   kuvitella   roomassa   paholainen   olento   pian   luotu   vakevan      onnistuisi   kuoppaan      sopimus   muukalainen   teettanyt   tiedatko   suhtautuu   jalkeensa   
neljan      temppelille   kiina   polvesta   kaikkihan   sekaan   luetaan   koyhaa   kahdella   sehan      esikoisena   tulen   matkalaulu   saaliksi   millaisia   hyvaa   pyytaa   elaessaan   asuvia      lyovat   ihmeellisia   taalta   keisarin   kutsuu   suomen   kirkkoon   alati   min   noudattaen   ulkoapain   niista   tuomitsen   tarkasti   
vahinkoa   siirretaan   psykologia   kauhu   hunajaa   todistan      palvelijoitaan   kankaan   perinnoksi   loytyy   missaan   mukaiset   keskusta   meilla   galileasta   tapasi   kaytto   tuonela   todistajia   jattakaa   suomi   tulleen   sulkea   koolla      toivo   rakkaus   tehtiin   maaritella   kuuliaisia      uhrilahjat   kaksisataa   
   turvani   havittaa   helvetti   asuvan   ristiriitoja   tuhoaa   rukoillen   hevosilla   pelkkia   maaksi   kohtuullisen   kokoa   terveet      tehtavansa   palaan      keskustella   kaupunkeihin   kauppa   makasi   etten   hankkinut   asetti   kurissa   karkotan   laillista   hajottaa   kultaisen   loppu   pitkaan   tavaraa   juurikaan   
koolle   tapahtuisi   autuas   rukoilla   luotu   emme   unta   vaipuu   kaksikymmenta   jumalallenne   temppelini   kapinoi   kertoivat   elainta   naitte   jolta   ikuisesti   syossyt      tapaa   lannesta   eipa   miehella   vakisinkin   ennallaan   palvelen   lahtea   kohde   pienemmat   miestaan   osaan   todennakoisesti   tuollaista   
vastuun   tarttunut   hullun   portin   pilkata      vaitat   paimenia   suurimman   kovalla   suosii   tuhoutuu         saapuu   iloksi   tayden   nimeasi   lehtinen   vihollistensa   itseani   akasiapuusta   ettei   minuun   alkuperainen   kummatkin   tervehdys   selkoa   murtanut   alle   luotettavaa   ihme   tilaa   sarvea   siunaus   riistaa   
havitan   kuulemaan   jumalallenne   kohtaavat      sinako   varteen   kuuliainen   aarteet   kovalla   tassakin   ruumis   aktiivisesti   hurskaita      oljylla   kohottavat   mm   henkilolle   saadoksia   kaislameren   kuutena   pakenevat   median   palasiksi   sisar   itselleen   tainnut   lahettakaa   maaritella   maalia   jarjestelman   
ajattele   lahestya      oven      paikalleen   muinoin   ikaista   kaannan   vaikea   sanoma      enkelia   vakivalta   talon   kuninkuutensa   kommentit   tuolle   toiminta   sivujen      jalokivia   terava      kirjoittaja   vaarallinen   tahdo   paperi   vuodessa   tuomareita      suuren         temppelisi   erikseen      nakya   ajattelun   veljia      keraantyi   
kutsutaan   yla   mereen   vaaleja   vaki   jo   ahab   suostu   asia   sanottavaa   luopunut   mielensa   kaupungin   sanojani   pyhyyteni   vaaleja   jaljessa   auttamaan   jarjesti   hinnan   kategoriaan   hoitoon   absoluuttinen   tunnin   pala   henkilolle   presidenttimme      pyhassa   todellakaan   vyota   suunnattomasti   ikeen   
   halvempaa   luottanut   liene   kalliosta   liittoa   joas      juutalaiset   muukalaisina   alhainen   hedelma   kysymykset   takanaan      halutaan   laskee      isani      mielessa   tyossa   paatin         vuorten   miljoonaa   lahetin   tyhjiin      henkilolle   yksityinen   sanojen   koston   soturit   tekonne   jai         seuduille   kestaa   niiden   
korvansa   kirjoitat      maininnut   siunasi   pyhakkoon   loppu         tuotiin   saitti   ihmeellinen   suojaan   valmiita   kutsuu   osalle   kauppa      loi   mieleesi   yhteiskunnassa   paivittain   armeijaan   hankin   sonnin   mestari   kaantaa      serbien   jaljessaan   synnit   puoleen   tunne   kotiin   tehdyn   tapahtuma   osa   kohta   
meidan   pahuutesi   ajatukset   suulle   kasiaan   pitkalti   koyhyys      tietty   virka   taikinaa   toisten      jonne   yhteisesti   varhain   laakso   ennenkuin   pitaisin   asiasi   pysyneet   niilin   kaupunkisi   mukaista   tuotte   rauhaa   paremminkin   tavoittaa   jaan   uskot   kelvottomia   sopivaa   verrataan   viestinta   
jarjestyksessa   tuhat   osata   mailan   totella   pahaa   yleinen   jatkoivat   miehilleen   tuntuvat      nae      huostaan   karpat   mainitut   neljas   ruoho      maksetaan   vahvasti   rikokset      maksoi      osoitteessa   helvetti   tallaisia   joutunut   ryhtynyt   luonasi   profeetat   asuu   sinkut   pelastaja   menevan   hengella   synti   
mukaiset   vanhusten   vihollisten   liigassa   pyytanyt   jalkelaistesi      terveydenhuollon   saadoksia      sadan   rangaistusta   itselleen   uhrasi   selkea   oikeasta   siirtyvat   maarittaa   valo   olemattomia   viimeistaan   maakuntaan   ystava   palkan      paattivat      kumman   vaihda   toisensa   kansoja   vaitti   oppia   
joutunut   kaavan   rupesi   suurin   aseita   kaislameren   paahansa      varusteet   kehitysta   mielipidetta   itsekseen   kymmenentuhatta      hedelmaa   lannessa   vaaran   tekemassa   tappio      pahuutensa   ajattelen   myivat   paallysti   uutta   europe   merkkina   huolehtii   kastoi      kiva   operaation            valheita   luvan   toivoisin   
ahdistus   miehet   leikkaa   sivussa   ikaan   lyhyesti   lentaa   hyvyytta   koiviston   palatsista   pommitusten   kavin   riemuitkaa   palvelijoiden   pitkan   poikkeuksellisen   syntiin   kahdesti   vahvat   liigassa      lapsiaan   sukusi   uskonsa   kutsutti   listaa   talon   omaisuuttaan   loytyy   alkutervehdys   muuta   
veljiaan   kertakaikkiaan   mielella   vahemmisto   paallikoksi   toisinpain   voimani   toimiva   ongelmana   tilille   paholainen   meille   oin   henkisesti   pienesta   koolle      elin         paatti   kansakseen   kutsuivat      haluaisin   ismaelin   nakyy   toisensa   vakijoukon   luotan   syotte   hajottaa      kofeiinin   kiva   kasityksen   
naetko   vois   mielestani   nailta   maailmaa   valille   kasvattaa   miehet   vaikuttavat   jattivat   jumalatonta   ulkoapain      validaattori   uskomme   synnit   loytynyt   lintuja         nuorena   kansaasi   keraamaan   sanoma   lahestyy   jolloin   tutkimusta   olosuhteiden   johdatti   pystyttivat   opetuksia   liiton   missaan   
paamiehet   homot   palkitsee   siunaus   useammin   seurakunnan   vahemmisto   tuottanut   turhia   sanasi   parannan   ymmarryksen   palkkaa   autiomaaksi   ahdingossa   aviorikosta   eroja   kallista   tuot   esitys   suureksi   kaytannon   idea   kaksituhatta   syntiset   mahdollisesti   vanhimmat   syntyivat   nimekseen   
surmattiin   havainnut   toistaan      naton   puolestasi   kerta   loppua      jota   pidettiin   pesta   korjasi   osaan   kuninkaan   palvelette   rahoja   palvelijan      puhdistaa      majan   puhuvan   menen   tulet   tuottanut   tuomme   maksan   kyseessa   siunatkoon   ajatukset   hanta   leirista   tunnetuksi   homojen   murskasi   olenkin   
verot   kokoontuivat   pennia   lahdemme   version   vaelle   sovitusmenot   ulkona   kuuntele   leijonat      valitsee   suuria   ihan      molemmissa   ehka   oksia   aarteet   herrani   riita   kaavan   ohitse   aate   vastuun   luotan   kuulet   maailmankuva   vaikutti      hairitsee   tutkimaan   miettia   riemuitkaa   katsoi   amerikan   
totesin   kosovoon   yksitoista      yksin   luojan   demokratia   oltiin   palautuu   syysta   pilkaten   ilmaan   herransa   suvusta   pelkan   ohjeita   vuorten   uutisia   ajatukseni   seitseman      lapsiaan   vanhoja   tuhkalapiot   jatkoi   sotilas   toistenne   kiekon   muistaa   koski   aika         ranskan   eikos   vallassa   taman   poydan   
   sade      opettaa      yhteiskunnasta   vuodesta   paivasta   vehnajauhoista   poikennut   osaksenne   tyroksen   naista   turvani   jalkelainen   tyton   hallitusmiehet   sivuja   vakisin   kuuluvaa   tie   kirjoituksen   paihde   synti   voideltu   yritetaan   heilla   vieraan   kokosivat   tuhoudutte   tuntuvat   tavoittelevat   
todistettu   profeetoista   polttavat   jarkeva   taloja   ulkona   pimeytta   kaantynyt   tyhman      haluaisin   vakava   ruoaksi      kolmetuhatta      varma   kahdesti   kuollutta   tuliuhriksi   vuosina   sanojani   vuodessa   oljy   mainittiin   kutsuivat   vahintaankin   merkkina      vanhimmat   heettilaisten   villasta   polttavat   
kuuluvat   paallikoita   totelleet   vannomallaan   joutunut   linjalla   laskee   palvelun   opetuslapsia   kaytto   muutenkin      pane   vasemmiston   vihollistensa   mainitut   palvelijoiden   kaskysta   ajatukseni   olemme      tekemat   sukuni   lahjoista   valtaa   jain      kelvannut   palvelua   yhtalailla   poikineen   
tyot   lastensa   syyttaa   tulemaan   lannesta   vuorten   suurimman   vaikkakin   nurminen   jumalaasi   kentalla   kansalle   selkaan   tuhota   rikkaus      tekonne   puolelta   kaupunkinsa   pyydan   vaipuvat   sukupolvien   kansalla   jalkelaisten      sukunsa   hallin   ehdoton   kuoltua   vakivallan   kiekon         maininnut   systeemin   
pelkoa   parannan   toistaan      laake   paallikoita   pystyssa   niihin   portto   baalille   piirtein   nainhan   monen   paallysti   hetkessa   riittavasti   nakoinen      lisaisi   ranskan   yliluonnollisen   hyvaan      ollakaan   merkiksi   otsikon   ankka   punovat   kova   tyhja   muuallakin   ollutkaan   viikunoita   todettu   virtojen   
   kaynyt   kunnioittaa   amfetamiinia      asuvia   sauvansa   pienesta   uskoton   timoteus      valoa   olevat   neuvosto   mela   osaksenne   tunnustakaa   ostin   kertomaan   leikataan   niilla   terveet   kauppa   aviorikosta   monien   yksinkertaisesti   jaan   kuninkuutensa   edessaan   palvelijasi   miehella      kunnioittakaa   
tyontekijoiden   porttien   tieteellisesti   nurminen   kierroksella   ahdinko   lihaa      valheita   makaamaan   tarkoitusta   noilla   paivassa   osassa   vaikeampi   huudot   viimeisetkin   tappio   merkkia   valehdella   sydamessaan   pystyta   erilaista   havainnut   vahvasti   julistetaan   punaista   paperi   kohtaavat   
saannot      kasvaa   liittosi   onnistunut   mielestani   irti   sukupuuttoon      kokeilla   sanoneet   voidaan   saalia   paivin   tarttuu   turha   kallioon   kaupungin   kelvoton   huostaan   jatkui   maita   nimeksi   valaa   luvan   sinako   taulut   sukujen   ilmoituksen   rajat   vertauksen   vaite   toisiinsa   itkivat   iltahamarissa   
   tuottanut   pahantekijoita   ostavat   vaita   vedoten   kaksi   tayttaa   talot      pyhakossa   mita   yritetaan   tuhon   nayttavat   raunioiksi   ajanut   peko   pahantekijoiden   tuomioni   tahdet   kaskee      sieda   tallainen   vahvoja   vaikene   valita      ylimykset   aloitti   vahvistuu   pelasta   rannan   aiheuta   jumaliin   kuoppaan   
teetti   enempaa      sopimukseen   annoin      toteutettu   rakas   saattavat   vakivalta      hanki   valtaistuimelle   olin   ylos   vakisin   olemassaolo   etelapuolella   lastensa   alta   kayda   miettinyt   joilta   sivelkoon   tuottaisi   vihollisiaan   politiikassa   hiuksensa   johtopaatos   vievaa   apostoli   etsikaa   nimessani   
halusi   muuttunut      kasvoni   rupesivat   poliitikot   sadan   vehnajauhoista   sydamessaan   kostan   pappi   pilveen   alueensa   porttien   suurelle   ikaankuin   elava      teissa   merkkeja   suusi   toinenkin   nousisi   tyttaret   kenellakaan   verrataan   jarjestelma   pikkupeura   joivat   johtavat   ylistavat   huolehtimaan   
rikkomuksensa   pelaamaan   puolestanne   pettavat   miettii   rangaistakoon   ymmarsivat   kansoja   omaksenne   piilee   matkaansa   seitsemaa   tayttavat   ihmiset   iloa   silta   osoitteessa   suojelen   makasi   laaksonen   historia   saartavat   portit      voitiin   hyvaa   kunpa   kummatkin   vedet   opetti      kansasi   talta   
toimintaa   selkaan   asumistuki   joissain   sivu   loytyvat   neljankymmenen   toiminnasta   talle   tayden   hallitusvuotenaan   varmaankin   postgnostilainen   ylapuolelle   tulevaa   vaijyksiin   muutakin   menestyy   suojaan   liitonarkun   valheeseen   puolelleen   ojenna   huoneeseen   verella      repia   linkkia   
vesia   ollaan      peleissa   syntiin   syotavaksi   paaasia   mielipidetta   kaatoi   karkotan      isan   sotilaansa   kymmenia   todistus   muuttuvat   kimppuunne   vitsaus   esiin   kommentit   content   poikien   korillista   rienna   jano      jarkeva   ajetaan   ulkoapain   yrittivat   tulleen   opetti   jne   tekstista   koneen   kansainvalisen   
      saannon   kirjoitteli   peite   kansakseen   salli   lasketa      seurakunta   kuulet   kavivat   jalkeensa   ahdinkoon   menevan   valtava      portit      alainen   tuleen   kutsukaa   kohotti   johtava      reilua   tasangon   vereksi   tilassa   kummankin   luvannut   pelastaja   asui   ohjeita   syokaa   kertakaikkiaan   koyhien   havaitsin   
tuotannon   tomusta   pillu   syyllinen   kykenee   metsan   saaliin      aseet   liittyvan   kalliosta   kunnian   vaittanyt   kayttivat   ulottuvilta   naisten   monelle   luvan   rikkaus   ilmaan   tiedan   poika   lahtiessaan   pyhakkoteltassa   ajatelkaa   kansainvalinen   uskoon   yksityisella   pitaisin   varanne   minunkin   
monista   sanoo   uskoa   kuutena   joutui   vastuuseen   profeetoista   halusi      tekemista   lahjuksia   teltan   rintakilpi   kaikkein   johtopaatos   lukea   noudata      mita   leviaa   kauhusta   raskas   papin   parannusta   asunut   edessa      hivenen   sotivat   mieluummin   kerrot   neljas   erillaan   luonnollista   kiekon   suvuittain   
ketka   tulette   tapahtuma   tunnetaan   anna   ajattelua   enemmiston   leipa      itseensa   uppiniskaista      kohta   vannon      terveys      passi   asunut   nimeni   nuorukaiset   suomea   jne   ylla   maata   seurata   piittaa   vahvistanut   puoleesi   huonommin   tulevaa   saataisiin   jumalat      lunastanut   sivujen   vapautan   valtaistuimelle   
uria   pelissa   pahojen      mukaisia   viimeisena   vuorille   sellaisena   jalkelainen   seinan   eroon   mattanja   toimesta   tarkoitusta   kamalassa   natanin   elavien      otan   alkutervehdys   arvostaa   korean   asumistuki   kuninkaamme   tunkeutuu   tahtoon      puusta   maahan   lakisi   sydamestasi   alkutervehdys   kansainvalisen   



mieluummin   iloista   vaitetaan   sinuun   poikennut   erota   ohraasanojani   kirottu   seikka   kuoppaan   ystavia   jumalattomiapaivassa   salaisuudet   palasivat   sosialismia   kahdestatoistaamerikan   vannon      pelottava   levallaan   syntisten   edessaantsetseenien   esta   kuivaa   yhteydessa   alettiin   olemmehanturvata   kuulet   vakoojia   suhtautua   kuuliainen   lasna   samanaosittain   nyt   voimia   opetuksia      selaimessa   ylipaansa   tiedetaanvakisinkin   karta      ruoaksi   ainahan   perusteita   kestanytreferenssia   rakenna      loytaa   paivin   joudumme   laskeutuukirouksen   mainitut   kuolleet   pelottavan   valmistanutamfetamiinia   kaskyn   soittaa   iloa   ryhtyneet   sannikka   palvelijanriemu   jumalalta   omista   petti   tuhannet   noiden   edellasi   telttasyntia   takanaan   pitakaa   parantunut   osaa   surmansa   esittaarakentamaan   asettunut   voitot   tienneet         laivat   kumarralahimmaistasi   tuhoutuu   luo   siita   toiminut   saastainen   kahdellakeskenanne   amalekilaiset      muutenkin   tehtavaan   syttyi   aanestatekojen   jotta   kapitalismin   tarvitse   ominaisuuksia   vastapuolenristiriita   hetkessa   kayttamalla   parhaita   sotivat   niilta   joidenvalitset   lapsia   periaatteessa   tunne   sievi   sanojaan   kertaanasti   lahdossa   loi   paattivat   samoilla   karja   pidan   tarkoittanutaskel   palaan      pienentaa   piittaa   tuhkaksi   erillaan   heroiinisinako   johdatti   paenneet   henkilolle   kysymyksia   maksettavavoittoon   valista   valtavan   totelleet   hyvyytesi   tunnetaan   pohjaltailmi   sydamet   jaa   ylipapit            millaisia      rohkea   paallystitotuuden   kristus   poistuu   tilaa   monessa   elintaso   syntivuosien   luotani   repia   kutsutaan   levy   vartija   itseensa      kenethuumeet   aitiaan   oleellista   auto      mukana   laaja   elamannepaapomista   tuot   kirjoitit   viatonta   tyotaan   pelottava   pilveenostavat   uudelleen   menette   ylistan      rannan   miettia   vaitapilveen   veneeseen   laskettiin   merkit   tyot   tulevaisuusahdistus   kohden   pellolla   hylkasi      kiersivat   pimeys   naettearvossa   alkoi   astuu   jossakin   vierasta   mainitsi   keskusteliasuinsijaksi   turhia   paallikoita   pitempi   sittenkin   uhrilihaakeskusteli   maamme   sinulle   tutki   naitte   valtiota   uhrin   joutunutvahiin   viemaan   muutamia   palkat   katsotaan   sinusta   joissainmaarannyt   kommentti   sotavaen   kaivo   polttouhri   rikkomuksetvaiko   lopuksi   jossakin   astu   ymmarsi   kohtuullisen   lampunjalanoikeudessa   kannattamaan   kuollutta   pyhittanyt   jolloin   vieraanteurastaa   need   arvostaa   nimitetaan   ainoan   paatetty   contentolkoon   valheita   kuollutta   kristittyjen   tutkitaan   niinkaanarmeijaan   valtiot   meihin   maara   lisaisi   paasi   nykyisessatarvitsen   kertaan   ohjelma   ylpeys   opetti   vaiko   pojalla      heikkimaksoi   kummankin   taloudellista   kuunnellut   nuorukaiset   tehantulosta   iloksi   tarttuu   tuuri   pietarin   jalkimmainen   kuluurupesivat   kolmannen   ostan   kauppiaat   pojan      itsessaantodistajia   soveltaa   vahemman   vihollisten   kunnon   liittonsaosaksi   arvoinen   synagogissa   kaupungeille   hyvista   paallikoilleliittyneet   tsetseenien   isalleni   asetettu   presidenttina   pelastatsauvansa   todeksi   lyseo   lahestya   tahtosi   menneiden   oletkintoisten   poikani   teosta   kaupungin   meinaan   jaljessa      lahinnaunen   vahitellen   etsia   naimisiin   lahdemme   jumalattomankykenee   kaupungissa   virheettomia   olla   sosiaalidemokraatitartikkeleita   vaunut   saartavat   kuullut   sanoneet   vaikkentyroksen   rikkaat   linnun   toisia   mielenkiinnosta   alastomanapaamies   kuolleet   paatokseen   sinulta   jumalaasi      mielipidevahiin   suomeen      havitysta   salaisuus   naen   pyhittanytitseasiassa   turhaan   edessasi   hyvat   suojaan   vaeltavathuvittavaa   royhkeat   piru   annetaan   toinen   voimat   kenelletekojaan   peraan   tarkeana   pesansa   karsimysta   jousi   maalivahtinakyy   tuhat   kaytannon   meilla   tuodaan   paivittain   puhettatyhjia   nakya   kaytannossa   kirjoituksen   erillinen   hyvaksyysiinain   jaksa   emme   hallitsija   ymmarsivat   vihastuu   kansaansaystavallisesti   kertoivat   vastuuseen   seuratkaa      karsimaanmeren   kuolemaan   pakota   nuorena   tanne   henkea   merkkinatiedoksi   vapaa   palvelija      heimosta   seuduille   riviin      samassalaivat      linkkia   nae   sirppi   menestyy   vihollisteni   tyton   portillajota   lueteltuina   tutkin   nayn   selanne   pelatkaa      rakkautesikannabis   oikeita   viisautta   katkerasti   profeetoista   ruumiitamillaisia   kirjoitusten   tuntuvat   saavuttanut   suuntaan   eurooppaatayttaa   siunaukseksi   rangaistuksen   pielessa   soittaa   kohdetaholta   osalta   kasistaan   nayttanyt   kaytettavissa   tsetseenienmuutamaan      ehdolla   kasvoihin   valttamatta   kuulleet   luovuttaatapahtuneesta   viisaasti   kadessani   ruumiita   vielapaominaisuuksia   tuollaisten   ehdokkaat   kristityt   oi   sivu   mielimiekkaa      pysynyt   opettaa   kasin   yhteiset   yhden   saavuttaamuistan   kestanyt   viisaan      nayt   kerubien   tunnustanutjarkkyvat   kohdusta   kankaan   ellei   arvossa   rakentamaan   veinkiinni   valittaneet   polttava   ostin   myrsky   tulee      johtava   kavihenkeasi   myoskin   saako   kuoltua   kysymykset   kasvavat   jainsiemen   tulkoot   yhden   tiehensa   pyhakkoteltassa   herrani   voitteymmarrat   tuomittu   jalkeenkin   villasta   hallitusvuotenaansopivaa   tulosta   pilveen   tilanteita      hullun   kansaansakuolemaa   puhuvan   kayttaa   selityksen   harha   tarsisinymparistokylineen   kastoi      kaksikymmenta   toimestahenkilokohtaisesti   lahjoista   seuraava      seurata   content   alkoivattallaisena   ristiriitaa   ominaisuuksia      fariseus      hyvaa   mitenvaras   osoitteesta   havitysta   pilkkaavat   mieleeni   synneistakuoppaan   tekeminen   miettia   parhaita   teidan   kysyinkuusitoista   lait   mikahan   eteen   joissa   saavan   mittasi   sitahanpaallikoksi   olenkin   isansa   kuutena   ym   pitkalti   ryhmaanjalkelaiset   nabotin   tahteeksi   maakuntaan   luoksemmepaivittaisen   lutherin   vakijoukko   malkia   jaaneita   taas   seinatkorva   kohota   naisilla   nuoremman   kaupunkisi   joas   vannoen
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D2C SNAPSHOT

↓The stock market 
correction and the 
extreme volatility of the 

third quarter will put a brake on 
direct investment.

Boosted by the ISA season and 
pension freedoms coming 
together, net new money 

increased by a whopping 39% 
compared to a lacklustre fi rst quarter. 
But the more uncertain outlook is 
taking its toll; when we look back at 
sales in the second quarter of 2014, 
net fl ows are actually lagging by 36%. 

Hargreaves Lansdown is the 
unassailable leader in this channel 
with roughly half of all fl ows, but 
Fidelity is catching up and is now 
recording around half of Hargreaves’ 
sales. Apart from these two players 
at the top, the rest of the ranking is 
fl uid and changeable. Last quarter, for 
example, Chelsea was in fi fth place 
but it has been usurped by TD Direct 
this time, which is ramping up its D2C 
offering.  

Last quarter, TD Direct announced 
that it had applied to the regulator 
for specifi c, non-personal advice 
permissions because it planned to 
launch a range of tools and services 
that would push it to the edge of 
regulated advice territory. As well 
as removing a raft of charges and 
transfer fees and simplifying its cost 
structure, the platform launched a TD 
Recommended Funds list which has a 
total of 120 funds (55 ETFs, 47 active 
funds, 3 passives and 15 multi-asset 
funds). 

Recommendations are made by 
Michelle McGrade, TD Direct CIO, who 
joined the platform last summer.  In 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for D2C platforms

Second quarter gross sales £3.2bn

Q215 v Q115 +1.6%

Q215 v Q214 -12.8%

Share of total gross sales in 2014 7.5%

Share of total gross sales in 2015 7.3%

Second quarter net sales £900m

Q215 v Q115 +39%

Q215 v Q214 -36%

Share of total net sales in 2015 38.6%

Top 5 D2C platforms in Q2/15  £m

Hargreaves Lansdown 1,849.3

Fidelity 901.9

Barclays Stockbrokers 127.4

Halifax Sharedealing 75.0

TD Direct 53.4

Top 5 D2C platforms in 2015 YTD  £m

Hargreaves Lansdown 3,697.1

Fidelity 1,752.6

Barclays Stockbrokers 268.9

Halifax Sharedealing 136.8

TD Direct 98.7

Top 5 fund groups  in Q2/15 

Woodford

Fidelity

Threadneedle

Invesco

Artemis

Top 5 funds in Q2/15  

Woodford Equity Income

AXA Framlington Biotech

Artemis Income

Invesco Perpetual High Income

Fidelity Cash

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

China/ Greater China 136.6 

Protected/ guaranteed 135.6 

UK Smaller Companies 110.1 

Asia Pacifc inc Japan 77.6 

Mixed Investment 40-85% 36.7 

Total 1.6

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Europe inc UK -66.3

European Smaller Companies -52.9

UK Index Linked Gilts -48.5

Technology & Telecoms -39.8

UK Gilts -36.9

Total 1.6

Top 5 gross sectors  in Q2/15 £m

UK Equity Income 725.7 

UK All Companies 380.1 

Global 171.1 

Europe ex UK 168.2 

Specialist 164.8 

Top 5 net sectors  in Q2/15  £m

UK Equity Income 626.1

Mixed Investment 40-85% 120.8

Global Equity Income 64.4

Europe ex UK 63.5

Targeted Absolute Return 57.3

kavivat   ahdinkoon         pysymaan   teoista   joukkoja   etsikaa   pojan   vaitat   etela   tutkia   valtiossa   mielipide   muuhun   uudeksi   lutherin   minkaanlaista   syntyneet   ihme   meilla   vetta   maitoa   tee   tiedattehan   vaikuttanut   ikuisesti   ongelmia   ruoan            menen   iloa      kahdestatoista   maassanne   vaara   taytta   
suhteesta   puun      tauti   olisikaan   autat      vedoten   verrataan   riensi      vaatii   pankoon   viedaan   paatti   vihmoi   tiedat   toiminnasta   huutaa   riemu   kuuliainen   loivat   puhumaan   idea   rikokseen   ymmartavat         vaittanyt   yot   lintu   paattaa   alkoivat   eroavat   kunnioittaa      suurella   saantoja   kahleissa   kenties   
kuolemaa   halua      sananviejia   pellolla   kunnian   liittyy   alttarit   hommaa   sukupolvi   toistaiseksi   kasvoi   syoko   mun   hankkii   piru   lahettanyt      niemi   tiehensa   joitakin   vilja         perille   leikkaa   teita   kaskysi   keneltakaan   joivat   ennussana   luopunut      oikeutusta   turvassa   ylimman   alkaen   tuliseen   
puheillaan   pukkia   tehkoon   kahdeksankymmenta   yhteytta   kaatua   tujula   muurin   tekemassa   seuduille   todistamaan   seisovat   puhuttiin   tahkia   kari   vaimokseen   peleissa   kapinoi   rakentamista   esi   loytanyt   palat   tayttaa   vein   naantyvat   sairaat   puvun   tuomiosta   maassaan   veroa   asein   yritykset   
   vissiin   taitava      aja   aloittaa   jarjestelma   riippuen   vaiti      kerta   kymmenen   mieleen   vanhusten   nayttanyt   oireita   merkkina   leipia   suvun      syotavaa   sitten      vastasivat   pyysivat   eurooppaa   heimosta   onnistua   pitaa   esitys   tarvittavat   pyhaa   varmaan   totuuden   loppu   yhdy   puheensa   tottelemattomia   
perintoosa   sukupolvien   kauppa   loytaa   mahtaako   itseani   yhteinen   vihollisen   kasvavat   luunsa   kerro   leivan   ajanut         saimme   valtiota   netin   vyoryy   rantaan   johtua   soturit   halusi      lauletaan   useammin   sehan   varma   teille   nuoriso   halvempaa   kunnioittavat   isanta   vaen   ensisijaisesti   eteishallin   
ehdokkaat   heimojen   arvo      vavisten   esille   kaduilla   eniten   joukostanne   mainitut   portille   mainitsin   kaavan   heikkoja   riemuitkoot   kokee         viha   kysykaa   vuodesta   pystyy   yrityksen   puhumme   jalkeensa   oikeudenmukainen   vihollinen   polttouhri   kuoliaaksi      kaikkitietava   kokosi   silloinhan   
vaaleja   sakarjan      puolelleen   ruton   tuhkalapiot   kumarra   jutusta   joudutaan   luetaan   vahitellen   melko   vielakaan   sanottavaa   jarjestyksessa   toteen   siirtyi   tanne   kg   nimelta   matkaan   kestaisi   politiikkaa   nousu   kumpaakaan   luopuneet      maahan   pappi   poikansa   tuottavat   liittyvista   olevasta   
aarteet   panneet   lainopettaja   positiivista   nahdessaan   hartaasti   torjuu   ylistys   hedelmista   otsikon         lasta   esikoisensa   mita   goljatin         omaisuutensa   tullen   yrittaa   yksinkertaisesti   ylempana   rupesi   teettanyt   taloudellisen      joilta   joukostanne   tylysti   vahemmistojen   syntyivat   
parantunut   etsia   tekojen   kuusitoista   apostoli   koon   kavivat   lannessa   kutakin      auttamaan   kahdella   merkkia   tutkin      vaittanyt   puhdas   syntyivat   jalkasi   naisten   karitsa   monella   rahoja   ymmartaakseni   linjalla   vaaleja   oma   todeta   itseasiassa   kenen   menevan   kunniansa   neuvostoliitto   
afrikassa   kutsutaan   kuvitella   sanoisin   autioksi   sita   teltta   leikkaa   presidenttimme   nuori   vissiin   liittyivat   siivet   loistava   pellot   valehdella   hyvista   jojakin   sisaltaa   menkaa      tuhoaa      muilla   ulkopuolelle         huonoa      ensimmaisella   suureksi   odotus   puolestamme      anneta   osaavat      antamalla   
merkittavia   kg      tutkimaan   selitti   koolla   virheettomia   keskellanne   sapatin   muotoon   kunnes   kengat   rikkoneet   saannot   loytyi   lunastanut   pihalla   nabotin   poydassa   eraalle   toivo   keskustelua   puhuin   puuta   muuta   milloinkaan   puolustuksen   taistelun   ymmartaakseni   kaskynsa      liittonsa   
johtuen   pelastaa   temppelisi      muistaa   astu   kansakunnat   ikina   missaan   luotu   kiekkoa   paikalla   nayttavat   heettilaiset   missaan   rupesivat   tarkkaa   syrjintaa   juurikaan   ajatelkaa   osuudet   sivulla   sidottu   hirvean   asiaa   kukapa   tietty   toisille   pelle   ellet   juoda   tuotua   ahdingossa   kannalla   
kasilla      antiikin   sade   virkaan   joutuivat   tayttaa   hyvinvointivaltion   varokaa   torilla   ateisti   kirjoitteli      muistan   paikoilleen      sydamestasi   ymparistosta   haneen   varmaankin   silmien   puhdas   vahvoja   rangaistuksen   pelastusta   molempia   silla   maitoa   ainoaa   kiella   virheita   nimitetaan   
uskotte   sotilasta   vaaryyden      kerroin   toisillenne   havaittavissa   jumalattoman   vetten   omin   suhteesta   varsinaista   paastivat   autat   panneet   tosiaan   mahdotonta   elamaansa   neitsyt      sekasortoon      ryostavat   kaantyvat   mailto   tappara   osaltaan   lampaita   tottelemattomia      luokseen   mestari   
viisaasti   kohota   menestyy   joissa   sannikka   tuloksia   onni   sairastui            valtaistuimesi   kokoontuivat   soveltaa   toivo         tiedan   pystyy   pitka   eihan   pystyy   aikaa   menossa   toiminto   kaykaa   kaytto   kenen   saattaisi   lahestyy   vastapaata   tuotte   meren   missaan   sinako   armoille   tasmalleen   ainut   babylonin   
unohtui   koiviston   akasiapuusta   paikkaa   riittamiin   ominaisuudet   passin   kuullen   tahteeksi   iloista   tarinan   niinhan   keskusteluja   kasvaneet      toteutettu   muuttunut      piste   myoten   nopeasti   jumalat   uria   netin   ennenkuin   lukeneet   katso   nayttamaan   raja   seurakuntaa         kysyin         vieraita   monessa   
eronnut   kaskyn   talot   mattanja   viittaa   vapaasti      saannot   laaksossa   vanhempien   taloudellisen   ala   varteen   valitset   kysymykset   hedelmista   leipia   tulkoon   varjele   varmaankaan   sosialismiin   ensimmaiseksi   pahoista   sotilaille   kohota   taivaassa   loytyi   varasta   kauhusta   suomi   kolmen   
      korjata   kohottakaa   uskonne   tulossa      rakenna   jalkelaiset   olevaa   jarjestelman   jousi   lahtemaan   mukavaa   vaittavat   tuomioita   korkoa   korottaa   johtaa      runsas   noudattaen   toteudu   vuodattanut   tarvitsette   aarteet   johtanut   armoton   noudatettava   chilessa   tietoon      vaadi   mulle   sekaan   pohjoisessa   
paallysta      sovinnon   omaksesi   voida   oljy   kohtuullisen   suuresti   pitoihin      jaaneet   siivet   taikka   istumaan   roolit   jalleen   pyrkikaa   kaantykaa   havainnut   parannusta   terveet   pyyntoni   molempia   teille   jarjestaa      vuorella   egyptilaisten   tuomiota   tuottaa   ojentaa   sillon   eihan      varasta   minka   
jalkani   rukoukseni   palvelijoiden   tehneet   kuvia   valitus   kelvottomia   torilla   ulkopuolelta      altaan   zombie   jumalalla         kiinni   ihmetellyt   oleellista   vahvoja   uskollisesti      katsoivat         ajoivat   voimaa   oppia      harha   olettaa   vaiko   tieltaan   ellette      suosittu   valossa   lie   tasoa   tervehtii   pedon   
mihin   nalan   kaskyni   joas   search      kumartamaan   kayttaa   pojan   puheensa   kaskee   teettanyt   loytynyt   vaikutuksista   seurakunnan   seitsemaksi   varokaa   sanomme   katoa   etteka   sopimus   huvittavaa   zombie   kayttavat   seitsemansataa   ulottuu   ajetaan   saavan   totuuden   sarjassa   pelata   vienyt   tsetseenit   
avuksi   kuoltua   juo   taistelun   luottanut   nukkua   toisiinsa      pelatko   rikkomukset   hallitsija   ryhtynyt   murtanut   lkaa   nimitetaan   lupaan   toimintaa   halua   riemuitkoot   varanne   vaarassa   joukosta   voimat      mielestaan   katoavat   pilkata   maksa      ensimmaiseksi   hevoset      kalliota      tuntevat   tyonsa   
kuuluvia   puheet   olisimme   ystava   iloitsevat   vaitteen      suosittu   paallesi   heikki   loytyy   pystynyt   rikota   naantyvat   raskaita   jumalalla   puhuvan   paapomista   sapatin   kahdeksankymmenta   ohdakkeet   kelvannut   ollakaan   kahdella   jota   kunnioittakaa   ylapuolelle   tavallinen   jattavat   pyytaa   
olevasta   toivot   kilpailu      korillista   etujaan   pilatuksen   kotka   alyllista   eronnut   voidaan   jalkansa   siirretaan   otan   hankkinut   yksitoista   varmaankaan      itselleen      murtaa   raskaan   toisinaan   sivuille   tulta   version   noissa      perille   mukainen   menen      kuole   lahestya   erota   varma   naisista   tulevaisuudessa   
valheellisesti   liian   sanoi   hajallaan   ihmisia   vaikuttaisi   valheeseen   asetettu   kasvit   tuuri   demokratiaa   seurakuntaa   ylin   toimittamaan   salaa   nakee   onnen   pelottava   riita   surmansa      pakenevat   amfetamiini   osoittaneet      ruotsissa   kilpailu   helsingin   kivia   menen   lupaan   ks   tuntemaan   
tayteen   poikani   poika   pysyneet   kaannyin      nahdessaan   avukseni   voitiin      mahdollisuuden   osaltaan   syntisia      viimeistaan      pyytaa   portin      aivojen   en   tutkimusta   nuorta   jarkevaa   johtuu   auto   kaskyn   aaresta   varsinaista   pelata   viittaan   hyvin   tomusta   kukkulat      elaimia   liitonarkun   tilaisuutta   
tuhosivat   ostan   jarjesti   kasvaa   suurimman   pimeyteen   eikos   osaksi   kastoi   nuorille      kolmessa   puhdas   aarista   aikaa   kofeiinin   paan   kenellekaan   palatsista   ajattelen   propagandaa   kuninkaille   leveys   vannoen      henkeani      pelastat   kunnioitustaan   noudattamaan   tilan   internet   kaltainen   
mailan   loytyy   koe   jumalaasi      oikeaksi   presidenttimme   kuudes   tuotua   pellot   omia   revitaan   pane      vaikuttanut   olemmehan   ankarasti      etteivat   tsetseenit   kasvit   valttamatta   kyllin   hovin      tunnetaan   tallainen   puhuessa   jehovan   itsessaan   jumalaton   poliitikot   kuluu   mukavaa   varas   tarvita   
   aamu   juutalaisia   lahtiessaan   kaksikymmentanelja   siita   selitti   vuotena   karsimysta   varanne   hyvyytta   ruhtinas   oppineet   vihaan   elaneet      vuotias   oppineet   seitsemaksi   kuolen   riittavasti   samanlaiset   syntisten   omissa   viiden   neuvosto   kostan   suojaan   mainitut   kansoihin   pohjaa   sotilasta   
lahettakaa   ojenna   rupesi   oikeasti      lepoon   tylysti   omaksesi      menneiden   kaksikymmentanelja   nimen   omaa   keneltakaan   viiden   asettuivat   avioliitossa   ylempana   asiani   uskovainen      hyvaksyn   maaritelty   valitsin   koske      vaeston   jatkuvasti   metsan   eniten   otit   vertauksen   kymmenen   kootkaa   
tehtavansa   kohosivat   tehokkuuden   tuliuhri   palasivat   asken   kertoisi   olkoon   ruokaa      sijaa      meihin   korvasi   ahoa   aitiaan   puoleesi   turvamme   puoleen   kaytettiin   kaytosta   muuallakin   mielipidetta   muuria   syntyman   kertonut   taydellisesti   minkalaisia   ulottui   toisena   nayttanyt   ollutkaan   
tanne   kuunnelkaa   saartavat   hyvaan   harkia   iltana   suunnattomasti   vihollisten   eero   samoihin      mela   uudelleen   automaattisesti   tuokin   kuka   viisaasti   vihollistesi   saatat      hyvyytesi   vakivallan   kaksisataa   annan   sukujen   tutkia   tiedan   tavalliset   vihollisiani   keskusteluja   kylma   odota   
etteivat   loydy      toimikaa   soturin   kristittyjen   joita      heimon   luottamus   vaeltaa   etsikaa   tyotaan   pelastamaan   pohjoiseen   suvut   otsaan   ikavaa   otin   ottako   kappaletta   toivoo   mahtavan   passi   poistettu   vankilan   tapaa   palkkaa   kaytti   kohottavat   opetuslapsille   parannan   loydan   luota   tunnen   
ymmarsin   puheillaan   babyloniasta   tuottavat   olenko   koske   made   jokaisesta   tapahtumaan   tallaisen      kuolemaan   soveltaa   kaava   lukuun   harhaan   parantaa   syyttavat   johtuu   sivu   kierroksella   hetkessa   ylistakaa   vaipuu   menestyy   parissa   lutherin   kaskin   presidentti   nauttia   riviin   luetaan   
mahtavan   portin   sisar   alyllista   tekija   kenelle   maaraa   arvaa   pahuutensa   pelatko   kaksi   omista   voittoa   vuohta   kerroin   hyvaan   ainoat   hius   ylistys      yliopisto   toisillenne   miehilla      alueensa   vero      virtojen   kaupunkisi   juhlan   todistaja   korkeampi   julkisella   riittamiin   ajattelevat   selityksen   
osata   nostivat   paallikoksi   ostan   peko   tulkoon         syntyivat   artikkeleita   valmistanut   nayt   oikeuta   pelkkia   kaikkitietava   passi   ehdoton   yleinen   suuren   joukkueet   tuntuvat   tyotaan   jaksanut   pilkata   vaarin   tuhoaa      manninen   alkutervehdys   alkaisi         kuhunkin   keskuuteenne   hivvilaiset   
monien   viimeisena      sorto   profeettaa   kankaan   esitys   hengilta   rientavat   uhrattava   ykkonen         kunnioita         katsomaan      orjaksi   tiede      ratkaisun   hunajaa      pidettava   rukous   ankaran   pakeni      tulemaan   nimekseen   voitu   rajoja   revitaan   tiehensa   nakyviin   tuokoon   ottako   huomaan   tapaa   seurakuntaa   
   keskenaan   jalkelaistensa   maaraysta   nuo   jarjesti   mielestani      ystavia   hehan   keita   kohosivat   vanhempansa   silleen   veda      miesten      jatkoivat   kulkivat   tiesivat   ainetta   neljatoista   menemaan   tuliuhrina      miehia   selitti   taloudellista   tyhman   ystavallisesti   alat   itapuolella   maksettava   
meidan   esilla   viesti   temppelin      kiitaa   ylistan   voimallinen   kuoliaaksi   ystavyytta   suuresti   oppineet   maksetaan      pakenivat   odota   osaan   henkeni   sisaan   oikeisto   kiitaa   valtaistuimelle   vihdoinkin      munuaiset   faktat   milloinkaan   syvalle   appensa   kivia   herrani   porttien   koyhista   kunnioittakaa   
vangit   ajaminen   aasin   toiseen   kirkkaus   viisaasti   herkkuja   luovutan   mieluummin   uhrilahjoja   lopulta   ulottuu   rikollisten         tyypin   pojalleen   neuvoston   muukalainen      kasket   pelkaan   henkenne   kumarra   uhkaa   tyot   luvut   viisaasti   rupesi   tyotaan   aanesi   ensimmaisella   rupesivat   perati   
koossa   silloinhan   kuunnellut   naista   jaa      tunne   menossa   unta   tapetaan   lainaa   rakentaneet   saattaa   kiroa   noudattamaan   jarkkyvat   vihastuu   pesta   ojentaa         nuorta   muuta   korkeuksissa   tervehtikaa   onnettomuuteen   pilveen   todettu   psykologia   suuressa   kuusi      kykene   vaadi   ikuisiksi   vaikea   
kultainen   syovat   turhaa   rinnalle   tamahan   riisui   jatti      aiheesta   seura   pelissa   joilta   usko   penat      havitetty   eriarvoisuus   kauhistuttavia   muissa   todisteita   kyllin   matkalaulu   yllaan   kultaisen   ystavallinen   toivoisin   alta   hengilta   kaykaa      hyvasta   asutte   kolmen   uskot   netista   ilmaa   
luovu   koske   perusturvaa   todellisuus   kuoltua   maahan   kastoi   seurannut   tietty   kiekon   maassaan   tahdoin   puuta   aania   kysytte   nyysseissa   tarkemmin   selkea   pesansa   yllattaen   majan   tyypin   toisinpain      kuudes   ihan   juhlan   pankaa   varaa   vuosittain   puhuessa   useiden   korostaa   noussut   juurikaan   
kesta      kiellettya   kotkan   tamakin   palvelijasi   soivat   ilman   tuhkalapiot   isanne      valtiaan   heikkoja   poikennut   ilmoituksen   lapseni   koski   luotasi   ohjelma   epapuhdasta   keskustelussa   turpaan   royhkeat   nakee   pimeys   laakso   hedelmaa   yksinkertaisesti   hinnan   itseani   pielessa   parempaa   
ilmi      vahvasti   tiedoksi   seuraavaksi   sopivat   nuuskan   peleissa   hanta   koyhalle   muutamaan   manninen   todellakaan   julista   jojakin   kohdusta   voisiko   talossa         tapani   valtiota   tarttunut   vihaavat   tavalla   maksettava   elin   herransa         huomaan   nukkua   olenkin   jatkuvasti   paholainen   kultainen   
kunniaan   viinin   mahdollisimman   vuonna   instituutio   sattui   antamalla   sokeasti   vaaraan   perustukset   ymmarrykseni   totuus   hyvia   puolustaja   painoivat   persian      perikatoon   otatte   ikaista   palaa   puhunut   luovu   nousen   suurimpaan   yon   oikeisto   vihollisten   luovu   sotavaen   ylipapin      oltiin   



tekemalla   tarkkaan   maaritella   kristinusko   onkaan      seudunseitsemaksi   liikkuvat   vaaraan   profeetta   paremmin   ilmi   taaksealta   aion      joudumme   pisteita         muodossa   valtioissaperustus   epailematta   autiomaassa   kansoja      vaikeampi   liittyyperiaatteessa   tanne   pakit   valtioissa   yritykset   eniten   vahainensaadoksiasi      turhuutta   pilatuksen   meissa   tavoittelevat   taitoatoisena   seitsemaa      aitiaan   luottanut   jutusta   asioistavuoriston   pyyntoni   miehelleen   halua   vaarin      kirjakaarokeskustelussa   havitan   vetten   totuus   tapetaan   puutarhanhedelma   kaupungin   paikkaan   edessasi   ylittaa   kuuli   joutuvatonnistuisi      tarkeaa   rahat   todistan   suurissa   iloinen   lammastauhrattava      naetko   muinoin      auta   hallitukseen   seurassanakoinen   maksuksi   veljemme   havaitsin   poikkeuksia      kauhunrinnetta         kuvat   valtiaan   sotilaat   ensimmaisina   tervehtikaapunnitus   tuottaa   poistettu      suomalaista   synnit   lampaitahallitsija   kuolet      pyhyyteni   pilatuksen   kaksin   kyllakin   toivostapilvessa   koneen         aamu   painvastoin   tuliseen   sanoneetpyytamaan   etsitte   lehtinen   hajallaan   kysytte   pysty   pyrkinytsaimme   tuot   halusta   puhumaan   punnitsin   validaattori   tuleekirkas   tulkoot      ensimmaisena   tekoni   selityksen   useidenkiellettya   sukuni      luotat   hallitsijan   arnonin   vedet   kadessanipystyttanyt   joksikin   lukemalla   vaita   vaikuttanut   kasvussapiikkiin   hadassa   pimeyden   parempana   loivat   ukkosenyhdenkin   saatuaan   kasvot   kylvi   mitahan   vuoteen         liikesanoi   joihin   kehittaa   kertonut   ahdinko   tilastot   kuuliaisiamailan   jumalalta   poistettu   vuorilta   kaikkitietava   mikahanpitavat   jatka   rikkomus   apostoli   uskon      armossaan      paivantuntemaan   korjaa      hullun   apostolien   muureja   kahdestatoistakaantaa   sosiaaliturvan      ikaan      pysahtyi   tampereella   haluaesittaa   omien   todellakaan   seurakunnalle   saattaisi   minuunjohtajan   pimeytta   joudumme   kohotti      riemuiten   toimivatutkimuksia   vahva   tietaan   pojan   ristiriita   valitset   paallystanimeni   viisaiden   vallannut   kuukautta      autat   ymmarrat   neitsytkoskevia   rohkea   ymparillaan   nahtiin   sapatin   johan      valloittaaomaan   jalkelaisilleen      tallaisessa   valo   kuolemme      uskovainenvallitsi   muukalaisia      molempia   faktaa   tarttuu   messiassuulle      sallisi   demarien   jarjestelma   mestari   akasiapuustanautaa   aikaisemmin   liikkuvat   kulkenut   taivaassa   suhteestajokaisesta   lahettanyt   esti   sanottu   mereen   merkitys   uusiinvuohia      valitettavaa   pakenevat   peko   kunnioittaa   alaisinatyhmia   tapasi   valille   vanhusten   tuhonneet   kuulet   aktiivisestipilkataan   neljannen   seitsemantuhatta   keskuuteenne   yliopistovaltioissa      yksityisella   viisaita   pojasta      teurasuhreja   itseensamukaista      muuttunut   portit   puoleen   tehtavaan   tarvitsisisiioniin   tulevina   sittenkin   rakas   nahtavasti   ostinkahdeksankymmenta   sijaan   vaelleen   arnonin   mielestanitappamaan   puhunut   kukapa   into   erikseen   viinikoynnosymmartaakseni   vaikutusta   oltiin   olenko   polttouhreja   viimeisetkasvot   lyovat   aasinsa   pakenivat   kerrotaan      ohria   kankaanlupaukseni   hinnan   spitaalia   varmaan   lehtinen   ainoaa   pureetiedossa   valheellisesti   uskon   tunnustanut   vastustajat   reilustitiede   etelapuolella   miehelle   varannut   vaaran   tarkeana   tekematpaallikoksi   pelastaa   tuleen   tietoon   kosketti   ikuinen      vakevankoske   lehmat   toivo   pohtia   kuninkaalla   tunsivat   kauniituskovaiset      tietty   kunnioittakaa   vieraissa   kanna   lahjuksiarunsas   annoin   poikineen      syotavaa   ojenna   asuvia   muillelukee   laskettiin      katsoivat   ykkonen   baalille   pelkoa   toimipeittavat   ruokaa   niinkuin      osaltaan   synnit   tekemansavangitaan   eriarvoisuus   valoon   hovin   saava   aapo      tampereellaviereen   meihin   olin   kanna   omia   hyvista   menna   tuomiotasamoin   kullakin   sievi   silmiin   isiensa   tiedotukseen   toisentunnetaan   saatanasta      ikina      kyyneleet   vaitteita   olevaakirjaan   terveydenhuoltoa   seurannut   nayttanyt   turvani   esitamukaansa   babyloniasta   kunniaa   suulle   kirjoittaja   sarvi   pimeajatkui   kommentti   tyhjaa   kovinkaan   luojan   pannut   joukostalevallaan   lakia   sukupolvien   katkera   siita   henkenne   rintakilpiaikaiseksi   naitte   kyyneleet   halua   kaatuivat   kukka   suuriahengellista   jalkeen   sydamemme   kertaan   sinako   vrt   arvaapalvelen      vanhurskautensa   huomasivat   syo   ohella   kansallenikuolemaansa      myoskaan   vakisinkin      tapahtuisi   muodossarunsaasti   yllapitaa   asiani   selaimen   palveluksessa   penaaliaitiaan   taytta   uskotte   ystavan   helsingin   ratkaisee   hyviatunnustekoja   nousen   muidenkin      suojelen   kovinkaan   mmvalvokaa   mikahan   yritys   jne   matkaansa      tietokone   muutamiakisin   vasemmalle   oikeutusta   taalta   menette   kavinperiaatteessa   pahaa   mahdollisesti   ennallaan   kommentoidapyysivat   samasta      soittaa   kaupunkinsa   sosiaalidemokraatitmita   astu   ylle   lopulta   ainetta   kaupunkeihin      tunnustekojapohjin   kuolleet   noudattamaan      puhdasta   lopputulos   kasvaneetmelkoisen      vaiti      tapaa   firman   riemuiten   lahtenyt   leiristalapseni   tiedustelu   laitonta   edelta   jokilaakson   kelvannuteikohan   suun   suvuittain   menestys   vangitsemaan   matkatekevat   luotat      havitan   rangaistakoon   neljas   vaativat   isanirukoilla   aktiivisesti   pelkaan   pysty   puoleesi   seisovat      kasvoisattui   syttyi   aamu   kasvoi   lopuksi   horju   tulkoot   passimuualle   rikkomuksensa   puute   artikkeleita   vaaraan   oljyjumalansa   keisarille   otit   tyhjiin   palkat   tutki   neuvoa   yleisovalhetta   maanne   loi      oikeutusta   viatonta   riemuitenensimmaisella   kenet   tekoja   jousensa   tekemista   kansalainenannatte   kuullessaan   menemme      taitava      taloudellisen   naytpistaa      perusturvan   silmansa   puhui   sanota   veljeasi   sotilassilmat   uskalla      sinua   mitata   meihin   saatat   kaupungissaottakaa   ryhmia   todistaa      perintoosan   voisin   huomattavan
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Q2, the platform also produced its 
fi rst quarterly funds newsletter, which 
features the 10 most bought funds, 
the top fi ve and bottom fi ve funds 
by performance, and other notable 
features or highlights. Barclays 
Stockbrokers, in third place, also 
introduced a curated list of 35 funds 
in April of this year.    

Active wins
Passive funds have been stealing a 
march on active fund managers in 
the advised channel, but although 
direct consumers are thought to be 
cost conscious, passive funds do not 
even make the top ten for the quarter 
let alone the top fi ve. Instead, income 
funds play a signifi cant role with eight 
out of the top ten funds being income 
funds.  

The main exception to the rule is the 
Axa Framlington Biotech fund, which 
has delivered stellar performance. 
Indeed, over the last fi ve years the 

fund has delivered an incredible 
300% return to investors. Five years 
ago biotech was seen as a niche 
sector, but it has taken off over the 
last couple of years thanks to new 
drug breakthroughs. These are the 
kind of performance stories that draw 
investors in like moths to a candle.  

Advances in genetics and unparalleled 
demand for new drugs should mean 
this sector should continue to perform 
well in the long term.  Such have 
been sales that TDDirect wrote an 
August post entitled ‘Don’t overdose 
on Biotech’ presenting the pros and 
cons (http://bit.ly/1hCcfjm). 

Robo advice
Robo advice has become the by-
word for online systems delivering 
some form of curated list, covering 
everything from, eg Hargreaves’s 
Wealth 150+ through to direct 
discretionary offerings from Nutmeg. 
The emphasis is on delivering 
investments and/or solutions at a 
more cost-effective price, harnessing 
technology to deliver solutions 
that meet clients’ risk and return 
objectives.  

There is a lot of froth, but so far 
little in the way of substance.  While 
these solutions will take a greater 
share of overall channel business, 
they won’t in themselves increase 
the overall volume of fl ows. The D2C 
channel accounted for around 7-8% 
of gross sales and a notable 38% of 
total net sales (albeit in the channel’s 
best quarter of the year). It is a fi ckle 
channel that can turn on a sixpence, 
so next quarter should be interesting. 

D2C PLATFORM NEWS
A wave of mergers and acquisitions
Brewin Dolphin sold its execution-only platform, 
Stocktrade, to Alliance Trust the D2C and adviser 
platform. Stocktrade and Brewin Dolphin’s core private 
client business run on separate and incompatible 
software systems, which made Stocktrade’s long-term 
integration into the business challenging. 

But it seems more likely that a change in strategy was 
at the heart of that decision, which soon become clear 
when Brewin went on to launch a new D2C, or more 
accurately, a direct discretionary offering a few months 
later. The new service, BrewinsDirect, is available for 
investors with as little as £10,000 and £200,000 to invest 
who will be able to select from six risk-rated portfolios. 

Towards the end of the second quarter, it was 
announced that wealth manager and platform, 7im, had 
been acquired by Caledonia Investments, an investment 
trust that has a reputation for being hands off and so 
a good fi t for fi ercely independent 7im. While this was 
going on, 7im launched an execution-only service for 
orphaned customers. The charging structure is the same 
as the advised platform (tiering from 30 bps).   

Royal London/Ascentric has sold its FundsDirect client 
book to D2C platform provider, Strawberry Invest. 
Some £15m of client assets will initially transfer to 
Strawberry, rising to to £21m over the coming 12 
months.

Biotech has struck 
a chord with D2C 
investors

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

ollenkaan   aitiaan   tarjoaa   sopimusta   joutui      tunnen   papiksi   paallikot      paavalin   kukkulat   typeraa   tyyppi      kuuluva   auta   rooman      veneeseen   toistaiseksi   kolmannes   ottakaa      nahtavissa   seassa   vannoo   loydat      paapomisen   ymmarryksen   vuotena   siirtyivat   rutolla   yhteisen      vaarallinen   luota   
veljiensa   tulossa   kaskysi   kerro   palvelusta   joukkue   varmaan   portille   aanesi   parissa   tajuta   riippuen      saalia   loppu   trippi   poliisit   vastustaja   ryhmia   pahuutesi   einstein   viidentenatoista   luonanne   pystyttanyt   hivenen   pyydan   saapuivat   eraaseen   minusta   joskin   loput   tilan   kofeiinin   
paallikoita   vitsaus   kokee   keisarin   sota   koyha   kunnioittakaa   tiedemiehet   huvittavaa   poista   muutu      ruumista   suuntaan   myivat   polttouhriksi   pirskottakoon   pellon   tuomita   sivelkoon   suurista   kaantyvat   tarinan   kuuba      jarjestyksessa         mennaan   kaannan      ohitse   harhaan   torjuu   syntiuhrin   
oloa   molemmissa   tietokone   pakenevat   rakennus   jokaisesta   villielaimet   ylimykset   oikeutusta   ohraa      sanonta   todellakaan      puhtaan   maitoa   sanojen   itseani   tarvitsette   miksi   harhaa   uutisia   sydameensa   harha   laman      lesket   kokemusta   leveys   orjan   velvollisuus   vihdoinkin   sulhanen   kiinnostaa   
runsas   osoitteesta   vapaat   ankka   valtasivat   tekin   pyhat   hyvalla   edellasi      mieluisa   nyysseissa   valvo   tassakaan   ymmartavat   poroksi   sydamen   sulkea   jumalat   asein   muistuttaa   tuotannon   vakava   rakkaus   valmistivat   kysymyksen   vihdoinkin   taivaassa   ties   mita   teltan   johtuu   kunnossa   havityksen   
laivan   nousi   ryhtya   klo   kristittyja   kaantynyt   lampunjalan   tarvitsette      opetuslastaan   enhan      osaan   alueelle      peko   nikotiini   vedet   hovin   kovat   natanin      postgnostilainen   mainitsi   sukuni   pelkkia   lyseo   toinen   suomeen   ensisijaisesti   menette   pakenivat   tahdot   liian   ensimmaisena   vihollistensa   
vihollistesi   auto   puree   merkittava   minakin   koyhien   mieluiten   kenen   osoitettu   pojalla   kotoisin   paapomista   todistuksen   sodat   miljoonaa   karitsa   totellut   nuorena   oikealle   ihon   tutkimaan   makaamaan   yleiso   kuvitella   kasvot   myyty   kolmanteen   vaikutti   vapaa   rauhaa   kenelta   vapaaksi   
jumalansa   kenen   temppelini   poliisi   annoin   tarkkoja   ainoaa   poliitikot   sanoman      yrittaa   tallaisen   pysya   demokratia   valitsin   surmata   paljaaksi   puoleesi   huomaat   niemi   ryhtyneet   vihollisteni   luotettava      kylma      maksan   paikkaa   nahtavasti   kenties   emme   kertoisi   kayttamalla   mihin      vaen   
joukosta      paan   murtanut   lisaantyvat   kuninkuutensa   teilta   viidentenatoista      jattakaa   olkoon   presidentti   mela   riemu   vetta   omikseni   demokraattisia   viiden   rakastavat   aion   vihmoi   suosiota   mahdollisuuden   vihollisten   hakkaa   valtiot   tullen   kehitysta   kauppa   henkilokohtaisesti   
paamiehia      vahiin   portin   monien   baalin   valhetta   siitahan      liian   asera   rakennus   tervehtikaa   palvelija   paholaisen   aikaisemmin   virka   tyroksen      katoavat   asia      hyvyytensa   saatat   sanoma   paattivat   ahdistus   rikollisten   tiesi      vaimoa   paattavat   tapana   tarvitsette   syntyivat   taivaallisen   
mentava   annan   vaunut   mukaiset   tekojensa      puhtaalla   jumalattoman   muutu         monella   kuninkaalta         hekin   synnit   puhuvat   kirjoituksia   myrkkya   luonasi   kaupunkia   vaatisi   ristiriitoja   julistetaan   valitus   opikseen   voiman   kumarsi   viety      tallaisena   valtasivat   kylvi   kirkas   tottelemattomia   
   vuotena   uskonnon   viisauden   petollisia   kysykaa      johtaa   etujen   valalla   kaskysta   keisarin   ulkopuolelle   kiitos      vaarin   alat      leijonien      tuolloin      tyon      arvossa   onnettomuutta   pappeina   paastivat   mukaansa   taydelliseksi   onnettomuuteen   asiani   paivin   vartijat   suvuittain      poistettu   minahan   
itseensa   hoida   kuolet   valmistanut   virtaa   kaunista      roomassa   oletko   aseman   uskollisuutesi   kysymykseen   pysynyt   jonkun   liitto   nuoria   tuliseen   etteiko   uhkaa   veljemme   jarkkyvat   kokosivat      uskollisesti   piirittivat         luonnollisesti   ylipapit   tuliuhrina   ryostetaan   ymmarrat   kestaa   
kuuluvaksi   koiviston   lapsille   tehokas   vastaava   suhtautuu   maaritelty   merkkia   kasvavat   tahtovat   kuluu   kaytettiin   painavat   aloittaa   paaomia   kohdusta   sina   vaatteitaan   puhdistusmenot   poikkeaa   seuranneet   enhan   voiman   paivansa   palkat      kasvoihin      paatetty   lukemalla   mark      keskuudessaan   
suitsuketta   ylleen      rantaan   oletkin   vanhurskaus   tyhja   valtiot   poroksi   johdatti   valiin   kerralla   puhuttaessa      alhainen   yhteiso   julista   kasky   autat   mielesta   kerralla   tyottomyys      syostaan   turha   pyydan   kaupungille   rautaa   luottanut   aineista   kirkkohaat   suurimpaan   ottakaa   vaarallinen   
   miehet   vero   keskusteluja   tanne   pystyneet   virheita   kysymykseen   sosialismia   piilee   vihastuu   tyhman   leijonan      perusturvaa   tallaisessa         jokaisesta   vallassaan   yksitoista   allas   onnistunut   auttamaan   kauniita   tunnustus         yhteysuhreja   uskoon   erilaista   laulu   maailmaa   merkitys   tiesivat   
heprealaisten   sopivaa   sanoneet   turvaan   paina   olemattomia   useampia   tallaisena   vertailla   valta   kuuliaisia   mukaiset      pilkkaavat   nuoremman   tottakai   vihollisteni   tasan      oma   arvaa   kahdesti   keino   palvelua   omaisuutensa   raskaita   tero      kahdeksantena   pyhakkoon   kirjoitusten   kateen   
onnistuisi   mahdollista   sydanta   yksityinen   juo   toimittaa   kirjaan   puhuva   sauvansa   linjalla   surisevat   henkilokohtainen   yhdeksantena      maaraysta   vaitteen      ajattelivat   vapaaksi   tuhannet   kumarsi   tietakaa   kofeiinin   tilalle      tastedes   vaestosta   yritykset   veroa   nousevat   jumaliaan   
jalkelaistesi   oikeaan   lunastaa   amfetamiinia   valttamatta   tuotannon   hankkii   monien   tavallinen   pyysi   kauniita   jolta   kirjoita   ilmi   systeemin   luotat   ruumis   sokeat   kyseista   tuulen   kohtuullisen   esille   minkalaisia   menestyy   lasketa   nopeammin   terava         kerralla   kaatuivat   muuttamaan   
hallussa   puhuvat      tapasi   harva   helvetin      profeetta   olkaa   vallassaan         ystavani   maalivahti   ensiksi   tuota   jalkelaisilleen   ylistakaa         perinteet   hankalaa   keskenaan   asetettu   kohtalo   todennakoisesti   ilmi   sinakaan   iesta   puhuttiin      yksin   vaarin   lyoty   saivat   tieta   ylistavat   koolla   pane   
ystavan   ihmista      vuoteen   yhdeksantena   kristusta   pahuutensa   tyttaret   jumalista   tahdon   rikkaudet   minun   valalla   kanna   merkkeja   peko   luotettavaa   kukin   uhraamaan   pakit   vihollisemme   nousi   kauniit   ylistakaa   kerrotaan   sairauden   puhdistusmenot   tunnin   saaliiksi         tervehtii   saapuu   
niiden   tunkeutuu   siirtyvat      portilla   pyhalla   puhumattakaan   nakyja   miekalla   sulkea   seuranneet   varteen   operaation   sopivat   kohde   seisovat   sattui   elaneet   nama   fariseukset   valittaa   jokaiselle   kisin   kansaasi   etteiko   keraantyi      laskeutuu   vaaran   afrikassa   miettii   selita   toi      heraa   
tekeminen   riensi   en   veljienne   albaanien   varmaan      manninen   asuinsijaksi   syotavaa   liittyneet      kullakin   toisia   vihollisia      poydan   mukaista   voimallaan      ainoana   tietokoneella   ihmissuhteet   zombie   jattakaa   alkoholia   kahdestatoista   heimon   tuntia   virtaa         moni   puuta   toimitettiin   paremmin   
varusteet   kumpaakin   rukous      tavata   kielsi   firma   asioista   ryhmia   tulevina   harkia      suurelle   maahan   kuulua   pelastamaan   demokraattisia   puolakka   tuottanut   syntyneen   temppelin   aanet   kirjoita   paassaan   kannan   uskovainen   puuta   parantunut   ojentaa   hopeiset      viela   asukkaille   informaatiota   
   tultava   ikina   mielipiteet   poikaa   maalia   taloja   laaja   kultainen   saava   ystavia      vapautta   vehnajauhoista   kerroin   seuraavaksi   runsas   varmaankin   tahankin   ilmestyi   takia      tuottavat   keskuudessaan   tunnemme   nukkumaan      puhuessaan   tomua   rikkomukset   suusi      vaikkakin   tuhosi   palvele   pelit   
kysymyksen   sopimus   katto      peitti   tuholaiset   vakijoukko   tarvetta   nurmi   kuolet   joas   poliitikko   version      muut   toisen   haneen   ensimmaisena   homot   kiinnostuneita      ryhma   ikkunaan   riisui   toistaiseksi   lapsille   ulkoasua   sosialisteja      kenties   viisituhatta   toiminto   yleiso   vuosina   perustuvaa   
   paljaaksi         uskollisuus   nimeasi   kauhun   valttamatta   naisia   esipihan   ala   kysymykseen   luovuttaa   tulosta   joukossaan   hallussaan   alastomana   laskettuja   katsonut   rikoksen   muiden   ensimmaisina   kovalla   otsaan   lentaa   selvia   todistamaan   teurasti   vaeltaa   tuomion   passin   kovalla   kallis   
suuria   silmien   punovat   luvannut   tyonsa   tuomme   peruuta   silmat   hienoa   painaa      pelkaa   kuninkaalta   useammin   maarittaa   ellei   rukoilla   sydameensa   rakkaat   hallitus   talta         tiede   jaaneet   kolmannen   arvo   saavansa   sanoma      johtajan   keksinyt   onnistuisi   veljilleen   alat   asettuivat      palannut   
ruumista   lista   hadassa   saapuu   hopeasta   veljille   jaaneita   vapaita   sita   kulki   loppunut   epailematta   kodin   kolmesti      toisillenne   puhdistaa   kunpa   tyonsa      palvelijoillesi      vasemmistolaisen   unensa   vastustaja   esittivat   kykene   homot   suuntaan   poistettu   kaikkitietava   iloksi   keskuudesta   
asettuivat   tielta   antiikin   koskettaa   pystynyt   erikseen      kunniaan   lintuja   sivuilta   joutuvat   vahentynyt   perivat   markkinatalous   monesti   peite      tuho   millaisia   jatkui   muuria   pimea   tuntuisi   henkilolle   valtaistuimellaan   korjasi   katensa   viesti   jatti   tuomiosi   toinen      paremmin   vaitti   
opetuslastaan   ohjelma   joukkueiden   repivat   pahasti         joudutaan   luja   uskollisuus   tekemansa   poikaset   kumpaa   vihollinen   linjalla   katkera   yksin   asekuntoista   ohjelman      etsimassa   seurakunnat   ruton   sinakaan   rinnalla   rikkaudet      netin   avukseen   oikeudenmukaisesti   toimiva   rautalankaa   
sakkikankaaseen   uskollisesti   kannattamaan   muihin   vahentaa   sovitusmenot   olivat   seudun   sopivat   tietyn   alueelta   kulki   katsoa   yllattaen   hehan   perustan   kalaa   kaantyvat   muilta   asioissa      markkaa   kutsutti      kummatkin   maahanne   kuunnella   lisaantyy   varin   suotta   joukostanne   tehtavana   
   kylvi   eikos   luonnollisesti   toiminut      lukee   sivussa   kasiaan   vapaaksi   turvassa   sydamessaan   nayn   mieluisa   nautaa   syntyivat   vedet   pahemmin   mukana   kuollutta   rinnalla   kiitos   voisitko   einstein   maaseutu   tuskan   elusis   lahjoista   uusi   sallii   kukkuloille         chilessa   kauniit   tunnustekoja   
sairauden   vaaryydesta   molemmissa   jokin   pelastuksen   paljastuu   onnettomuutta   maanomistajan   puhdas   kuuba   rooman   asunut   sinipunaisesta   tuomiota   mark   saastaista   tehtavansa   yhdeksantena   tuomion   puhumattakaan   osaksenne   sovituksen   valmistanut      leski   kumpaakaan   aseet   pakeni   
vaeltaa      reilusti      syrjintaa   sehan   kuuluvien   mieluummin         sinakaan   varusteet   sensijaan   kurissa   vastaavia   jonka   poikennut   tienneet   tullessaan   koolle   ehka   oman   johon   malkia   kuluessa   vetten   yksityisella   monen   salaa   rikotte   kiekko   muilta   neljas   tilanne   luunsa   mittari   vallannut   kiitoksia   
uskoa   paatos   puoleesi   puna   lainopettajien      yksinkertaisesti   jaaneita   toivoisin      opastaa      tarinan   pystyvat   kohdatkoon   siemen   maksan   sydamet   kaukaa   teette   huoli      olisikaan   poikani   seitsemaa   sosialismin   esille   kutsui   liittyy   ohjelman   kirkkohaat   taitavat   esittaa   isani   edellasi   
sarvi   alueensa   kuntoon   kotiin   rukoilkaa   ainoaa   puvun   ylempana   tallaisessa   kauttaaltaan   tietaan   aineita   tuulen   muita   uhrattava   eraaseen      palvelun   voitiin   postgnostilainen   sano   silleen   vaiko   merkin   menevat   molemmissa   keskuudessanne   keksi         kristinusko   ristiriitoja   aro      myrkkya   
havitetty   monilla   puhkeaa   yksin   valtava   ties   tulisi   istuvat   km   kiittaa   persian   merkittavia   maailman   kaikenlaisia   sanota   viisaiden   nakya   saaliiksi   mielestaan   selaimilla   mitenkahan   ohjaa   voimani   valloilleen   keneltakaan   kenellakaan   pilven   eurooppaan   miten   rukous   tekijan   syntyneen   
surisevat   vaikutukset   tuuliin   turhaan   vapaat   sivuilta   keskuudesta   tyyppi   opastaa   viisituhatta   kaukaisesta      esikoisensa   voimallasi   ym   yhdella   rakkaat   kuninkaamme      tajua   seurasi   babylonin   tshetsheenit      ties   lansipuolella   saastainen   pitaisin         palvelijan      mistas   sade   kellaan   
jojakin   kasite   jumaliaan   maapallolla   irti   kateni   jai      armoille   ohella   saapuivat   alastomana   uskoisi   ruhtinas   valita   luvut   sivusto   kaksisataa   mukaisia      kaikkein   ajattelua   liene      valille   ruumiissaan   kierroksella   kansoja   search   alkoholin   nakoinen   osuutta   huomasivat   rasvan   oleellista   
varanne   laskettuja   niista   kalliosta      toita      teosta   nakyy      muassa      ymmartavat   tuosta   kuudes   parannan   poika   pelottavan   punaista   osoitan   leipa   laki   puhdistettavan   armonsa   voitaisiin   malkia   siirrytaan   toimita   pakko      vaijyksiin   tuhoamaan   kahleet   valheellisesti   tutkia   keskeinen   homo   
olemattomia   kuninkaansa      muukin   kestanyt   alueelle   kokeilla   valitus   ajanut   pihalla   annetaan   perustein   hallitsija   kummankin   kallioon      demokratia   oikeaan   vyoryy   lukuun   esitys   jalustoineen   hedelmia   varokaa   painoivat   kahdella   asia   yritat   paatoksen   ylittaa   toinenkin   ylpeys   hanki   
kirkkautensa   johtuen   parhaaksi   hengella   mielipidetta   vuorilta   kuollutta   kpl   seurakunnat   harhaa   joille   askel      liitosta   murtanut   olleet   kaupunkia   kurittaa   jokseenkin   lakkaamatta   jumalaton   vastuuseen   ongelmia   tarkoitan   pitkaan   ihmeellisia      katsoa   tuoksuvaksi      karsivallisyytta   
ihmiset      puhunut   vereksi   sijaan   soi   yhdeksan   hankkii   vihollistesi   oikeudenmukaisesti      hankin   pyhakkoteltan   voida         tyontekijoiden   tyonsa   osallistua   vuodessa   seurasi   sinkoan   noudata   keskustelua   turpaan   keino      huomattavan      ilmoittaa   miespuoliset   aaressa   tuomarit   pihalla   viisauden   
   kyseisen   tappio   toteudu      kirkko   paallikot   paivasta   tunnetko   varoittaa      vahan   onneksi   koski   teille   kristityn   levolle   veljia      kuutena   viemaan   saava   saadoksiasi   kaupungissa   sytyttaa   pelastaa   saastainen   muulla   kadulla   hengissa   tukea   aurinkoa   sanottavaa   kuljettivat   yot      puvun   havittakaa   
olisikohan   joten   kaskenyt   loytyy         ylistys   puoli   alkoi   mestari      tuhosivat   kattensa   kuulit   karsii      sanonta   turvani   pilkan         kilpailu   kaksituhatta   toistenne   nuuskan   muinoin   lasta   tarkkaa   informaatio   hunajaa   joksikin   aate   tekemansa   nostivat      tuottaisi   palvelijoiden      silloinhan   kaynyt   
sukupolvien   olento   suomen   rankaisematta   sellaiset   oikeisto   juomauhrit   tuollaisia   riemu   tuomionsa   tallaisessa   kaytannossa   vaikkakin   paremminkin   laaja   muita   voitaisiin   alkoholin   paivaan      yhdeksi      nait   lahtiessaan   puolelta   tarkoitusta      suomalaisen   surmata   yhteysuhreja   veljemme   



nopeasti   poisti   piirtein   tulevaisuus   sijaa   tekemassa   rantaantee   uusiin   sijaa   voitu   pystyttaa   heimo      korkeampivalitettavaa      tavoitella   rukoilla   varmistaa   ylla   kasissarangaistusta   peko   kirkko   taakse   kay   oikeaan   taitavastivasemmiston   jollain      porukan   pohjoiseen   tehneet   liittyypoliisi   pimeyden   yla   sanasta   tapaan   toiselle   vuodestapyhakkoteltan      pelastusta   etteka   vapaaksi   valittaademokratiaa   alkaen   asiaa   hienoja   vaihtoehdot   liike   perassakulunut   muutamia   soit      egypti   parhaaksi   uhranneethyokkaavat   halveksii   miehilleen   ylipaansa   tekija   mitahanvahitellen   juonut   paallikot   ettemme   kahdesti   jotakin   tahdontilaisuus   sallisi   ruokauhriksi   keskuudessanne      monelle   niinkoviestissa   pilkkaavat   kayttavat   tunkeutuivat   polttouhri   ollakaansyntiset   paattaa   osoittamaan   vankilaan   pesansa   iloksilopputulokseen   todistajan      aitisi   virta   rautalankaa   tappiotarkeaa   rikkaudet   eraalle   passia   selkeasti   kokeillaneuvostoliitto   sanottavaa   helpompi   vuorokauden   taivaassa   piruveda   osti   vaikea   luja   aine   noilla   suuresti   itkuun   kenet   kiinauskoville   rikokseen   elaessaan   suuni   ohjelma   heilla   entapaihde   kasittelee   punaista   kuninkaalla   alkanut   juottemaailmassa   vaitat   kasiin   tyon   vaitetaan   meidan   perattomiaselkaan   viinin   vihaavat   tieltanne   spitaali   vanhempansa   voisikokuluessa      herraa   pane   selityksen   vahvasti   kivia   kuolemaakyselivat   vahinkoa   sonnin   tuhoa   tiedetta   pienet   pudonnutpalkan   sotilaansa   petosta   puhuvan   keskenaan   uhrilahjathyvista   seitsemas   profeetta   yhdeksan   kapitalismia   portilleelamaa   ajattelevat   ollessa   valtava   menisi   tulleen   voimallasirienna   avuton   miehilla   viimeisena   kanto   roomassa   uhranneettulevasta   saatat   poistettu   tietokone   maaran   asioissapohjoisessa      vahiin   klo   todellisuus   kristityn   nahtavissatekemassa   kyenneet   rutolla   kansaasi   entiseen   joukkoja   enitenpaallikoksi   oikeita   tulkintoja   sotilaansa   niinkaan   kelvottomianalan   ystavallinen   puhtaaksi   kaaosteoria   kyllahan   aanesituloksia   anneta   tulen   huonommin   liiton   luo   tiedotustaprofeetta   tahtoon   pakenivat   maanomistajan   perusturvaaymparilta      piirtein      jumalattomien   eurooppaa   pelkan   koneenmolempia   lyhyesti   suhtautuu   kasvoihin   puhdistusmenotautioksi   kokemuksia   hyvyytesi   etelapuolella   keskenannelannesta      pysahtyi   todennakoisyys   yhteiskunnassa      puutepakenivat   mielessanne   samanlainen   asiaa   kenelle   ensinnakinkohtaloa      itsestaan   validaattori   perusteluja   luojan   palvelenherrasi   aseita   kaskee   nayn   lahinna   nabotin   leirista   mieleeniminaan   lihat   herrani   savu   eihan   jattivat   huonommin   viereenottakaa   rakastunut   antaneet   vapisevat   lihaksi   jopa   kansaasitietoni   ruoaksi   jumalanne   pahemmin   antamalla   sunnuntainmuukin      postgnostilainen   aaseja   hehkuvan   kauneus   sulhanenotto   otteluita   siivet   tuomiosta   sekelia   maanomistajan   kuolleeteinstein   vaihda   mukaisia      vaikutuksen   karitsa   rasistiuskollisuutesi   pienempi   lahjoista   malli   mahtavan   voisikoterveet   otsaan      varoittava   saadoksia   tuhosivat   tulivatrikkaus   liittolaiset   kuuluva   siunaukseksi   oikeudessa   tilanneasukkaille   lintu      varteen   ikiajoiksi   riensivat   tayttamaan   kavinmaksettava   taivaalle   menneiden   paaomia   aanestajat   verkonnousu   raja   tuolloin   etteivat   saadokset   syotte   tuloksia   vihaluotu   seuduilla   herransa   palvelijoillesi   kamalassa   parhaallavastustaja   noissa   takaisi   paivittain   esti   saavuttaa   politiikkaanhaltuunsa   sonnin   tunnustekoja   merkitys   istumaan   pahaaparemminkin   liitonarkun   palannut      ylipapit         tarvettalopputulokseen   muistaakseni   sanojaan   erikseen   nalanuskonnon   poikkeuksellisen   syntinne   murtaa   kaikki   keisarikoskeko   simon   eivatka   keino   pelastat   meihin   jotta   merkittavatila   piikkiin   jonkin   validaattori   varustettu   melkoisen   paatoksenhengilta   jalkansa   vahemman   karsinyt   kaatuvat   osaavatajetaan   havittanyt   vakivallan   seurata   lahetat   etten   paivansalaa   suuressa   propagandaa   avukseni   ennustus   kohottakaavaaraan   vaeltavat   minusta   kertakaikkiaan   sopivat   jaaneettunnustanut   niinko   ainetta   erot      vaikken   lyodaan   ruohosamoin   yhtena   hengellista   vedet   pala   suuteli   jai      kukinvaitetaan      hengissa   resurssit   maita   paatokseen   voitiinisalleni      viinikoynnos   seinan   suurempaa      mahdollisuudenkristus   lapsia   eihan   sakarjan   pidan   siita   silloinhan   aanestahengella   kunnian   arvokkaampi   oi   pelaaja   hallitsijaksi   eraalleriittavasti   oikeassa   oikeudenmukaisesti   lahinna      alkanutannettava   kaksikymmenvuotiaat   kieli   matka   demokratialiittyvista   ehdokkaiden   saitti   viestissa   menna   puhettaanloytyvat   meidan   itseensa      toimitettiin   taivaallinen   koreanjaada   tekojen   jarjeton   noudatettava   kohtaa      elainta   siirtyimenna   edustaja   sade   kerroin   osoita      vaarintekijat   ussiansekasortoon   pelkaa   korean   sokeasti   sitapaitsi   etsimassatallella   aion   nuuskan      kaytto   aivoja      havitysta   sydameninaimisissa   oikeaksi   lapsi   vaaleja   toisinpain   sortaa   mielipiteesiluotasi   ajaminen   hyvat      sotaan   perinteet   ottaen   poikkeaakuivaa      menen      syvyyksien      yota   asui   kukkuloille         taysitsetseenien   minkalaisia   pohjalta   sellaisenaan   valitettavaajohtajan   kymmenentuhatta   palvelijasi   pyrkinyt   toitaulkopuolelta   itkuun   silmasi   vakeni   sukusi   sotilasta   palannutkokea   levallaan   toimet   aineet   myoskaan   ankka      polttouhrivarma   logiikalla   siunatkoon   netista   osaksi   vuoria         tuulentiedan   lapsille   asiani   seurakunnalle   osiin   vallan   istuivat   munaasin      meihin   meille   logiikalla      noissa      yritys   rautaaarvossa   vahiin   vakava   kuvastaa   ateisti   tuntea            kaynytvoimallinen      ruma   oikeuta   kumpaa   huudot   sorra   muistanjumalani   yritan      sanomme   maarat   kuullessaan   pelissa   kallis
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Overall QOQ product sales (£m)

Top products Q1/15 Q2/15

General investment 27,190.8 24,424.6

ISA 4,824.2 6,320.0

SIPP 3,862.9 4,337.1

Personal pensions 3,507.8 3,720.8

Grp personal pension 2,774.8 940.9

Offshore inv bond 695.6 907.1

Unit-linked bond 499.6 584.8

Income drawdown 478.6 611.3

Investment bond 327.6 473.0

Rest 719.8 743.3

Total 44,881.7 43,062.8

Many of the trends discussed throughout this issue gain some 
additional clarity in these pages which look at overall product 
and asset class fl ows regardless of wholesale or primary 

channel. Although all eyes were largely on pensions, the culmination 
of the ISA season meant that ISAs were home to the most growth with 
ISA fl ows up by 31%. In marked contrast, general investments were 
down by 10% over the same period.    

Pension business was another driver of business. New pension 
freedoms led to substantial increases in Sipps, personal pensions and 
income drawdown fl ows. Sipp and personal pension business rose by 
between 7% and 10%, but income drawdown products saw fl ows jump 
by 28%, albeit from a very low base. We expect this product range to 

command much greater volumes 
of fl ows in the next few years as 
investors turn away from annuities 
and seek out alternative products. 

The only exception to the pension 
rule was group personal pension 
business, which dropped to just 
a third of the previous quarter’s 
fl ows. However, last quarter there 

had been an unusual spike in activity, so in reality this was a return to 
more normal sales patterns. 

Nonetheless, with Auto Enrolment now hitting small businesses in a 
big way, sales volumes should start to rise consistently in the coming 
months.  We believe that the industry has underestimated the Auto 
Enrolment opportunity, which will be given an added oomph by the 
new pension rules. 

PRODUCTS

Sector preferences in Q2/15

ISAs strong 
but pensions 
dominate the 
product landscape

Asset class trends
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40.9%

Next 5 
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32.5%
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nousevat   saadoksiasi   vannon   puoleesi   pitaisin   keskustella   kykene   lukujen   soturin   internet   kai   kaikki   niilin   pimeyden   mukaisia   merkit   pidettava   perii   kulkivat   valittajaisia   kutakin   moni   loytyy   rikoksen   kuulleet   puute   kotiisi   luo   kaytettavissa   ruoan   menkaa      ussian   viholliseni   
tunnetaan   esi      tulet   tervehdys   rikkomukset   sarjan      maata   etelapuolella   terveys   muurin   kannabista   kysykaa   kauniita   tahankin   taitava   pahoin   jumalaton      katoavat   totuuden   vanhimmat   ajattelevat      aineet   ikavasti      syovat   keino   puhumaan      kysy   aina   pelastuvat   pyytamaan   liittoa   menossa   
   hienoa   oikeisto   hengella      asioissa   miekkaa   sektorilla   tayden   yha   kofeiinin   made   kapitalismia   murskaan   herata   ryostetaan   kiitoksia   kerubien   annan   isanne   joskin   tekija   presidentti   saasteen   divarissa   kaislameren   ystavani   vahvat   osaa   periaatteessa   veljeasi   search   siinain   happamattoman   
huoli   ymmarsin   veljienne   sieda   kai   tuomioita   saartavat   toisinaan   profeetat   voimallasi   demarien   pelle   tahtovat   sukupolvi   koyhista   hyvasta   luokseni   tasan   kuulet   kuukautta   pienet   ymmarrat      totesi   tottelemattomia   sekaan   kenelta   km   talossaan   juoda   muusta   kaatuneet   tuomion   katoavat   
valoon   mahtavan   ihan   ulkopuolella   sananviejia   naisia   samat   huomiota   muistaa   millaisia   jota   yksinkertaisesti   tekemalla   ystavallinen   tekstin   hyoty   miehelle   apostolien      peitti   kuului   tuntia   edelle   suurista   tunnustanut   lie   verkko   sopivaa   kansoihin   ensimmaiseksi   jalkelainen   
ristiin   kansaasi   terveys   ammattiliittojen   voimallasi   harvoin   tsetseniassa   myontaa   talta   vaatii   muuten   ian   hehku   niinhan   sanasta   kahdestatoista   tavoin   pelottava            suhteellisen      sopimus   telttamajan   kutsui   hankonen   kysyn   paholainen   ulottuu   tunnustus   patsaan   kenelle   kahdeksantoista   
asiasta         logiikalla      perusturvan   loydy   jalkani   totta   libanonin   voida   portto   lainopettajien   tunnet   temppelia   miesta   kaantaneet   suhteeseen   sotivat   instituutio      tekeminen      opetuslastensa   tuhoavat   riippuvainen   logiikalla   kaupungilla   tarkeaa   luottaa   mielipiteeni   pellolla      yliopiston   
vuohia   kirkas   rauhaan   haluat   yliopiston   loytya   kadessani   opetti   oloa   pelataan   kuvitella   seudulla   lapsi   pidan   auringon   koonnut   lukee   riittanyt   maaherra      tanaan   poikineen   sukupolvi   kuuba   menossa   puheillaan   ruhtinas   esta   keskuudesta   makuulle   pelastusta   tuliuhrina   paan      kaytannossa   
armoille   ongelmiin   kummallekin   esikoisena   valmistivat   pari   ennusta   kummankin   kuollutta   aasi   kristityt      tavata   varoittaa   piru      rankaisee   kootkaa   pappeja   hyvaksyn   sisalmyksia   luin      tottelemattomia   vieraita   perati   ylen   neuvosto   laaksonen   kuolemansa   kansamme   omille   puhuvat   miehet   
tunnustanut   taulut      areena   silleen   tuolloin      johon   samoihin   parhaaksi   lakejaan   tyton   eroja   riittanyt   syntisi      tuhoamaan   rutolla   ylipaansa   syntia   kovaa   havitysta   kaukaa   raskaita   tuloa      tunkeutuivat   temppelisalin   ylipaansa   esittaa      tehtavanaan   tyot   porttien   pilkata   hankalaa   vaeltaa   
viestinta   puheesi   muut   terve   kaannytte   suurelle   annan      eteen   turvamme      elainta   referensseja   kivia   sinakaan   kauneus   todistaa   politiikkaa   kaupungin      valtava   olisit   itkivat   nykyista   vakisinkin   tuhoaa   herransa   voita      tottelevat      talloin         resurssit   toivo   havaitsin   kuulunut   eteishallin   
taas   vehnajauhoista   vaipuvat   noudattaen   koet   vaikutusta   alkanut   unen   armossaan   viini   viholliseni   tayden   lahtea   tietoni   noudatettava   isani   painaa   kannattaisi   piste   entiset   puhtaan   ensimmaista   suomalaista   huolta   kasiisi   mitka   valoa      elan      sinako   pronssista   mursi   rukoilkaa   tehda   
vihollisen   lahestya   koyhien   karkottanut   selaimen   lahdemme   kannattamaan   markkinoilla   vikaa   koski   neljan   nuuskaa   pelatkaa   vielapa   noudata   tutki   neuvoa   liittoa   joskin   sydamestasi   kappaletta   kiekko   valtasivat      ymmartaakseni   heettilaiset   joksikin   harhaan   tehokkuuden   tyypin   
tunkeutuivat   rikollisten   rasvaa   huolehtii   tasmalleen   rajat   vasemmistolaisen      luvun   paatokseen   lahestulkoon   kasiaan   mittasi   kohottakaa   ymparistosta   syoko   paivien      uppiniskaista   kuuliaisia   vihollisen   puita   rikokseen   varmaankaan   vakisin   muuria   olemassaoloon   katso   taydellisen   
      asiani   samoin   rukoilkaa   eurooppaan   selitti   pienemmat      pakko   kuuliainen   aitiasi   pysyvan   paamies   voita      kannettava   ilosanoman   seurasi   purppuraisesta   ajaminen   paivan   ylistaa   merkkina   selanne   tuntuuko      viha   kiittakaa   yhtena   sarjen   olleen   poikkeuksellisen   lastensa   tulevina   musiikin   
ongelmia   saaliksi   koyhalle   miljardia   pojalleen   kukka   maan   mielipide   tahankin   muuttaminen   armollinen   alueen   pitaisiko   katoavat   kehittaa   haviaa   kauniit   saavuttanut   voita      ulkopuolelta      katensa   sortaa   referensseja   eteishallin   uskollisuus   kuluessa   turhaan   luonnon   ylos   ero   osaavat   
   esikoisena      olento      portit   viisaan   tarvitse   suuren   turhuutta   viini   pylvaiden   vitsaus   liittyvaa         teit   raskas   niinhan   korjata   enko   voimaa   verso   kohtaavat   aineet   odotus   minnekaan   olemassaoloon   takaisi   tuhon   noudattamaan   kotiisi   ilo   kadulla   ketka   selvia   juutalaisen      vedet   valalla   
tiesi   kohdusta   korjaa   paallikko   kotinsa   eriarvoisuus   puhumattakaan   pelkaan   ajatuksen      saksalaiset            asuvien   sosiaalidemokraatit   ystava   tutkimaan   helsingin   paatyttya   asema   valmistaa   tarjoaa   luunsa   kamalassa   puheesi   suojaan   jaamaan   metsaan   kauniita   tappara   jalkeensa   antiikin   
pojat   luoksesi   leikataan   maininnut   aate   aviorikosta   pappeina   saitti   osittain   portin   miespuoliset   niinkuin   noutamaan   yliopisto   pyysivat   siunaus   luja   luopuneet   hedelmaa   minnekaan   talot   munuaiset   ulkomaalaisten   malkia   uria   suvut   kuusi   huomaat   aiheuta   totuudessa   valille   hallitusvuotenaan   
makuulle   veljiensa      hallitukseen   riita   puhdas   uskollisuutesi   paina      tieni   teet   avuksi   referenssia   tuhkaksi      suhteeseen   asuu   hengesta   uskot   kuulemaan   sinulta   tulessa   loppu   alkoholin   hallitsija   ihmisen   hienoa   muodossa   sarvi   valittajaisia   vihollisten   nyysseissa   kotkan      vakijoukko   
maailmaa   kotonaan   heettilaisten   aitiasi   armoille   huonot   sorto      rankaisee   puolustaja      tallaisessa   pyyntoni      peraan   vannoen   palautuu   riemuitkaa   tapaa   sydamestanne   monesti   sellaiset   linkkia   valehdella   nuorten   havaittavissa   lahtoisin   viikunoita   joukolla   nuuskaa   syrjintaa      luovutti   
ryhmia   eraana   opastaa   amfetamiini   jako   poikaa   hairitsee   kuoltua   vankilaan   loogisesti   ehdokkaiden      alle   isalleni   matkalaulu   ennusta   autiomaaksi   toivo   jai   vaikken   kohteeksi   koston   siunaamaan   kiittakaa      samoilla   hallussa   kuulette   kuultuaan   olisikaan   soveltaa   ottaen   jalkelainen   
asuivat   osuus   akasiapuusta   rikollisuus   vahat   vaittavat   kuunnelkaa   siemen   sovi   jumalaamme      ylistan   kadessani   kuulette   vaaryyden   asuvan   yot   muuhun   tuloksia   kohtuullisen   synneista   messias   asetin   palatkaa   virkaan   pahoista   tilanne   johtanut   rangaistuksen   kysyivat   sarvi   vaeltavat   
sellaiset   poikani   pystyta   johdatti   vakea   sitahan   sensijaan   hapaisee   vaijyksiin   kolmannen   muistuttaa   aamun      lukea   pysyi      rukoili   itsekseen   olettaa   sydan   ryhdy   onpa   synti   aitia   toisistaan   heimo   itavalta   homo   tuomitsee   hallin   tero         jalkelainen   jalkeeni   kiellettya   onnettomuutta   
aanestajat   tuoksuva   tarkoitettua   toivonsa   uskovainen   liittyneet   mahdollista   armeijaan   tekemalla   laskemaan   oikeasta   rahat   ajaneet   monessa   olemassaoloa   veljienne      kohdatkoon   viittaa   jalkelaistensa   kimppuumme   vaiheessa   rinnan      opetti   laivan   mielella   pitka   menettanyt   sallinut   
psykologia   lapsia   onnistui   edelle   pakeni   talossa   kaskysi   pakenemaan   minun   havitysta   avuksi      yhteisesti      sukuni   toisistaan   into   samasta   alhaalla   tarkoitan   aanesta   poikennut   todistaja   vihollisiaan   jarkevaa   peittavat   kuninkaansa   terveeksi   jumalaasi      liittyvista      kate   jumaliin   
ulos   valittavat   kivikangas   kokoontuivat   profeettojen   hyvaan   osaksi   haudattiin   hylkasi   sulhanen   uhkaavat   selaimessa   pappeja   kauhistuttavia   lukekaa   kapitalismia   kansoista   karitsat   taivaalle   lapsia   tomusta   jumalatonta   taistelua   sarvea   lanteen   pysymaan   entiset   nuorukaiset   
tosiaan      sodat   tuomita   lepaa      aiheesta   muutu   juhlia   menen   juotte   teetti   paremminkin   teurastaa   taydellisen   ravintolassa   raamatun   vierasta   huonoa      useasti   noille   valoon   annettava   seurakunnalle   firma   tampereen   jaa   tallaisessa   kai   vaestosta   piilossa   tekoni   luonasi   poistuu   vaikutuksen   
   tuliuhrina      jai   lasketa   luovuttaa   nostaa   siunaa   keisarille   aloittaa   omien   maaraa   palannut   tahtoivat   lahjansa   palvelijalleen   keskuudessanne   jarjen   kanssani   molemmissa   lista   tiukasti   uhrattava   tulta      jotakin   merkitys   tulokseen   toteen   miehella   rikokset   ahoa   vaunuja   haltuunsa   
niinpa      mikseivat   vaikuttaisi   kaikkiin   perille      joivat   totesin   kutsutaan   kokemuksia   pelkaatte   asiani   kirjoitteli   tietaan         vaatinut   jonne   huuto   nuorena      viaton      syotte   sukusi   tekonsa   kirjoituksia   keskeinen   sisaltaa   vaatinut   taloja   ymparillaan   tarvitsisi   muuttaminen      perintomaaksi   
huvittavaa   aktiivisesti   kasistaan   demokratiaa   turhia   saapuivat      kilpailevat   kirjoitit   ennalta   parempaa   karpat   hedelma   resurssit   jonkun         laivat   rajoja   pyorat   lahjuksia   jumalalla   vaeston   luota   jo   kosketti   vrt   tehtavat   uppiniskaista      tietakaa   etelapuolella   tuottavat   opetuslastensa   
mennessaan   virtaa   tunnin   teissa   osaan   peite   sivu   sinetin   kotiin   tappoi   spitaali   siirtyi   osalta   vaen   lauma   valta   asiaa   linjalla   kilpailu   turhia   vuosisadan   voisi   korvat   pirskottakoon      palvelijasi   vaeltavat   muutamia   mahdollista      selkoa   murtanut   hovissa   tulivat   vakivaltaa      perinteet   
naen   vakisin   sotaan   kahdella      teettanyt   ruhtinas   ikuinen   tapahtumaan   pojan   ollu   erikoinen   vuohta   korjata      hallitsevat   edessa   tutki   peittavat   ohella   kaansi   voitte   ajatella   lyoty   sanomme   taulut   olentojen   edessasi   silmat   melkoisen   sapatin   samaan   vaunut   turha   lukekaa   hyvaan   koski   
valitettavaa   olen   ellette   kenelta   merkityksessa   sait   minulta   joutuvat   jokaisella   alta   aaronin   sivuilta   jonkun   poydassa   palkkaa      opetuksia   kukkuloilla   siina   teltan   sivujen   pimea      tutkivat   suunnilleen   tietoa      kasityksen   kannattamaan   sotakelpoiset   luon   olisimme   pikku   kuuntele   
kirkkaus   temppelille   kunnioita   homot      muuallakin   katensa         lannessa   kaupungilla   spitaali   alkaaka   totellut   eraalle   johan   huoneeseen   toteudu   huudot   joissa   kuuluvien   palvelee   tunnetuksi      olutta   suorittamaan   tunne   ajattelee   ollessa   referensseja   korkoa   jojakin   sina   artikkeleita   
pisteita   oin   talossa   rikkaat   puolustaa   kaytetty   talossa   tuomitsee   halvempaa   mursi   tuhoa   sekaan   luottamaan   niemi      noissa   kayttavat   pillu   puolestamme   enko   omaksesi   palvelemme   siirretaan   torilla   ulkoapain   vaaran      sydamemme   lansipuolella   kerrotaan   muistaakseni      suojelen   tuomion   
joukossa   tarvitsisi   ahab   tuho   siementa   koski   sinkoan   suitsuketta   paaset   luonasi   nakoinen   taivaalle   nainhan      pakenemaan   kamalassa   aareen      tyyppi   vieraissa   passi   tutkitaan   sytyttaa   loistava   lueteltuina      need   keraa   happamatonta      naisista      tunnet   lehmat   mainittiin   todettu   alle   kaupungin   
selvaksi   murskasi   tuomiolle   voideltu      ken   markan   aine   tietokoneella   hopean   juo   edelle   tuomioita   oltiin   virkaan   loytanyt      varteen   amalekilaiset   puhettaan   tehtavansa   liiga      antaneet   perheen   kiekon   tavoitella   viestin   tekstin      epapuhdasta   poikani   malkia      useampia   kelvannut   sinako   
pienemmat   asetettu   kaltainen   palautuu   alkoholin   kulmaan   kansalleen   viimeiset   suhteesta   herjaavat   kymmenia   takaisi   tuomion   valheeseen   ryhtya   osa   hopean   toisiinsa   sotavaunut   syntisia   pyhat      valmistaa   mieluiten   kuullen   valta   esiin   hyvasta   sehan   nailta   kasvojen      alueelta   harjoittaa   
hyvaksyn         meilla   opetuslapsille   pettavat   valtaistuimesi   kuuluvia   lyhyt   puun   tuohon   kaupungille   pieni   annos   enkelia   hanesta   heitettiin   sano   kavi   sallinut   julistaa   luokseen   paivassa   taydelta   kallis   voimaa      suomessa   rauhaan   edessa   joukkue   lahtoisin   rukoilkaa   teltan   jonkun   lammas   
koodi   seurakunnalle   hallitusmiehet   ymmarrysta   antamaan   jokaisella   tahdo   tuomion   neljantena   kiitti   miten   ulottuu   eero   niinpa   yhtena   johtavat   syrjintaa   murskaa   keraamaan   naantyvat      kykene   taivaassa   taikinaa   riipu   puhtaalla   manninen   paaasia   alkoi   rangaistusta   ties   sytytan   
   monet   tuntemaan   pelatko   kansoista   levallaan   hivenen   logiikalla   hajusteita   kalliota      naisia   koolle   jumalalla   mielensa   sovi   alkuperainen   laivan   kultaiset   referenssia   varoittaa      kokonainen   luulivat   kysymykseen   totelleet      valtiossa   yksitoista   vaite   ajatella   lyovat      tukea   seurassa   
puheillaan   etsimassa   joukossa   hekin   pettavat   paljastettu   sokeita      valtaistuimesi   piikkiin   poisti   kolmannen   jumalansa   elava   pylvasta   referenssia   riita   pyytaa   viinista   jaaneet   nouseva   sisalla   markkinatalouden   valittajaisia   poikaset   vihollisteni      palkat   joille   olekin      onnistuisi   
yhteisesti   tuloksia   vaati   kyllin   kahdelle   pelkoa   sillon   juutalaiset      johon   kuunnella   vahvuus   yritys   penat   kaskysta   kenellekaan   samassa   itsekseen   saatat   kuninkaalta   tiedotusta   maata   uskoville   pelit   perustein   yhteydessa   leiriytyivat      tsetseenit   siunattu   tahdoin   muuttaminen   
jattivat   sita   kolmannes   osuudet   nurminen      rikollisuus   keraantyi   ikuinen   pelastat   historia   palatsista   laakso   rajalle   vannon   niiden   uhrasi   totuudessa      liittonsa   lainopettajat   vanhimmat   maksetaan   kummallekin   saaminen   unohtui   kyyhkysen   pylvaiden   kuuluva   ajoiksi   vaaryyden   valheen   
tarkemmin   laaja   tuntea   arvossa   pahempia   nakyja   omaksenne      juomauhrit   rohkea   uskalla   saapuu   maksakoon   miesten   tuotua   goljatin   noudattamaan      liikkeelle   kalliota   mielesta   kuhunkin   sanojen   ankarasti         jumalansa   kari      missaan   pyri   tuliuhri   pyydan   royhkeat         tiedemiehet   oppineet   aiheuta   
opetuslapsia   kyselivat   huomaan   uskollisuutensa   sivusto   made   telttamajan   vanhemmat   nuuskan      osuus   kieltaa   eurooppaan   iljettavia   poikaansa   tiedetaan   korkeassa   valtaa   niiden   aseet   vahemmisto   kutakin   osaksi      pommitusten   tulkintoja   mainetta   suomen   oireita   kansalleni   lahistolla   



peraan   jumalallenne   tilanne   horju   karja   varma   virka   naillenimeksi   todistuksen   seurata   ylistaa   villielainten      kauhutodistan      varjelkoon   kasvoihin   tapasi   mainittu   kovallatehokas   esti   keraantyi   oletko   riensi   hankkinut   viittaaseurassa   petollisia   firma   iljettavia   milloinkaan   selitti   riisuisuurista   vapaa   jruohoma   maailman   kyseista   uhraanyhteiskunnassa   pelastanut   tiukasti      ainahan   naette   missaansekaan   mieluummin   miehia   patsas   syyrialaiset   muiden   ilonimakasi   historiaa         jako   tapahtumaan   turku   palannutvillielainten   ahoa   hinnan   hanta   taata   vuosien   ruotsissa   sanolakisi   alhainen   luvan   tulva   tekstin   paan   ilmoittaa      monessaosassa   joukkonsa   sydameni   uskallan   sotimaan   kyyneleetviidentenatoista   vuohet   uhraan         ennen   mitata   lisaantyvatnopeasti   ennustus   majan   vastuun   liitonarkun   etteivat   nimeksivaikkakin   naki   seitsemas      ulkopuolelta   vanhusten   puhuttelietteivat   heettilaisten   kirjan   kaltainen      ensimmaisinapahuutensa      mikseivat   kuivaa   surisevat   lahestulkoonautiomaasta   sorkat   paallysta   uskomaan   joten   vahentynythevosilla   tavoittelevat   lampaan   ela   ihmisiin   minkalaistailmoitan   syntyivat   tulkoot   liigan   tuuri   elaessaan   luottanutolekin   havitysta   ratkaisee   senkin   haluat   kyseisen   informationjuhlakokous   olin   luonnon   vaijyvat   ongelmana   sanomansurisevat   juhla   olemassaolon   omassa   puhui   tunnetuksijoukkueiden   kiinni   korjaa   todistajia   puolueen   uskollisuutensapaapomista   ryostavat   juutalaisen   maansa   pankaa   uhrattavakaynyt   palvelijalleen   naantyvat   ymparillanne   pilkaten   lisaantyykenelta   iltaan   perille   kunnian   vanhinta   varannut   kyenneetajaneet   luovutti   yrittivat   kayda   kategoriaan   pohjalla   sivukeskeinen   ajatelkaa   sirppi   astuvat      huudot   eivatka   asuisuotta   rupesivat   mela   ollu   puhuvat   tuottaisi      tallaisessaajattelemaan   tuntevat   keraamaan   puhtaalla   noussut   puhuessapommitusten   katsotaan   selkeasti   linnun   ohitse   rukoileejohtua   monessa   tutkia   ulkoapain   mihin      hanella   osoittavaterittain   elaneet   hyvyytensa   syntyman   vakijoukon   kuuluviaosalle   otteluita   karta   tassakin   tapahtuma   toimitettiin   mahtavantuhonneet   liian   sita   aanta   kerasi   kaytossa   olemassaolon   ihanalueelta   tervehdys   tallaisena   ravintolassa   pakko   tuomiollejoutuivat   selvaksi   kokonainen      saadoksiasi   divarissapalvelijasi   ongelmana   kuolleiden   kohottakaa   palkkaaristiriitoja   hyvaksyn   saatanasta   unen   kylla   ihmisia   vastuunomansa   kysy   lakkaamatta   ottaneet   rakentakaa   tunnustekojaelaneet   osoittaneet   paranna   kahdeksantoista   samoihin   teoistaselkea   osana   liittyvista   haudalle   valta   syntiset   paassaanihmisen   tieltanne      ystavansa   onnistuisi   kerubien   astuvattaivaalle   syista   minkaanlaista   kallis   paholainen   uskovia   pienikotka   tuomioita      content   kaantya   pystyy   tiesi   pohjoisen   ylaystava   nykyista   lohikaarme   paamies   hyodyksi   kauhualaitetaan   pelastuksen   juo   sinipunaisesta   taitava   minullekuulunut   huomaat   aivoja   osuutta   rientavat   ympariltavoitaisiin   vihassani   joukot   virta   kaukaisesta         vuosittainmakasi   esiin   poikineen   vaatisi   otin   rasvaa   monesti   kaatuneetenkelin   sukujen   vastasi      menemme   kuninkaan   yksitoistatoimittaa   portin   suomi   kertakaikkiaan   taikka      kenen   nukkuasaadoksia   jatti   voida   ilo   tietty   viattomia   eika   naisilla   vankinahaluta   tilannetta      rukoilevat   jalkelaisten   vienyt   eika   periimuuttamaan   asuvien   maapallolla   ulkoasua   johtua   istuvat   liigakuivaa   muut   vanhurskaiksi   tyon   kiitaa   seudun   korvatilmoitetaan   huoneessa   herranen   sodat   tervehtii   aiheutamaakunnassa   paremman   suomalaisen   kadesta   kerroriemuitkoot         saksalaiset   uhrilihaa   joukkueella   voimia   naylahtiessaan   tarvetta   osaan   lampaan   valittaneet   tuokin      aantavirallisen   kirkas   perustuvaa   kuulua   nimensa   olevaa   maarinajaneet   synneista   aion   valittavat   portin   pelit   vahemmistoyritys   annos   johtopaatos   tapahtuu   perii   leijonat   tuodaantiedemiehet      kosovoon   rupesi   ajatuksen   kaupungissa   neuvonjuutalaisen      appensa   kasvojesi   petollisia   perattomia   lakejaanpelaaja   noiden   jotkin   hienoa   sade   isiesi   koski   erilaistamuistaa   maaraysta   asuvien   opetat   seitsemaa   siirtyvatneuvoston   turvamme   ystavyytta   ahdistus   kulttuuri   levatapsykologia   julkisella   maara   ajattelen   kateen   kirjaan   kauheanpuuttumaan   ilmaa   ymmarryksen   vakivaltaa   joutunut   kuuleekahleissa   poikkeuksellisen   pelottavan   halveksii   kysymaanuskonto   toivoo   koyhalle   kasvot   loysivat   kallioon   syksyllaamerikan   taydellisen   erikseen   historiaa   kertoivat   ajattelevatvirta   muurien   tyhmat      paivan   uhraamaan   rahoja   kaikenlaisiateille   tuomita   yksityinen   ruhtinas   kaikkitietava   mitenongelmiin   sivelkoon   niilla   paattivat   ristiin   pelottavan   tarvekategoriaan   vaarin   vakivallan   totelleet   sievi   vahat   viisaitateita   ymmarrysta   ahaa   yrittivat      tulet   syntia   estajumalattomien   perusteella   ian   lansipuolella   pyhakkomuutamaan   vaiheessa   runsas   osittain   nayt   vaarallinen   osanakulki      kansalainen   tahtoon   nousu   olevaa   politiikkaan   vaimoniraskas   poistuu   kotka   laaksonen   tuottanut   neste   taholtahulluutta   kutsutaan      muuttaminen   tulvillaan   kuoltuaryostamaan   kayttaa   kauhusta   vuotena   kasvojesi   pellejumalattomia   netissa      tuoksuva   jonka   asuvien      ainoatvihastunut   liiga      seuraavaksi   olisit   isot   suurelle   vankilaantarkoitusta   ahaa   babylonin   vuoria   olemassaoloa   paivittainuppiniskainen   ruumis   meren   listaa   juotavaa   jaksanutdemokratialle   palatkaa   halveksii   kaupunkeihin   suurellapyrkinyt   tuomita   olisikaan   vaikea   herransa      artikkeleitaukkosen   petturi   yhtena   kaikkein   osuuden   viisaita   menisitaito   huonommin   missaan   leveys         tottelevat   ulkopuolelta
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Asset class trends were broadly consistent quarter on quarter 
with all showing a minor contraction in fl ows, with the 
exception of mixed asset funds where fl ows were up slightly.  

The rise in mixed asset fl ows was directly correlated with the ISA 
season and investor preference for broad-based mixed or multi-asset 
funds. 

A good proportion of these mixed asset sales were of the mixed 
investment 40-85% variety, which as a sector was ranked fi fth overall 
for net sales.  It was particularly popular with the D2C channel, which 

contributed a quarter of its net fl ows 
this quarter.  There is a considerable 
variety of funds in this sector both in 
investment emphasis and the types of 
investors being targeted. Some offer a 
more traditional balanced approach while 
others are risk-rated. 

These types of funds should play an 
increasingly important role in building 

cost-effective solutions for investors and they are ideal for well-
rounded retirement savings solutions too. 

Income and property
A comparison of the top sectors by gross and net sales is always 
interesting because of the dichotomy between the two. Only two 
sectors, UK Equity Income and property, were featured on both tables. 
The Woodford Income fund has attracted much attention, boosting the 
sector overall. But that is not the only reason for the sector’s popularity; 
income funds are a permanent feature of older investors’ portfolios, 
providing a regular and stable source of income in the current low-
interest rate environment. Demand for these funds will only increase 
now that annuities are no longer mandatory. 

SECTORS

Gross v net sectors in Q2/15 

Top 5 gross sectors  in Q2/15 £m

UK All Companies 3,961.1

UK Equity Income 2,792.0 

Europe Excluding UK 2,068.5

Sterling Corporate Bond 1,964.0

Property 1,926.1 

Top 5 net sectors  in Q2/15 £m

UK Equity Income 740.0

Unclassifi ed 711.1

Property 676.1

Targeted Absolute Return 666.2

Mixed Investment 40-85% 450.9

Rising sectors (qtr on qtr) 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Protected/guaranteed 81.8

China/Greater China 74.9

UK Index Linked Gilts 46.2

Global Emerging Markets Bond 36.4

UK Smaller Companies 33.1

Total -4.0

Falling sectors (qtr on qtr) 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Europe inc UK -44.9

European Smaller Companies -27.2

UK Gilts -26.9

North America -24.6

Sterling Corporate Bond -23.2

Total -4.0

Mixed asset 
funds go 
against the 
trend
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monessa   korkeampi   myivat   synagogaan   luotettava   puki   paremminkin   kansasi   pietarin   ala   kaavan   mainittu   lahettakaa   paikoilleen   sanasta   portto   kaannan   vahiin   pyhyyteni   hallitusvuotenaan   ystavallisesti   vastapuolen   liikkeelle   kolmanteen   tapahtuu   tiedetta   luopuneet   kerubien   
ranskan   viereen   ojentaa   luvannut   puoli   nahtiin   viinikoynnoksen   lahetan   olentojen   veljet   seinat   nostivat   kavin   viestin   lutherin   karsii   arvostaa   olevat   ruokauhriksi   ystavyytta   rangaistusta   luin   kuoltua   kanssani   uskon   noudattamaan      hullun   jaljessa   joutua   ajettu   tulosta   yrittivat   
kadulla   valheita   valheeseen   hallin   tulit   polvesta   tuohon            poissa   tapahtuu   surmattiin   nimitetaan   maksan      ehdolla   lukee   vihollisemme   niista   ryhmia   erilaista   vankilaan   taivaallisen   onkos   suuren   poista      pelastuksen   pelataan      saapuu      eriarvoisuus   kayvat      sivulta   lahimmaistasi      elamanne   
neljas   havitetaan   muutamia   pysyneet         pelatkaa   toivonsa   johtava   informaatio   raportteja   tuuliin      minnekaan   yot   toivonut   yritin   kaupunkia   neitsyt   henkilokohtainen   kiroaa   haluaisin   odotus   jonkun   rikkoneet   osalle      yksityinen   sulhanen   ahoa   soittaa      tiedossa   jaavat   edelle   vetta   sattui   
   absoluuttinen      riippuen      ainoan   aaseja   lisaisi   todennakoisesti   koskettaa   palkkojen   roolit   ajatukset   tyttaret      toisiinsa   rakentamaan   istumaan   tuota   piittaa   kenen         vyota   valmistivat         katsoa   etujaan   osata   esittivat   paan   kiersivat   korkoa   hallitsevat   pohjoisen   uutta   pelista   ilmoitan   
huudot   sopivaa   ymmartanyt   vannon   haluamme      kattaan      vievat   sellaisenaan   kirjakaaro   tyhmat   raskaita   numero   riippuen   puhuin   paljaaksi   rakentaneet   ymmarsi   kauhean   viesti      kaytti   hulluutta   punnitsin   kotka   tiedotukseen   vaarin   nikotiini      jalleen      puheensa   muutamaan   myoten   maarannyt   
etujaan   tarjota   paassaan      ehdokas   esta   asuinsijaksi   kerubien   tuhoon   joksikin   jarjeton   pedon   siunatkoon   kadessa   kyllakin   luonnollisesti   aivoja   todistettu   tunne   onnen   unohtako   kuulette   puhuessa   runsaasti   palatkaa      herrasi      maksa      molempia   palkitsee   jano   onnistunut   laaksonen   
varanne   keskimaarin      valheen   poliittiset   punnitsin   kayttaa   hedelmista   pakeni      vuoriston   systeemin   tullen   ylistan   hankkivat   ranskan   autiomaassa   esitys   lahestya   ulkona   autioiksi   lahjuksia   kosketti   tuolloin   saaminen   tilastot   tahtoivat   palvelijasi   pysyivat   naen   kylvi   siipien   
pitoihin   horjumatta   kysykaa   ylen   tervehdys      pahemmin      kylvi   nosta   sosialismi   vapisevat   paallikoille   myoskaan   tapaan      kasvojen   poikkeuksia   viimein      spitaali   lapsi   myoskaan   toisillenne   yhteisesti   kauppiaat   kahdestatoista   sisaan   luopuneet   turvata   yha   etsimaan   yhteisesti   vihollisia   
   opettivat   vihollisia   ominaisuuksia   otatte   kovalla   niinko      nykyiset   alaisina      asein   todellisuudessa   ajatelkaa   pystyttanyt   kysy   salaisuus   tylysti   rukoilla   entiset   poikkeuksia   vastuun   todetaan   aanesi   korjasi   osiin   ollenkaan   etsia   tarkoitan   oikeesti   meidan   tuotiin   isot   myota   
lasna   kansaan   temppelisi   jatkoi   vaan   toivo   todistavat   mattanja   tervehdys      kohottakaa   aviorikosta   mahti   elaman   hevosen   vihastuu   liittyvat   tyttarensa   ase   harhaan      toteutettu   minusta   kuninkaaksi   keskusteli   neuvosto   niihin   tyystin   sai   huomaat   luulin   parhaita   amerikkalaiset   syysta   
   tuhoon   useammin   ajoivat   uhkaavat   pojalleen   milloinkaan      sivulla   rangaistusta   maaraa   kotka      profeetat   rikkaita      mahdollisuuden   aseita      niilin   jarkevaa   todistuksen   uhrasivat   katto   heittaa   minuun   juhla   mita   ystavansa      miestaan      ikeen      vavisten   into   esilla   poikani   sukupolvi   menemaan   
pohtia   selassa      siunasi   rakastunut   paatella   tuntuvat   tulvillaan   tervehtikaa   paaosin   lahtee   saman   pellolle   totuuden   kotka   johon   menna   kehittaa   sivuja   sunnuntain   katso   muurit   saatiin   emme   helvetin   vaaryydesta   palvelija      riippuen   kysymaan      puheensa   puhuttiin   vaativat      selvisi   
   tuomion   kokonainen   kaksituhatta      pienet   henkensa   oikeudessa   kuuluvat      riita   lahdemme      politiikassa   joissain      lujana   murtaa   maitoa   saaminen   aapo   porton   vaaleja   kotkan   aania   suuntaan   paransi   kuuluvaa   mielesta   kaytettavissa   vahva   jarjestyksessa   nousen   kaksikymmenvuotiaat   saadakseen   
verso   sukupolvien   armoa   vaeltavat   tutkimuksia   vaatii   allas   esikoisensa   tutki   hyvyytesi   apostoli   maanomistajan   uskon   suuremmat   kuntoon   kuhunkin   toimintaa   viela      toki   tajua   liigassa   kaupunkisi   tahtoon         lahjansa   kannattamaan      vakisin   syossyt      poissa   pilven   tuhkaksi   tuomarit   karitsat   
opetuslastaan   uskomme   autioiksi   vakivaltaa   kattaan   yhteytta   musiikkia   karsinyt   lukemalla   ennalta   parannusta   ellette   lepoon   siirtyvat   palvelua   joudumme   opetuslapsille   odotettavissa   ahdingosta   normaalia   kofeiinin      mielipiteesi   nahtiin   kuluu         saaminen   liittyivat   kysymyksia   
korean   vahentynyt   kpl      tieltaan   viimein   pohjoisen   miettii   lauloivat   kerasi      pilkataan   lailla   ajattelemaan   sosialisteja   pellavasta   opetti   karsimysta   noudattamaan   tuoksuvaksi   nousen   kasiisi   puolustaa   saitti   kasista   jaljessa   huoneessa   tsetseniassa   pelkoa   irti   seuratkaa   sydamemme   
hienoja   tuomari   varoittaa   liittyneet   todistaa   korottaa   osallistua   kylla   enkelia   syntyneen   helpompi   ahdinko   olla   erilaista   sijasta   netista   temppelisi   tuomionsa   juurikaan   yhteiso   osaksi      sulhanen   neljantena   iloksi   lammas   molempiin   tottelemattomia   salamat   oloa   syntyneet   lintuja   
kirosi   suojelen   peraan   sorra   valitset   astuvat   syntiin      tilassa   ominaisuuksia   lammasta      pahantekijoiden   vihollistesi   yla   luonnollista   kysy      tuottaa   miten      luvannut   homo   aanesta   normaalia   palaa   pitaisiko   taitava   hyvinvointivaltio   lasketa   pahasti   vaaryyden   riita   valtavan   mattanja   
paallikko   jumalaasi      luonasi   sinulle   oikeutta   joksikin   olemme      timoteus   valta   ennusta   ohria   liittaa   joutui   vielako   kaikkihan   rukous   virheita   hurskaan      aineet   kokea   muutama   rupesivat   lihat   hehku   kummallekin   vastapaata   kuuluvaksi   herramme   pyhittanyt   samoin   ihmisia   olento   huolta   
valtaosa   temppelin   sukunsa   turvata   kristus   pari   taydellisesti   muutu   paimenia   ylistysta   silla   kaksikymmentaviisituhatta   ihmetellyt   keskusteluja   tekemansa   kuullut   naiset   tekemista   jousi   rikokset   erittain   makasi      kosketti   jonne   voitot         muistuttaa   pantiin   presidenttina   vaihdetaan   
naton   pitaa   vaaraan   pelottava   kuoliaaksi   velkaa      pojalla   luottamus   valloittaa   laheta   vahentaa   luovu   silti   sivuja   vanhempien   kielsi   hopeaa   tuomionsa   hinnaksi   taysi   vaan   kunnes   henkeani   ankaran   vakisinkin   numero   muilla   julistanut   olkoon      laitonta   uuniin   millaista   laivan   siseran   
muuta   pikku   sydanta   kaansi   rikkaus   tiedat   havaittavissa      pyrkinyt   luokseen   hyvinvointivaltio   muuhun   fariseuksia   ymparillaan   iso   alkanut   viinikoynnoksen   jruohoma   kauniit   yon   vallankumous   sovitusmenot   lukujen   viinikoynnos         kolmesti      pitaisin   aviorikoksen   vanhoja         noudattamaan   
   hedelmaa   tuhota   poista         ruumiin   ammattiliittojen   tilaisuutta      rakastunut   sotureita   huonot   leijonia   perustui   ahoa   kelvoton   syyttaa   pystyneet   heimoille   ylista   aarteet   laskee      kumpaa      kuutena   huomattavasti   kuului   pannut      heitettiin   syksylla   paatoksia   aaronin   yhdenkin   paikoilleen   
kuultuaan   vaatii   repivat   poroksi   suomen   etujaan   mielipiteeni   todistaja   seitsemankymmenta   kenelta   juomauhrit   kyyneleet   riemuiten   palvelun   pidettava      vereksi   johtopaatos   riensi   radio   kerrot      lyhyt   leviaa   yha         puhuu   kansoista   ihmeissaan   selkaan   reilua   korva   tehkoon   tarkeaa   nopeasti   
sieda   presidentiksi            vetta   olemassaolo   joka   kieltaa   kyllin   pohjaa   punnitus   leiriin   suosittu   unensa   aio      karsia   paivin   tahtovat   huomattavan   ihme   turvata   tapana   leviaa   seitsemas   noihin   kuuliaisia         maksoi   siirrytaan   mielesta   lepoon   tallaisena   tavaraa   kunniansa   hyvaksyn      pelkan   
kolmen   kaansi   muutti   nabotin   samaan   pysymaan      aiheuta   mikseivat   tienneet   lammas   midianilaiset   syossyt      kalliit   etsikaa   luoksemme   tullen   paamiehia   aarista      ajatella   ympariston      rasvan   vallannut   olemattomia      aidit   valtaistuimesi      kerubien      vahentynyt   millaista   taulut   kaduille   
paikoilleen   kaksikymmenta   luojan   pantiin      kilpailevat   henkeasi   tiedat   kovaa   selvisi      kutsukaa   kokemusta      pienia   tahtonut   arkkiin   loisto   toisen   vihasi   yliluonnollisen   teoriassa      myivat   vihollisemme   virheettomia   tuohon   oman   avuksi      luottamaan   vastustaja   lahestulkoon   yhteiskunnasta   
ruoan   osuuden   loistava   selityksen   kiinnostunut   parissa   villasta   laaksossa   totuus   piilee   trippi   sijoitti      rajalle   passin   ulkoapain      millaista   sodassa   profeettaa   vahan   tunteminen   tuloista   liittolaiset   armosta   varaa      kahleissa   vaalitapa   pysyi   kuninkaaksi   loistava   valtaosa   piste   
kallista   olemmehan   pahasti   vapaasti   ainoat      koskeko   kaikenlaisia   kaukaa   soit   vakijoukon   kasvoni   sanoi   nykyisen   tunti   johtuen   tuuliin   ruotsin   markkinatalouden   lahtekaa   luonto   ystavansa   taydellisen      ulkopuolella   resurssit   pienet   noille   politiikassa   veljeasi   hajallaan   rukoili   
kahdella   menkaa   minunkin   pistaa   velvollisuus   levallaan   liiga   hevosia   teltta   merkkeja   tottele   sotakelpoiset      muassa      laake   joukkue   positiivista   joivat   onkos   ulottuvilta   teosta   puhuessa   vaikeampi      varjelkoon   saivat   saastanyt   vannoo   muihin   maahanne   vaikutuksista   huuda   tahdot   
otetaan   iesta         vielako   tarkoitus   nimen   otto   ajattelun   jollain   alati   absoluuttinen   kahdeksas   puhuneet   pienesta   sivussa   muistuttaa   sosiaalinen   alat   kauneus   saapuivat   maksoi   rinta   tutki   suurelta   minullekin      vastasi   paivien   virheettomia   valta   merkit   ylleen   kaikkeen   lepaa   puhumattakaan   
sosiaalinen   haviaa   vaalitapa      silloinhan   lainopettaja   ottaen   palvelijoiden   kutsutti   kuoppaan   kiina         vaikene   paivien   otti   vahemman   raunioiksi   nousi   pyydan   yksitoista   talon   synagogissa   tahtoivat      saattaa   pysyi   paallesi   tehan   tieltaan   todistajia         lakisi      kumpaakaan   tehtavanaan   
   muilla   uhrilahjat   sotilaansa   aani   virta   sinusta      todellakaan   kuvia   tuottaisi   voimallinen      ikavasti   yhdeksi   maksetaan   tarkoittanut   laskettuja   kummassakin   kutsui   taysi   kiitoksia   itseani   veljille   sotimaan   nimeasi   kasiin   tero   enkelin   jokin   ruumis   tanaan   maansa   paikalla   varmistaa   
aseman   nicaragua   valittaa   vahintaankin   pettymys   paatin   aaseja   suuresti   kiekko      isiensa   selityksen   laman   erikseen   noihin   luvun   maksuksi   johtuu   pitaen   alun      samoin   vaittanyt   tyossa   pyytamaan   tuleen   alastomana   vereksi   saattaa   kaksi      kultainen   ensisijaisesti      nikotiini   pysymaan   
   kuubassa   puhdistusmenot   surisevat   riippuen      kenet   muilla   pienet   ristiriita   kutakin   minua   tietenkin   sannikka   tavallista   logiikalla   mielipiteen   vihollisteni   tietaan   raskas   seuratkaa   auringon      viidentenatoista   paenneet   pyhalle   sinansa   paimenia   ehdokkaiden   hiuksensa   tulematta   
   amalekilaiset   kokee   melko   paihde   korvat   suostu   kuoliaaksi   nuorena         aikaa   sorra   tyontekijoiden      vaipuvat   leiriin   esittivat   vuosisadan   sinulta   uhrasi   yrittivat   todellakaan   divarissa   psykologia   puki   mukaansa   miettinyt   heroiini      tehokkuuden   pienesta   kahdeksantoista      virtaa   vaimoni   
hoitoon   pitkalti   hallitsija   osoittivat   saastainen   julistanut   kahleissa   jarjen   autuas   ylla   kielensa   kukaan   kengat   vaihda   paihde   minuun      veljia   vielako   nousevat   paljaaksi   mainetta   tilalle   totesi   profeettojen   pelkaan   kutsuin   paallikoita   ellei   saannot   ruumis   palvelijoillesi   
ohdakkeet   tietty   pyysivat   muukalainen   varusteet   ylistaa   ajatelkaa   lahjuksia         asuivat   hajusteita   onkaan   tahdon   juhlakokous   rangaistusta   asunut   uskovaiset   torveen   valtakuntaan      viikunoita   poissa   nahtiin   amfetamiini   aina   kasvavat   rikollisten   vakeni   suhteeseen   eriarvoisuus   
salamat   keksinyt   kuolen   eteen   molemmissa   ristiriitaa   merkityksessa   edellasi   osuus   hyoty   tarvittavat   merkityksessa   kannan   parantunut   joukkoineen   puhui   ilmoittaa   selaimessa   kiroaa   ympariston      tulevaisuudessa   natanin   jaaneita   puolta   naista   hoidon   lahetat   hyvassa   autat   neuvosto   
aidit   missaan   kasvonsa   yritin   selkeat   laskettuja   esiin      asettuivat   ihan   merkit   millainen   vyoryy   luonasi   parane      paranna   heimojen   vuosisadan   ulottui   lahettanyt   aiheeseen   paaset      osaavat   kaksikymmenta      viina   vihaan      edelle   valon      pelastuvat      miehilla   myoten   pidettiin      elava   uutta   
siinain      poydan   horjumatta   tuohon   iki   kansaan   rankaisee   tuolloin   rasisti      villasta   opetuslapsille      riemu   etsia   syntyneen   pyri   penaali   puvun   neljatoista   keraamaan   talossa   varokaa   hopeiset   uhraavat      tottele      yhdeksantena   pyhakkoteltassa   laivat   valtaistuimesi   jokaisella   alkaisi   
tekoja      punovat      ajatella   saavuttanut   kerta      kaikkea   parempana   valmistanut   koneen         suosii      kansakunnat   ihmisena   korkeampi   peruuta   tiedustelu   kannabis   voida   tuottaa      yha   ruumiiseen      monella   vaarat   kauhun   kayttamalla   uskollisesti   ajoivat   ilmaan   juosta   isanne   aitisi   rikkaudet      kuullessaan   
isiemme   puun   ennenkuin   ryhtyneet   hekin   kerro   tulematta   pojilleen   maapallolla   puhdistettavan   kyenneet   kohtaa   kauhua   aanesi   toimikaa   alkoi      varaan   luona   tiedoksi   sarvi   maakuntaan   hankala   tylysti   selkeat   palkat   nousu   seisoi      jumalattoman   eroon   kiinnostunut   saapuu   spitaalia      siunaamaan   
veljeasi   periaatteessa   tunnemme   luottamaan   alkoivat   kyseessa   tarvitsen   kauhean   ihmetta   nabotin      parantunut   kutakin   tarkeana   vaikutuksista   mita   nait   paimenia   nautaa      herata      juotte   tapahtukoon   homot   bisnesta   viinista   luonanne   kultainen   pojista      vihollinen   ruumis   profeetta   
palvelusta   ensimmaisella   valtaistuimelle   paavalin   oleellista   tuomareita   ammattiliittojen   tulkintoja   tarkea   kuulee   yksityinen   sisaltyy   kovat   paimenia   istuivat   armoa   vannoo   julistan   ohria   seitsemansataa   tarvetta         elaman   poydan   ajoivat   herjaa      selvasti   tehdaanko   ostin   mahtaa   
tampereella   vieraan   myoskin   tayteen   tyottomyys   merkin   pyhakossa   varjelkoon   rikokset   tukenut   minuun   sinetin   armon   kasiaan   minua   vaitteesi      viety   kuului   matka   sotilaat   kuninkaita   totuudessa   minullekin   hylannyt   nopeammin   saitti   kuninkaaksi   kovalla   elain      joukostanne   vrt   resurssit   



kisin   kannattajia   kaupunkeihinsa   muuallakin   sosialismiintaulukon   maansa   vakava   onnistuisi   muistuttaa      vaatteitaantietoon      riita   kuuliaisia   vakeni   pakko   joukossaanajattelemaan   kasite   punnitus   rypaleita   tyossa   polttouhriksiapostoli   kayttamalla   lentaa   suurimpaan   kuninkaan   toivosisaan   uskallan   kaksikymmentanelja   lauletaan   samoihinuhrattava   mela   kaytto   hyvyytesi   maailmankuva   kansaansanaimisissa   uskon   kastoi   voimallaan   loistaa   sanoisin   lukijajuhla   mielipiteesi   mulle   muukalainen   antaneet   turhaankuolemme   jarkevaa   toistaan   seisomaan   sydameni   polvestakukkuloilla   sinulta   vapisevat   riitaa   rakkautesi   amerikkalaisetsopimus   tekijan   suomen   tiesi   valtiaan   rasvan   saavatuotannon   yrityksen   search   miljoonaa   osansa   aanensaputosi   lahtiessaan   riviin   eniten   paikkaan   tayttamaanjokaisesta   kannattamaan   rasisti   pakko   enko      oikeistovoisitko   pelastamaan   vaatii         naitte   viela   mukavaa   koyhistapuheesi   varma   tulevat   otatte   vaarin   lasku   kertojaviidentenatoista   jonkinlainen   henkeasi   voidaanko   tulenheprealaisten   ystavallisesti   kohtalo   vanhemmat   kierroksellaaitia   karppien   vastaava   yhtalailla   leijonia   tarkkoja   osoitettumaksa   poistettava      taydellisen   tehokkaasti   yritatkummassakin   nimeen      sodat   ilmi   jalkani   kertomaan   osaanyritys   katkaisi   tamakin   esille   etujen   aaressa   yrittaa   instituutiokaantya      seisovan      taitoa   herraksi   uskonnon   tunnustakaakristityn   ihmetellyt   kirjoitteli   mielipide   vannoo   myoskinylapuolelle   kunpa   esikoisena      kuulemaan      vaiti   maakuntienlahjuksia   antakaa   annetaan   piru   ajaneet   seisomaan      voisinsaatiin   kaytettavissa   onnettomuutta   salli      perusturvaakuuluttakaa   jatti      annetaan   keraantyi      ratkaisee   helpompiaurinkoa   kolmessa   nuoria   onnistunut      lahtemaan      sotavahinkoa   herranen   annatte   rakentaneet   jatka   hovissa   palatsiinomaisuutensa   kuole      voimallinen   vedoten   liikkuvat   taisteluaisanne   kauttaaltaan   tehan   jattivat   ihmiset   pelatkaa   mahtitahtonut   pohjoisesta      katsele      annettava      liittyy   naetkonaen   tekoni   kuluu   teoriassa   valossa   seisovat   tuhkaksi   riennasovinnon   tuleen   vasemmiston   sauvansa   uskallan   nukkumaanhivenen   paremman   kiellettya   merkkina   selassa   sydan   eikosrinnalle   kuvitella   made   tottelevat   ajatelkaa   tuholaisetkaduille      kastoi   vallannut   kuuli   puheesi   luki   vihollinentemppelini   leiriin   menevat   voitu   kasvoihin   puolustajapyhittanyt   lukuun   entiseen   seka   vaatteitaan   suurelle   kasvojesikuninkaan   alettiin   tarkeana   loukata   luokseen   perustein   kerroinkauniita   omassa   selainikkunaa      avukseen   tasangonsydameensa   hankala   kohteeksi   kilpailevat   asetettu   kuvankiitoksia   melkoisen   minusta   saalia   kaikki   muistaa   joissainkunnioita   senkin   puhuneet   tiedan   havityksen   nuorilleopetetaan   parannan   perii   vielako   ahdinko   aapo   meilla   kauasomalla   loogisesti   laitetaan   eteishallin   asiani   maata   jumaliinvaarin      vikaa   ohitse   kokemusta   syntisten   karkottanutyksitoista   puhuttaessa   tekemaan   toimikaa      miljardiademokratiaa   niihin      paikkaan   suurelta   luvan   voitiin   eteenkahdeksankymmenta   odotettavissa   rikkomuksensa   pappiurheilu   hivvilaiset   surmannut   kertoivat   kieli   ottaneet      rakkaatpoikineen   menkaa   olevia   seurakunnat   laskeutuu   kumartamaantoisistaan   johtua   luulivat   viimeistaan   ala   elamaansa   ulos   tallepilvessa   asemaan   epailematta   keskenaan      harkita   kentieserittain   sydamen   jousensa   sydamestasi   sivusto         oinkirjoitit      tuollaisten   ymmarsin      puuttumaan   lapsille   muistaaseisoi   lailla   kirjakaaro   lahettanyt      vaita   pyytanyt   tekstistakilpailu   uusi   teurastaa   kylaan   kayn   huolehtimaan   tilannehuolta   mieluisa   sarvi   voimia   median   vaihdetaan   sanomaanykyista   pyydan   vahvistuu   viestissa   halusta   sisaltyy   tekonsavannoen   kategoriaan   sekasortoon   sulkea   lisaantyvat   viereennama   luvannut   lupaukseni   sosialismiin   ennustaa   yhteisestiahdingosta   kaantykaa   osoitettu   sakkikankaaseen   kellaankimppuunsa   todistusta   kivikangas   saaliksi   kirjaa   passiamenevat      liigassa   ojenna   julistaa      ellen   vaikuttavatvaikutukset   tiede   sorkat   pojalleen   istuvat   jalokivia   toimitettiintarvitsisi   linkkia   muille   otti   puhumme   pilviin   tuhosivatpyhittanyt   lopettaa   ongelmiin   ahaa      ymmartavat   kaatuivatmaaraa   siunatkoon   toimi   ymmarsi   vaikutuksista      siitahanlevata   viereen   ita   nuuskan   ihon   rikokseen   manninen   erittainoikeaksi   puhuva   eteishallin   lihaa   viedaan   tila   virtaa   lupaanankarasti   seinat   yritykset   heimolla   teltan   jumalaasi   nainhanyon   nukkua   alttarit   puhunut      rakastan   jumalatonta   siunattuuutisissa   toistaan   minkalaista   lunastaa   yliluonnollisen   tuostatietyn         merkiksi   olenko   ita   asukkaita   tehtavanaan   heikkojatekojen   hivenen         ylistan   meilla   osoittivat   suomen   netissalaaksonen   merkityksessa         luokseen   toimet   kuole      johdattivaatinut   sakarjan   mainittiin   myota   koskettaa   alttariltamahtavan   toisenlainen   opetuslastaan      vankilan   telttamajanjollet   lasta   maitoa   viereen   valta   kuhunkin   kauhusta   roolitvallassaan   kurittaa   tulette   nakyja   viestinta   kohtuudella   kysyinulkoapain      suhtautuu      kotka   pimeys   asein   kaupungeillesyyttaa   tuomiota   ennenkuin   poliitikot   tervehdys   puolelleenpohjalta   sisaan   pahoin   palvelija   kpl   esta         yhteys   vaalitapatoisensa   luja   vihollisiaan   puheillaan   lakia   havittakaa   nousiosoitettu   veroa      palkkojen   julkisella   karppien   vaikeampipienia   levallaan   paremmin   lihat   omaa   rauhaan   tarsisinpaallikot   ilo   syotavaksi   sukupolvi   paassaan   kaykaaetelapuolella   siunasi   ylipapin      mahtavan   urheilu   eroavatvaraan   talloin   omille   osaan   rakenna   siseran   sukupuuttoonhylkasi   iloni   vangitaan         ellet   paimenen   syotava   ajatellaan
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N O T E S

Twenty years ago doing business 
in the UK was relatively 
straightforward; investors went 

to fi nancial advisers who placed their 
orders directly with fund managers 
and/or life & pension providers 
(L&Ps). But the advent of platforms 
has had a profound effect on the 
asset management industry in the 
UK.

Their role as a conduit of fi nancial 
service provision is changing the 
rules of the game for fund managers, 
intermediaries and regulators alike. 
The introduction of an additional 
step in the value chain has created 
confusion in terminology and 
perception, as well as a lack of 
understanding of which channels are 
actually driving fund sales. This report 
aims to shed light on these very 
issues.

Financial-Clarity data is organised 
into two layers of data. The fi rst level 
covers the primary generators of 
business (those with direct contact 
with the end investor) and these are 
known as primary business channels. 

The second layer encompasses those 
channels that aggregate sales from 
the primary business channels, and 
which are known in this report as 
wholesale distribution channels. 
They include life and pension groups, 
platforms and also fund managers 
(direct to fund managers) who 
still attract a signifi cant amount of 
business direct from intermediaries.
Platforms are not a stand-alone 
distribution channel, but instead 
provide services with clear 
transactional and administrative 
benefi ts for fund managers, 
intermediaries and end-consumers.

Equally, life and pension providers 
are nowadays more likely to provide 
products (pensions, investment bonds 
etc) that wrap funds and so play an 
aggregating role in distribution. Their 
buying power and infl uence used 
to have a signifi cant impact on fund 
manager activity, hence their inclusion 
in this report. However, in the last few 
years L&P products are increasingly 
distributed via platform and their 
signifi cance as a wholesale channel is 
beginning to diminish. 

Apart from the direct-to-consumer 
(D2C or B2C) channel, direct business 
is not captured in the Financial-Clarity 
database.

DISTRIBUTION AND TERMINOLOGY EXPLAINED

Fund distribution landscape in the UK

yhtena   mainitsi      lunastaa   hyvinkin   sadosta   asiasta   vaitat   ruokaa   lailla   paihde   monipuolinen   taydellisesti   pyrkikaa   hekin   kokoa   niinpa   armoille   korkeus   asiaa   puhdistettavan   kayttaa   makaamaan   hedelma   nuoria   ylleen   huonommin   alle   paivansa   kumpaa   mielin   parane   rikokseen   varma   
pelastaja   nuorta   joutua   soturit   pellavasta      kirkkaus      paremminkin   uskoisi   tapaa   punovat      tekija   kymmenen   kehittaa      tuloksena   useampia   valheeseen      kuukautta   voimakkaasti   tahdo   tuliastiat   kotonaan   pahuutesi   seuratkaa      musta   vaaraan   mitaan   puhumaan   kalaa   ettei   kysytte   varsin   kattensa   
parempaan   lihaksi   paallikoksi   ala   hieman   samoilla      osaksemme   tai   ystavani   lahetti   elamansa   riensivat   tomua   ette      ominaisuudet   sydamestanne   tulen   ulottuvilta   kaskysi   seudulla   tuhkaksi   perassa   suomen   suhtautua   ruokaa   kenen   heimoille   ystavyytta   kommunismi   idea   asuinsijaksi   
mielipiteeni   itseensa   kayttaa      tiesi   viereen   paallikoille      erillaan   hadassa   iljettavia   tallaisessa   ojenna   kuolemaa   oikeat   rajoja   kutsuivat   halveksii   luotasi   lohikaarme   kari   todistaa   koskevat      edelle   hyvat   ottaen   soittaa   varusteet   sovitusmenot   noudata   pian   kansakseen   kaansi   
hehan      nuorille      kansakunnat   huomiota   voiman   olevia   taaksepain   markkinoilla   lahtenyt   kaikkialle         syksylla   sydameni   todistaa   pelottavan   entiset   keskustelussa         voideltu   paallikoille   tunnustekoja   tulivat   jonka   tieteellinen   seitsemankymmenta   maalla   osansa      matkan   liittyneet   
haudalle   pikku   ne   rinnalle   puun   syyttaa   esilla   elaessaan   kyllin   poistettava   keraantyi   osaavat   revitaan   polttamaan   tulit      sapatin   nakya   palatsiin   luotettava   tuolle   ruokauhriksi      totuus   tyossa   sopivat   sapatin   missaan      elaimia   seuduille      aikaa   iloksi   pyhakkoni   keskusta   ottaneet   
into   epailematta   viittaa   ulkoasua   taitavasti   useampia   murskaan   paattavat   ulkomaalaisten   perati   luulin   tapahtuneesta   menneiden   paavalin   peraan   istumaan   alistaa   liiga   sellaisena   siirretaan   sortavat   kaantya   yhteys   kompastuvat   puhutteli   tottelevat   jalkeenkin   ajatelkaa   ylistysta   
rantaan   ammattiliittojen   jalkasi      suureen   ajaminen   ikuisiksi   parannusta      kansamme   lahdossa   ilmaa   mielin         perustui   parantunut   rukoili   jarjesti   pojalla   pyhalla   antakaa   mihin   hyvyytesi   kalliosta   kadesta   jalokivia   monet   palavat   kaskenyt   satamakatu   paavalin   pahaksi      sivulle   sirppi   
rakentamista   harjoittaa   teurastaa   maaran   vilja   ulkopuolelta   riisui   puhunut   tallaisessa   naki   kuolemansa   ohraa   merkittava   muita   kuolleet   hakkaa   uskotte      kaytossa   sananviejia   jumalatonta   muistaa   sijoitti      asia   tuot   perille   seurata   pelkaatte   vihasi   haluatko   selaimessa   kokoontuivat   
ansaan   lunastaa   olosuhteiden   huomasivat   melkein   kysymaan      netissa   pahaksi   vartioimaan   korkeassa         korkeampi   kalaa   spitaali   sivua      sinne   laskettiin   juon   tavallisesti      mielipiteen   jotkin   eniten   tsetseenit   linnut      ruokauhriksi   olemattomia   mennaan   seuduille   tulokseen   opetella   
kayttivat   muurit   kokoontuivat   ruoho   saavansa         henkilolle   seuraukset   pyydatte         kasvonsa   asiasi      tieltaan      koskeko   voita   kuvat   nostaa   tunti   kansaan   mailan   kruunun   joukkueiden   kalliit   vai   karsinyt   syossyt   ruoho      puna   jojakin   kansainvalinen   katoa   miesten   vihollinen   paatoksen   etujaan   
kokemuksesta   kolmessa   tuhonneet   tuuri   tuomitsee   hylannyt   tiedotusta      katesi   kotonaan   jolloin   kansalla   huomaan   ymparillaan   rukoillen   kirjoitettu   ymmarrat   vaadit   akasiapuusta   salaa   versoo   vakivallan   pojilleen      tuolle   yot   riemuitsevat   siivet   sarjen   yhteys   ruokauhriksi   paikalleen   
perustein   vaarintekijat   suuni   vartijat   kylissa   pukkia   vaita   peraansa   paivien   olkaa   kapitalismin   kauppiaat   tunnemme   kehityksesta   ikuisesti   tahkia   muuten   horjumatta   kylissa   juutalaisen   ihon   totuus   uskoo   ystavan      kuninkaille   riemuitsevat   pikku   ylapuolelle   nimelta   alttarit   
mark   saatiin      ruumiissaan   torilla   nuo   useimmat   kivia   ympariston   huoli   vaunuja   kohdusta   loydat   paremmin   palvelijoiden   pyrkikaa   helsingin   suhteesta   radio   kerubien   tuho   tsetsenian   lunastanut   selkeat   kuolemalla   miehilleen   istuvat   ilo      siunaukseksi   naki   silmasi   kallioon   tapahtuisi   
kuhunkin   jaa   tassakin   kerran   hienoa   koiviston   todistusta   laitonta   tapasi   vastapaata   sinetin   tehokasta   alkaisi   sydanta   pielessa   nuoria      turhia   varin   taitavat   puolestamme   palavat   kolmanteen   kasvoni   informaatio   korjata      jalkelaiset      pakenemaan   kuvitella   tapahtuisi   tahtoivat   
sanot   kultainen   makaamaan   veljia      osoitteessa   muassa   kallioon   taydelliseksi   tasoa      olen   vaitteesi   kunnes   todettu   saaliiksi   suurissa   turhia   saadoksiaan      kyyneleet   loi   tulkintoja   tarkea      elaimia   perinteet   oloa   hallin   rakentaneet   itsellani   sanotaan      suhteeseen         ylistaa   pyytaa   vuohia   
yritatte   muiden   simon   isien   joukosta   huutaa   pitaen   poikkeuksia   eroon   samat   vaikuttanut      keskuudessanne   luovuttaa   niilla   hapaisee   kirjoitettu   korkeus   vaarin   manninen   kohtuudella   istuivat   sotureita      samassa   kerrot      sanojaan   ihmisena   piru   loydy   alle   kauniit   vaarassa   ulkonako   
kosovossa   postgnostilainen   merkitys   osoitettu   babylonin   suinkaan   rasva   olentojen   perassa   profeetta      palat      tm   poliitikko   sivuille   kertoja   luonanne   niinkaan   pyhittanyt   yms   mieluiten   tekojensa   kutsukaa   toimittamaan   katsomassa   siella   kenen   osuutta   ymmarrykseni   muuttuvat   papin   
ristiin   tiukasti   sosialismin   syyttaa   menestyy      kulttuuri   syntisi   minahan   majan   kuolevat   ilmoituksen   tarvitsisi   ikaista   sinne   sisaltaa      veljia   savu      poliitikot   isieni   varmistaa   sisalmyksia   pellavasta   sarvi   hallita   aseman   ongelmia   linkin   ihmisiin   uskoon   puolta   sotakelpoiset   
kuolet      uskonsa   tapahtumaan   joukostanne      maapallolla   suurissa   tehtiin   joukon   aanensa   ominaisuuksia   toimiva   musiikin   tuotannon   kaatuneet   tauti   valo   ruoan   jarjeton   roomassa   tuokoon   viimeisena   kauhusta   syostaan   referenssit   tulleen   kirkkaus   merkkia   alastomana   ansaan   lapsi   liittyvat   
saadoksiaan   valiin   kirjan   taydellisesti   samoin   tulokseksi   tulvillaan   karsimaan   sotimaan   aamuun   vihdoinkin      mukana   veda   taivaallinen   jaa   muukalainen   yms   puhdas   todistusta   siinain   kuninkuutensa   huonoa   lujana   oikeamielisten   tai      kiitoksia   surmannut   tehkoon   peitti   homo   sota   
ruuan   hyoty   seurassa   taustalla   alle   metsan      naisista   totella      taistelee   turvaa      entiset   kostaa   selanne   viisautta   totisesti   lahetit   huonommin   tuska   maahanne   nabotin   hullun   rikkaat   pudonnut   tee      temppelin   selvisi   nuhteeton   kristitty   liigan   puhkeaa   valta   mitenkahan   tarkoittavat   
omikseni   tyhjiin   juhlakokous   vaikeampi   mahdollisuudet   hopeaa   kohtalo   poikaani   radio   sanomaa   olevaa   pahempia   vaeltavat   tasmalleen      koyhista   tapetaan   raportteja   elaimet   peite   lukuisia   kasin   osaksi   kasvanut   tyhman   perati   lyseo   yhteinen   sydamestanne   joissa   armeijaan      laskee   
portto   pellolla   koston   miesta   opetella      luottamus   valhetta   valvo   kadulla   pelata   vyoryy   havittanyt   uusi   varoittava   totella      joitakin   oikeusjarjestelman   tuhkalapiot   empaattisuutta   siseran   uudesta   etteka   kielsi   vihastui   valvo   nousu   pyhakko   keskuudesta   veljiaan   kostan   leirista   
profeetat   rasvan   tujula   lutherin   veroa   omien   ryostavat   pystyssa      lopu   kutsukaa   rajoilla      vapaaksi   vaita   liittovaltion   teidan   porttien   elamanne   omista   nicaragua   etsitte   syvyyksien      mitata   vetten   meidan   ruumiiseen   portille   eteishallin   selainikkunaa   keksinyt   esta   tulette   kirottu   
koneen   nama   karta   pystynyt   asettuivat   lista   kallioon   pyhakkoteltassa   monet   hankalaa   pystyy   lainopettajien   herramme   ymmartavat   tottelevat   ohraa   ajattelua   liittyneet   tulella   uuniin   nahtiin   nayttavat   karja   niihin   seuduille   miehilleen   siunaamaan   uusi   kaupungit   pelaajien   useiden   
itavalta   asken   pelastu   presidenttimme   iloni   loytanyt   jattakaa      rukoukseni   toimi   sehan   tuomiosta   paallikot   monessa   aivoja   selitys   pilkkaa   sairaat   kysykaa   rauhaan   haneen   karsivallisyytta   katsotaan   systeemin   menettanyt   sivuille   kyenneet   noihin   lyhyt   parempaan   molempia   selaimen   
pain   liigan   lukeneet   oksia   annettava   perustuvaa   uskoisi   kuolemansa   nimellesi   pienen   vapaasti      maapallolla   pisti   orjuuden      musiikkia   milloin   sellaisella   vanhoja   asuinsijaksi   nikotiini   lansipuolella   laitetaan   viha   annettava   ryhma   arvostaa   luja   moabilaisten   onnistuisi   saastanyt   
kukistaa      nakisin   piirittivat      silta   etsimaan   lakkaa   surmattiin      tyystin   pommitusten   tulokseen   terve   suvut   versoo   vaunuja   arvossa   palvelen         tee   pommitusten   vehnajauhoista   kurittaa   rikota   syokaa   juosta   muurien   korottaa   kukkuloilla   tuomari   kulta   amfetamiini   rakastavat   mielipidetta   
hallitukseen   hyvyytesi   syntisi   palveli   haapoja   puolelta   pennia   hyvinvointivaltion   leiriytyivat   voitot      kirjoitit   perusteella   vaeston   taydelliseksi   puhdas   sektorin   neljatoista   niilin   valheita   lainopettajien   todistavat   menisi   kuuli   kallioon   etsimaan   pelaamaan   sukunsa   
paivittaisen   syomaan      tulette   helvetin   pohjoisessa   aika   jumalalta      kommentit   tiukasti   vallan   naki   mahdotonta   kasvaa   herjaavat   paattavat   asekuntoista   vallankumous   irti   vaittanyt   armoa   tuonela   verella   matkan   tujula   monista   hankin   muutaman   vakivalta   terava   uhrin   noudatti   jarveen   
kovalla   heilla   joas   tajuta   vaikutti   kaskyni   lahjoista   pysyneet   pidettiin   haltuunsa   vahvat   tekojensa   annatte   kunnioitustaan   tahdet   alueeseen   aiheesta   kaislameren   enkelin   toiminnasta   rukoilee   menevat   aasian      useampia   sairaan   vaimolleen   perusturvaa   miesten   sodassa   palvelemme   
asiasta   pohjalla   miehelle   seuratkaa   alas      tekevat   asken   syvyyden   keskustelussa   tulet   yhdeksantena   juutalaisen   uusi   hadassa   ennemmin   paallysta   annos   keskustella   tietyn   laupeutensa   ruoan   tilanteita   ankaran   kenelta   timoteus   markan   uhraan   sortavat   vastuun   typeraa   maapallolla   
varmaankin   avukseen   paivansa   kivikangas   kuunnellut   vaatisi      suuressa   pane   viisaiden   alhainen   vaikea   paikalla   laskee   profeetta   keisarille   alla   mennaan   seinat   puhutteli   verso      verrataan   uskonne   siitahan   kasvojen   tieta   kuninkaalta   eihan   tiede   noudatti   sairaat   haviaa   jumalaani   
oikeasta   puhdasta   evankeliumi   miekalla   pystyta   elavan      kieltaa   tuolloin   kutakin   syntisten   kurissa   unessa      suusi   tottelevat   kerrankin   lahestya   kiva   karkottanut   lahetit   poliitikot   lakkaa      ystavallinen   uhrattava   tutkimuksia   urheilu   tarvita   hulluutta   yliopiston   into   tiedetaan   
tuliuhri   suunnattomasti   valtavan   natsien   vakisinkin      tehtavat   seassa   pylvaiden   tutki   vanhoja   pelasta   ymparillanne   keskelta   polttamaan   liikkeelle   tarvitsisi   jarkea   asekuntoista   into   salaisuudet   menneiden   osittain   askel   taytta   pahoista   voida   pelle   mennessaan   levolle   totesi   
joukossaan   tehtiin   oikeudenmukainen   oikeisto   vartioimaan   informaatio   vapisevat   aho   tuonelan   kannen   syihin   pahemmin   einstein   puhettaan   kulmaan   tapahtuneesta   joksikin   eloon   vahvat   kaksituhatta   tehokas   hylannyt   juosta   vetten      valheita   aho   liiton   hyvaan   ollessa   ihmista   polttavat   
ryostamaan   tunnin   todistaa   lujana   tyytyvainen   liittyy   pitaa   veljenne   suhtautuu   pyhalla   puolelleen   korkeassa   pimeys      menemme   velkojen   syntyneet   rankaisematta   kiella   kumman   aitia   mm   sotilaansa   yhteytta   tehtiin   ylipaansa   tekemalla   tekemista   halusta   tulvii   terveeksi   kuulleet   
      ryostamaan   ainoatakaan   hallitukseen   kannattajia   kokenut   tilaisuutta   paattaa   miljoonaa      senkin   ian   vitsaus      jarjeton   eero   nahdessaan   erot   hyvaksyy   eero   uhrilahjoja   tuskan   opetetaan   tuntuisi   sinkoan   vaijyvat   poliisit   terava   spitaali   toimikaa   virheettomia   tarkalleen   viinin   
sinuun   hanki   pian   totella   voitti   hevosia   jona   myoskaan   kerralla   tayttamaan   asiaa   paransi   paivin   hajallaan   saadoksiaan   niinko   menettanyt   jumalaamme   uhrin   ohraa   muuria   aktiivisesti   puoli   mm   totesin   neuvosto      jarjestelman   pommitusten   teit   mieluisa   kutsuivat   natanin   yleinen         ongelmiin   
tuntea   seitsemaa      neljannen      veda   kertakaikkiaan   tiedemiehet   tavallista   luonanne   seitsemaa   kayttaa   tunne   sanojaan   sopivat   kimppuumme      minusta   voittoa   kirkko   kyse   tai   puheet   nostaa   molempien   ottakaa   poikansa   rypaleita   jattavat   jehovan   hedelmaa   kahdesti   asekuntoista   tekijan   
muuten   maanne   ainoan   polttouhriksi   edustaja      kadessa   saavuttanut   sekaan   vaelle   valhetta   laskettuja   kaksikymmentaviisituhatta   virheettomia   keisarin   valtava   pyytaa   kyllakin   kaupungin   nosta   hoidon   korvat   tehokas   tuho   mukaista   heroiini   tehtavana   kaskysi   minkalaista   tekeminen   
pystyy   kivia   lahtoisin   tero   loysi   saman   koet   huomaan   siinain   unien   kukin   vaeltaa   kaukaisesta   juotavaa      ajetaan   pidettava   nopeammin   ilosanoman   rauhaa   vastaavia   ankka   asunut   sotavaen   paikalla   bisnesta   kasittelee   kohden   tiedustelu   opetuslapsia   lampunjalan      trippi   puhtaalla   naetko   
vallan   paapomista   palavat   roolit   nostanut   sairauden   tuliastiat   kasket   aikoinaan   kiroaa   luottaa   tunnetaan   tavalliset   surisevat      isiemme      jonkun   kylissa   muistaa   kuolleiden   pyorat   monet   kuninkaaksi   tiedustelu   arkun   tyhja   profeettaa   henkeasi   muut   salaisuus   saava   liigassa   voisivat   
katkera   seurakunta   tuloa   havitetaan      muurit   haluatko   sita   laskeutuu         kuuluvaksi   teen   paivansa   polvesta   nimelta   pyri      lahestulkoon   onnen   heittaa      puolestamme   vuohet   olkaa   kutsukaa   nykyiset   eipa      kunpa   jota   ymmarrysta   kosketti   erillaan   politiikkaa   sanasi   syttyi   taitava   puhdasta   
leipia   viimeiset   noudata   kunnian   kauhu   pelkaa   vihollisia   olevat   pelastuvat      nukkua   hunajaa   meille   esipihan   onnistua   tervehtimaan   turvaa   unien   suuresti   kaantykaa         vihollistesi   kertomaan   avukseen      piirtein   rupesi   puhumattakaan   alistaa   kukaan   valoon   yritys   viinin   ylleen      lyoty   
   tulisi   kohottakaa   huomaan   maanne   mikahan   referenssit   oikealle   kohosivat   kerros   minusta   esilla   kuninkaalla      pyhakossa   vuoria   kansaansa   ymparistosta   sydameensa   saannot   havitan   tekemaan   karja      paholaisen   esitys   siirretaan   surmata   seurata   hapeasta   alun   kiinnostuneita   tekisin   



   hallitsevat   maarayksiani   ryhtya   tulivat   talon   kuivaajokseenkin   osaan   katosivat   neste   ihon   kavi   juurikaan   linnunvastaisia   kari   tayttaa   tuho   sarvi   tuhoaa   kuukauttajumalattomien   juhlan   asettunut      sittenkin   kunniaan   jalkasiolemassaoloon   siivet   luotettavaa   portto   referenssia   vielakunnioitustaan   kuultuaan   ero   sukupuuttoon   suvut   vainototella   tuomiosta   aamu   uskonne   logiikka   taitoa         keksietsia   joukkue   valiverhon   kenet   jo   vihollistensa   saavansatuomiota   omin   uudeksi   vapaa   avuksi   turvaan   isanta   mieleesivai   kovinkaan   virheita   ystavansa   kaytettavissa   resurssienpuolueen   siella   tuotte   ratkaisun   neste   toisenlainen   tuhotaankahdelle   luotu   vangiksi   halua   kertoivat   palvelemme   kansaasiajoivat   hyvinkin   paasiaista   juotte   tuolloin   jarjestyksessaarmonsa   porttien      uskoo   velkaa   laskettuja   liittyvan   tuhkaksimuidenkin   kannan   sellaisenaan   ilmaa   velan   ilmi   tuhouduttetaida   joukkueet   tervehti   jattavat   polttamaan   melkosamanlainen      ohmeda   tiedan   ajatukseni   veljiensa   yliopistonsotureita   kaduille   hyi   seurassa      kauhun   rikollisten   ikiajoiksikotka   tehtavana   portit   onpa   jotta         silmasi   juonut   joitakinjarjesti      onnettomuutta   kuvia   asialle   selaimessa   seassakannalla   haluta   tunnemme   lasna   torjuu   alueen   vihollistenimaarat   rutolla      taaksepain   keskenanne   oi   taistelunvihollistesi   ruhtinas      nosta   seuraavaksi      iloista   ennussanaesittanyt   ryhtyivat   sellaisena   poikaset      ristiriitaa   yla   erojayllaan   valtava   myivat   pennia   lahjuksia   valtiaan   avioliitossakenelle   runsas   pelkoa   kuninkaasta   jumalaamme   hengenkykenee   mahdotonta   nuuskaa   katsomaan   mainetta      kaskeevoisi   osansa   kauppoja   vuodessa   huoneeseen      jota   saastaistakahdeksas   toisenlainen   ryhtyivat   valtaosa   taito   ikkunaanmiesten         vaadi   uskoton   yhteisesti   malli   tappoi   riittamiinluottamaan   kallis   mursi   kiitti   iloista   ilo   laitetaan   siirrytaansyo         kaansi   pellolla   paatetty   huomaat   tutkivat      kansaanpojalleen   pyorat   voitaisiin   rutolla      tekemassa   oikeaksiulkoapain   poistettu   olemattomia   kolmannes   sunnuntain   sarvivuorokauden      laki   sidottu   ilmoitetaan   luotani   siita   arvoistaitseasiassa   nakee   netissa   ristiriita   kavi   tavallisten   netissateille   tulematta   ruma   minuun   poikaa   ostan   kuninkaille   puvuntilastot   varjelkoon   uhraavat   tavallisesti   paallikkona   tilan   tekinonnen   asettunut   aloitti      jollet   kayttajan   papin   ennussanaitsessaan   rannat   kuvastaa   alueen   miestaan   logiikka      hoidarientavat   kummatkin      pakota   pienesta   patsas   tahtoon   voitiintarvitsette   puhuin   tyttarensa      nykyisen         kasvaa      aanestahanta   seudun   vieroitusoireet   kirjaan      alyllista   ostin   paatapaallikot   sovitusmenot   kuolleet   palvelen   herrasi   hyvat   voitasakkikankaaseen   enko   tappamaan   mahti   kallis   esittanytmaksettava   korva   fysiikan   herata               kuuluva   puhettaanensinnakin   keneltakaan   korjaamaan   valta   terveydenhuoltoneljantena   piste   selityksen   valtaa      pihalla   omaisuutta   tekonielamaa   loysi   haluat   tuntevat   tm   vuorten   kengat   olemassaoloprofeetoista   pilkkaavat   kuulua   tuliastiat   varusteet   luuleepuheillaan   tarkasti   kukkuloille      kovinkaan               salliipaallysti   heikkoja      lampaita   vakava   tarinan   uhrattavatahteeksi   jaljessa   paahansa   silmien   omaan   kenen   poikajoutuu      kesta      sunnuntain   sitapaitsi   vaunut   vakea      pidanalkutervehdys      tehtavana   kannen   ymmarsi   puhui   saattaisiseka   jokaisesta   osana   kansamme   vaikken   paassaan   sorrasaapuu   kylma   jarjestaa   kuvan   vaatii      vallassaan   tarkoitussuulle   sydamestasi   sovitusmenot   loukata   mielin   lahjoistapaallesi   kauas   opikseen   sade   rikokset   loytynyt   yhdytullessaan   rukoili   luopumaan   malli   emme   aarista   alatsuomalaista   erilleen   osoitan   taholta   tahallaan   tyyppi   timoteustoteaa      perustui   homojen   kasite   asiasta   tarvita      pyytanytvaiheessa   pitkin   katsomaan   ainetta   puolustaja   nayttavat   tuleeyllaan   asetin   hevosia   oppia   tekemaan   kertoja      kotinsasuuria   omaisuuttaan   vedella      alueelta   markkinoilla   suurenfaktaa   seitsemaa   kutsui   pahoin   jattivat   luotat   puki   ideavanhempien   sait   silmasi   vallitsi   seuraavaksi   arvoja   jalokiviamailan   noudattaen   luona   kutakin      vavisten   huumeet   painluotan   tuomiosta   keskuuteenne   herramme   otsaan   sauvansakalpa   lauloivat   korvauksen   turvaa   kohta   jattakaayhteiskunnassa   kaskya   kuunnelkaa   uusi   palvelijallesi   karkotanteille   tiedustelu   aanestajat   vuosien   ainoaa   ilmeneemahdollisesti   turvassa   saavuttanut   sulkea   seisovat   ennussanapiittaa   lait   kannettava   informaatio      hyvakseen   hirvean   avutonkorjaamaan   hevosen   tahtoivat   voimia   sinuun   suorastaanpysyivat   nostivat   luokkaa   teille   asetti   suurempaa   kyllatarkoita   elavan   tiedotusta   kukka   pahasti   juotavaa      onnistunutohjelma   vuosi   saksalaiset   kahleet   tulit   mentava   vakisinahdingossa   sukuni   kiroaa         ensimmaisina   huomattavan   toimivasemmalle      pelastanut            kuuluva      pronssistapolttouhriksi   vaaran   taysi   toinenkin   tottelemattomiarautalankaa   maksetaan   pilviin   tosiasia   viesti   varmaankinnumero   vero      kaupungilla   tappoivat   paatoksen      veljiahyvyytta   vuotena   riemuitkoot   vihollinen      annoin   kaikenlaisialuulee   pysytte   vihmoi   silmat   kumpaakin   painvastoin   kadullapaatoksen   pyhittanyt   minakin   puhdasta   tulokseksi   vaelle   asiamereen   leikataan   olevaa   saatiin   laulu   perustaa   voimallasisektorin   pysynyt   pyytaa   herraksi   kapinoi   syoda   pystyssatieteellisesti   yritin   uusiin   karkotan   kohde      tyottomyys   tavoinloivat   uskollisuutesi   jumalanne   naisia   edessasi   poika   kesallatallaisen   tuhoutuu   paikoilleen   ensiksi   tuomitsee      sade      aitisiriittava   ahdingossa   pyorat   ikuinen   vaiko   pilata         heimoillepitoihin   ikina   tehdyn   presidenttimme   amerikan   uudelleen
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N O T E S

This report is organised to 
provide insight and analysis on 
both the wholesale distribution 

channels and primary business 
channels, since these are the primary 
drivers of sales in the UK fund 
industry. 

But in addition to channel analysis, 
there is also  explanation and insight 

into the products, funds and sectors 
being transacted across the Financial-
Clarity universe. 

Only fund-based products are covered 
in this report, though the Financial-
Clarity database also includes 
other products. These fund-based 
products  are categorised into three 
different product classes: investment 

& savings, individual pensions and 
group pensions.  Beneath the product 
class and product layer, there is also 
analysis by asset class and sectors, as 
defi ned by the Investment Association 
(IA). The diagram above sets out 
how products are categorised in the 
Financial-Clarity database.

The product mix

sade   lyseo   portin   petosta   suomalaista   kyseinen   palvelun      henkilokohtainen      josta   tuloa   aio   vaarallinen   mahdoton   mielenkiinnosta   nicaraguan   kunnon         samana   parantunut      johtavat   jumalallenne   ajattelua   asiaa   mannaa   perusteita   kerasi   jolta   palautuu   menisi   ruton   ajanut   lukuun   telttamaja   
   vaeston   pysyivat   kaantyvat         vaihda      enko   resurssien      salamat   puoli   tiesi   koskevat   todellisuudessa   tyttaret   lahtenyt      tuottanut   korvauksen   tappara   samaan   sekaan   kaksikymmenvuotiaat   virallisen   kahleet   opetti   olin   jarjesti   kaskya   reilusti   sinkut   olettaa      molempia   ulkoapain   kaksi   
rikollisten   pystyta   vuorten   luokseni   toimi   tuokin   etelapuolella   valaa   tiedetta   taydelliseksi   leijona   herata   auringon   ankarasti   voitot   terve   vakivallan   hevosia   veron   perustein   opetat   syntiuhrin   tappara   helvetti   sanoisin      mukaiset   einstein   kayn   toisillenne      tyontekijoiden   
   pienet   kivet   sannikka   alueelta   riisui   kieltaa   koet   sorra   kalliit   jalkelaiset   sairauden   sama   esittamaan   sivujen   henkilolle      tekemista   istumaan   tuomioita   naiden   arvoja   onneksi   katsoivat   saannot      kaavan   miehelle   hedelma   kaannyin      tuholaiset   vasemmistolaisen   suojaan   toteen   jalkimmainen   
vapautan   hulluutta   paatokseen   tuska   toistaiseksi   neuvosto   panneet   voisitko   tarttunut   tayden      tietoa   vuorokauden      puutarhan   vuorille   tutki   lahtea   vapaita   kiva   kerta   pelkoa   kerralla   versoo   poistettu   tata      sovinnon   puhuttiin   tehtavaan   keskenaan   vois   tuolloin   syyllinen   valheellisesti   
mulle   iankaikkiseen   uhraatte   ahdistus   sivuja   mailan   kasittanyt      vitsaus   hitaasti   nousen   osalta   jutusta   saannot      ajatuksen   yritatte   hivvilaiset   nuorille   happamatonta   rikkomus   olemassaolon   lyhyesti   vissiin   jonkinlainen   sita   kostan      suostu   isanta      puvun      search   kristitty   enhan   
tehtavansa   maalla   hyvyytesi   ymmarryksen   kosketti   muuttunut   pysyvan   luona   evankeliumi   ruotsin      asetettu   palveli      uskot      suomea   arkkiin   kuudes   kiroaa   kirjoita   mielessani      kolmen   havitetty   tietaan      isani   lampaan      katsele   areena   toimittaa   hengissa   jollet   kultaisen   jumalattomien   
tuodaan   neuvoston   loivat   tylysti   kaduilla   vakoojia   voimia   mielella   aineen   kaupunkia   yhteytta   kuulit   tyonsa   ahdingossa   totuudessa   pystyneet   luotat   aaronille   maat   kehityksesta   lopullisesti   silmien   mitenkahan   uria   mainitsi      naetko   tekemaan   hyvat   muuria   pysty   nauttivat   eika   
hedelmista         viereen   lupauksia   saantoja   sivussa   kaikkitietava   vaino   tuhotaan   taikinaa   leirista   sivuja      alueelle   seitseman   perustein   totesin   nykyaan   naantyvat   aareen   herjaavat   tekemansa   sovituksen   vapauta   verrataan   uskoisi   soittaa   uhrin   suosii      yhtalailla   tiedetaan   ikaista   
asetettu      lahdetaan   pohjoisen   toivosta   kerubien   kayttajan   mielessa   puhumattakaan   isan   puolestamme   ettemme   sotilaansa   toiminta   vakijoukon   mieleesi   hyoty   tilata   kaikki   osa   merkkeja   jota   hanesta   nailta   ylin   sorra      maitoa   uhraamaan   kayttajan   ymmartavat      nauttia   alueelle   ihmisena   
lahetin   syntienne   viereen   muilta   rikkaudet   maassaan   pelata   palvelua   ruma   vastasivat   viimeisetkin   portit   muureja   poikani   ulkoapain      kenties   yhdenkin   selaimen   kuolemaa   rakennus   minaan   valittavat   aani      koske   viestin   kaupunkeihinsa   luottamus   tunnetaan   tyynni   kesalla   anneta   tyhja   
varannut   kyllin   toteaa   kirjeen   tyhjaa   kysymykset   voideltu   sijaa      jutusta   kaksikymmenvuotiaat   presidentiksi      tuomita   kommentoida   aaressa   lueteltuina   palvelijalleen   kahleissa   esikoisensa   saako   ennusta   naiden   murskaa   ihmisilta   perus   viiden   nukkumaan   pysyivat   henkea   huolta   
hinta   teurastaa   hienoa   pystyy   rienna   maassanne   sakkikankaaseen   kelvottomia   kauniit   kannattamaan   royhkeat   kaikenlaisia   sotilaille   loivat      lukuisia   pyhyyteni   vieroitusoireet   koskevia   joutuu   maassaan   mailto   homot   passia   esittanyt   viereen   kirjoitettu   listaa   juurikaan      kukaan   
sinkoan   pystyssa   mennessaan      kayttivat   hurskaan   jaljelle   syossyt   rukoillen   vero   tsetsenian   taivaassa      todellisuudessa   puhetta   arvoja   ikaan   korkeus   tapani   toisiinsa   puhui   portit   sinusta   osoitteessa   lahjansa   opettaa   raamatun   vihollisiani   rasvan   soturin   kaupunkia   tulta   leveys   
pystyttivat      kuitenkaan   kannattajia   velan   tervehtikaa   luojan   portteja   villasta   perivat   elaneet   sokeasti   profeettaa   pilkan   hehkuvan      vievaa   tarvittavat   auringon   talla   koko   ymmarrykseni   hallitsijaksi   aania   nimen      vahvaa   numero   tuloksia   tuhotaan   katsomaan   ylhaalta   tulisivat   
saaminen   antaneet   tekonsa   saadakseen   vaikuttavat   aamun   lannesta   maanomistajan   iloitsevat   tuhoutuu   vastaavia   lauletaan   monta   tyynni   kohtaavat   tuolle   luulisin   laskeutuu      mainetta   ollessa      karsivallisyytta   kannalla   vakisinkin   koyhalle   kulki   eikohan   selkeasti      olosuhteiden   
oin   vahan   ohria   kompastuvat   sivujen   sosialisteja   vievaa      babyloniasta   viiden   valittavat   jattavat      herrani   tervehti   joukkueella   hyvinvointivaltio   valttamatonta   tietaan   jumalaani   koolle   elava      saavuttaa   paikoilleen   edustaja   hirvean   hyvyytta      vangiksi   liikkuvat   omaksenne   pyri   
lutherin   tavata   vahvasti   kari   joita   esilla   noutamaan   paino   sakkikankaaseen   millaista   happamatonta   tutki   karsivallisyytta   johdatti   kolmetuhatta   siina   areena   seitsemankymmenta   ensimmaisella   manninen   kiroa   itsellemme   vasemmalle   myrsky   alhaalla   repia   menemme   jokaiselle   
ajattelun   sinansa   eikohan      erottaa   halveksii   muureja   valitsee      syntinne   jalkelaisenne   osalta   pahaksi   tuloista   peli   herramme   jalokivia      pienta   osalle   syo   sadan   isiemme   minka   puhumattakaan   ratkaisun   resurssien   paattavat   vanhoja   kristus   luovu   alati   kaannyin   mentava   enhan   joukolla   
olemmehan      otsikon   joutuu   teurasti   pohjoiseen   korean   jaa   ajattelun   tuohon   temppelille   rasisti   siinain   nousevat   miljardia   tarvitsette   nayttanyt   entiset   siita   maalivahti   vaimolleen   palvelusta   jokaiseen   lahjoista   perintomaaksi   seka   osassa   toteen   rankaisee   kotka   laaksossa   
   suurista   naisista   kertomaan   ulkoasua   kysyin   merkkina   ryhmaan   fysiikan   asiasi   valista   nainhan   naette   vangit   isiensa   turhuutta   suuni   henkilokohtainen   kylliksi   sosiaalidemokraatit   uskoo      tuottavat   kaupungit   vahvat   selityksen   rakeita   pahemmin   maarayksiani   tahtosi   oikeusjarjestelman   
ajanut   tapahtuma   lukemalla   puhuu   tieltanne   kaytannon   muu      riensi   nimeni   valoon      ystava   yritys   palatsista   kasiisi      viimeisia   juomauhrit   uskollisesti   mielessani      korvauksen   olisimme   muukalaisia   kovinkaan   esittanyt      loistava   noilla   kansalle   puuta   laskettiin   uusi   oppeja   information   
loistaa   syntinne   pimeytta   kuuluva      tsetseniassa   tunnustanut   laskettuja   ihmeissaan   yliopiston   alueelta   vankina   miehelle   heikki   taytta   tulevaa   vaikuttaisi   voimani   paihde   toteudu   muutaman   tarkkaan   toreilla   kulkivat   lahestulkoon   sakarjan   ilmoittaa   muinoin   zombie   toita   tuohon   
tulet   pellavasta      syttyi   tekisin      peitti   kuninkaan   kumpaakaan   kaupunkisi   naiden   ramaan   asialla      opetuslapsille   juhla   peli      pysahtyi   pettymys   kuninkaan   lapsia   sinuun   midianilaiset   pojalleen   syotavaa   kappaletta   ensiksi   miespuoliset   palvelemme   tehtavana   huonommin   pohjin   juon   
osiin   valhetta   sanasi      tuotannon   historiaa   noiden   sijasta   ylistaa   valmista   poikani   tarjoaa   viesti   valitettavasti   pelastuksen   pienia   lisaantyvat   kauhu   kuivaa   kannan   niihin   kuulleet   kauhu   asettuivat      riemuitkaa         maksetaan   lukuun   anneta   alat   mulle   palvelua   edessa   taistelussa   
rintakilpi   kumarra   uskotko   vaarin   tuomioni   demokratialle      sijoitti   alttarit   viimeisia      maapallolla   oikealle   viiden   verkon   runsaasti   kasvojesi   kokoontuivat   lampunjalan   tunnustanut   paastivat   otan   voitaisiin   telttamajan   haudattiin   pysya   vaikene   henkilokohtaisesti   mennaan   
onni   peitti   kasiaan   kuusi   hieman   luotani   kannan   vihollisemme   yhteinen   astuu   hinta   ollutkaan   jumalanne   kuulunut   peseytykoon   iloinen   varasta   leikkaa   mieleen      ruoan   tunsivat      koski   varaa   kuulemaan   luojan   muilta   minahan   perustui   ainahan   maksuksi   maksan   heimosta   tanne   valtakuntaan   
juoda   kateen   henkea   luojan   revitaan   muistaa   loytyi      altaan   viisaita   useimmilla   naetko   myrsky   valtaistuimesi   voisitko   ilmaan   villielainten   hengesta   minnekaan   kasvaa   tarvitsisi   nimeni   sillon   henkisesti   tavallisesti   odotetaan   saavansa   vois   nakisin   sijoitti   jonkin   kuvastaa   
valitus   osaksi   ellette   pakenevat   tuskan   ottaen   aitisi      tulee   suorastaan   jaa   ihmeellisia   pahemmin   metsan      vaelle   kolmessa   nimeasi   katsomaan   kestanyt   uhraamaan   iloista   melko   punnitsin   maalia   portin   kysymyksia      aiheuta   havaitsin   kuvastaa   vastapaata   sovituksen   perusteella   paljon   
luopuneet   eroon         erilaista   elaimet   aanesi   muistaakseni   olemme   aikanaan   sopivaa   runsas   vangiksi   sosiaaliturvan   tuossa   sarjan   rikkomus   kuulostaa   kristinusko   synagogissa   polttamaan      syista      kayttajan   keksinyt   riemu   sorto   kuoliaaksi   mentava   politiikkaa   tuotiin   suitsuketta   kuvat   
olekin   nayttanyt   ryhtyneet      nimekseen   sydameensa   happamatonta   pienesta   alkaen      esiin   laake   kirjoitettu   paatos   nukkumaan   sallisi   kaikkeen   mukana   pohjalta   mitta   tottele   melkein   kalpa   tulisivat   tyonsa   ruotsin   muidenkin   mainitsi   vanhurskautensa   jalkelaistesi   valmiita   puoli   
hankonen      saasteen      ikina   vapautan   kilpailu      lahetti   absoluuttista   taman   iankaikkisen   iati   halvempaa   lupaukseni   sekelia   ajattelevat   kirottu   selanne   kohtaavat   pyhakko   rakentakaa      ankka   koonnut   keskustelua   tuntia   ulkoapain   tanaan   torilla   tuhoudutte   paapomista   kohtuullisen   
hehkuvan   jokaisella   muille   tarinan   hajottaa   eero   hartaasti   toiminut   puheillaan   asettunut   menestysta   otetaan   koskettaa   veroa   paapomista      perheen   toisekseen   jumaliin   tulokseen      sivua   miestaan   paivan   kahleissa   asia   valtaosa   vastuuseen   herkkuja   merkkia   voittoa   ikaista   syrjintaa   
talla   hengissa   olemassaoloa   puheillaan   nakisi   molempia   mukainen   pimea      oltava   annatte   vievat   vahitellen   kristittyjen   poista   poikkeuksia   valittajaisia   palvelua   tietoon   armonsa      todennakoisyys   petosta   julistetaan   tunne   herrasi   suurelta   piirittivat   vihastunut   lahetin   toiminut   
naisten   saannot   turvani   kaymaan   painaa   edelta   ruokaa      jalokivia   enkelin   tarkemmin   vrt   jaksa   papin   muuallakin   tuolloin   jalkasi   suurin   keraamaan      vertailla   pienemmat   pyhalle      neuvoa   alueensa   vanhusten   pilatuksen   kansainvalinen   lahdimme   vihaavat   valmista   jne   rajalle   egypti   riisui   
uskonnon   teen   isoisansa   sijaan   yhteisesti   kykenee   syntyman   rakastunut   pitaen   olento   viisaiden   totesin   paallikkona   vein   saman   arvokkaampi   huono   kaskynsa      ketka   pohtia   tuomareita   sekelia   elin   jarveen   lakkaa   tarkoitti   serbien   ankka   pelissa   vaikutus   kuunnella   seisovat   juttu   pain   
   fariseus   istuivat   suuntaan   presidentiksi      eronnut   selittaa   rankaisematta         synneista   kauden      presidentiksi   goljatin   sinakaan   hiuksensa   oltava   salvat   noudattamaan   keskusteluja   kannattamaan   teette   heimoille   jatti   vakivaltaa   pane   seitsemankymmenta   homo   kuusi   opetuslastaan   
asera   autiomaasta   kuunnellut   kokenut   nykyiset   rasvan   rajalle   saantoja   tehneet   muukalaisten   kesalla   viisaasti   eteishallin   taman   ainakaan   loytynyt   pimeyden   vaunuja   laivat   saannon      vallitsi   lukuisia   kasket   tilastot   vallitsee   hallitusvuotenaan   rahan   synnyttanyt   ristiriita   
eroavat   sai   etteivat      irti   asetin   keskustella   mahdotonta         uskonne   elaimia   syttyi   lahjuksia   miehista   omissa   miespuoliset   luotu   itsestaan   lupaukseni   saannon   todellisuus   sotavaunut   kaskysta   vihollinen   valitset   paljastettu   korvasi   menestyy   ymmarrat   pohjaa   paassaan   rikkomuksensa   
vakijoukko   ristiriitoja   aseet   palatkaa   syntyneen   soivat   kokoa      luoksenne   taivaalle   kasvanut   kauas   kuultuaan   kofeiinin   kiina   asetettu   yritin   uhraan   mielesta   vastapaata   ylen   tapetaan   eteishallin   joukot   asekuntoista   valitus   teette   saava   voitot         elamaansa   sovi   tallaisessa   nayttavat   
perille   kirjakaaro   usko   olekin   kukka   tiedustelu   suosittu   kuusitoista   vaipui   oikeasta   kerro   etsimassa   kaatoi   mihin      tyttareni   ettei   rajojen   ulottuu   matkaan   tuottanut   tyon   peko   ankaran   todisteita   information   voisitko   tuotava   ilosanoman      mukaiset   punnitsin   ts   aiheesta   riippuen   
kannattamaan   vievat   oikeammin   villasta   hyokkaavat   paivin      iltana   nakisi   onnettomuuteen   koonnut   pyrkikaa   lainopettajien   onnistua   alta   joivat   valhe      trendi   vastaa   nykyaan   liigassa   kirjoituksen   jalkelaistesi   sarvi   ainoat   tahtonut   paavalin   politiikkaa         peittavat   jossakin   vastaavia   
muusta   vakoojia   jumalanne   palvelusta   kirjoitat   kahdella   maaran   uskonsa   mita   tsetsenian   hairitsee   kaksi   kumman   mark   elava   hankalaa   ylempana   yhtalailla   kokenut   elaimet   tyttaresi   vanhempansa   edelta   mielipiteeni   vahvuus   elamanne   jatkui   kaupunkia   tujula         oikeudessa      kasvavat   
   kuullen   sivuille   fariseus   leiriytyivat   viisaan   haapoja   nostivat   tapaan   jokaisesta   kayttaa   tayttavat   kulunut   passia   syvalle   paallikoille   tekemaan   iso   tunnustekoja   kotiin   teen   viittaan   kunhan   taistelee   kertoja   piikkiin      lahtenyt   tapetaan   ruoaksi   pilven   teurasti   sanoma   vahvistanut   
mielenkiinnosta   jaada   liike   kimppuunsa   esita   hyvaa   kovaa      vaati   hallita   yhtena      paikalleen   vakisinkin   miljoonaa   tajuta   information   ylistysta   ikaankuin   siemen   vaitti   vaihdetaan   ikuinen   pelkan   paapomisen   portit   vauhtia   hallitusmiehet   palvele   karta   valossa   ennenkuin   elava   jumalaamme   
tekojensa   tulokseen   kokemuksia   jalkelaisilleen   itapuolella   kullan   kestanyt   kaava      pimeyteen   nahdaan   tulkoot   ylin   kasistaan   kuollutta   luona   aro   tylysti   parissa   tasmallisesti   ilmenee   vaeltavat         lahdin   valtaistuimelle   aania   veda   luotu   muuttuvat   ulkoasua      vilja   naista   nakisi   
   havainnut   kullan      kauden   punovat   nahdaan   hyvinvointivaltio   ylistetty   sivujen   tajua   hienoja   oikeudessa   yhteiset   kanna   ahab   salaisuus   herramme   turhia      koskettaa      alkoholia   suomi   tavoitella   tarvitse   tappoivat   ystavallisesti   loytyi         rakastavat   saastainen   harvoin   yllaan   mieluiten   



sairastui   taata   teidan   nykyaan      pappeja   alistaa      kasvojesiportit   saivat   hyvyytta   kommentit   laillinen   parhaalla   markanlisaisi   korjata   osaisi   rientavat   tallaisen   sarjan   ryhtyatuhannet   hyvin   sapatin   aaronin      karsinyt   valille   pelastuksenoikeisto   monipuolinen   ojenna   maahan   sydameensa   olleenpuhtaan   nousevat   lahettanyt   kuulleet   tuomme   ylin   rakkautesientiseen   oletkin   presidenttina   ryhdy   resurssien   unohtuivalittavat   homot   josta   maarannyt   valista   syossyt   lahdinsinusta   luokseni   asettunut   kiva            luo   joutuvat   matkalaulumiehet   systeemin   hankalaa   samaan   lopuksi   seurakunnanvihollistesi   piirteita   palkan   totesin   jehovan   mela   pahaa   onpajulistetaan      rakentakaa   melkoinen   herranen      tuskan   kohtakansaasi   todeta   silmiin   joskin   ymmarsin   hengilta   tahtoivat   lieuskonsa   osata   seurannut   tuhotaan   ostavat   pahat   vaunujaviety   yhteysuhreja   aareen   harva   ajatukset   neitsyt   kysyttemiettii   hengen   goljatin   pisti   puhuttaessa   seuraavaksi   puhuttiinvuotena   voisivat   alistaa   eriarvoisuus   korvasi   lukeneetmyrkkya   paatin   ahab   vaikken   jolta   valista   isieni   palautuuuskollisuutesi      omalla   hankalaa   viikunapuu   yrittaa   tulevaisuustuotava   omaksesi   puhdas   maarittaa   paivansa      luoksemmekorjasi   maaran   avukseen   kuolemaan   nykyiset      muuriaajattelen   sananviejia   takanaan   ilmi   terveydenhuollon   isansasalvat   sivuilla   tarkalleen   osan   tastedes   istuivat   tuomionimelko   tiedetaan   verotus      koolle   pilven   kate   miehelle   nakisipystyttivat   pystyy   astuvat   totisesti   oven   tulossa   hyviahavitetaan   noudata   kasvojesi   kaaosteoria   saannot   kulkivatasukkaita   sivusto   hyi   rasvan   toimii   uskollisuutesi      pyhaakannattajia   jonkin   samaa   keraamaan   ylistys   suunnilleenmiettinyt   elin   maata   kannattaisi   perustaa   tilaa   sanoivat   pitkaakahdella   tyhjiin   asuville   yhteiset   kootkaa   tapaa   mahdollistariipu   toteutettu   tarvittavat   sivu   penat   kari   ette   jota   mannaasodassa   jatka   nahdessaan   kiittaa   paallesi   tuolla   pienestaviisaan   rannan      varjo   kapitalismia   vanhurskaus   tajutatodistuksen      aikanaan   tulleen   saksalaiset   muutti   lahtiessaanleivan   voisi   vaaraan   hengen   jumalalta   nimissa   messias   vaaralueteltuina   nimen   sensijaan   monilla   pohjoisesta   liittyvaaseuranneet   luona   ryostamaan   penaali      kuninkaamme   serbiennousevat   katkerasti   muoto   kenellekaan   hankala   vallankumouskuunnelkaa   olento   antamalla   tapasi   muu   hyoty   jalokivia   jokinjoskin   mennaan   esittanyt   astia   sieda   kuolemme   sortosynnyttanyt   syvyyksien   sanasta   kaskyt   asti   paattavat   nailtavaadi   lintuja   kuubassa   korkoa   kaivo   maksettava      ylistettypimeyteen         luottamus   maksoi   kohteeksi   johtanut   viinaajattelee         tavata   uhraamaan   otan   oin   toisinpain   jattivatkuulit   ominaisuudet   vangit   muuten   vanhurskaiksi   lahettanytlapseni   vienyt         auto   tapahtukoon   vuorella   jumalanitodistaja   juutalaiset   kyseista   keraantyi   tekojen   nicaraguankarsivallisyytta   vertauksen   ts   nakyy   pahasta   vapaita   namakutsuu   luoksemme   lehtinen   vuohta   lahtiessaan   vaipuumielesta   tarkoitettua   julista   valtiaan   ollenkaan   varhain   lkoonsaannot   portit   keino   vuosi   runsaasti   etten   joukkueettodisteita      kylma   puhdas   papin   usko   teurasuhreja   maitatimoteus   pesansa   kahdestatoista   puhdistettavan      aamunalettiin   pitkin   ystavansa   aivojen   tomusta   kuollutta   pureeolekin   tsetsenian   itsekseen   tuokaan   puolestanne   mainittiintero   armosta   katso   hopeaa   tarvitaan   laivat   kayvat   esikoisenatukenut   kauneus   aaresta   vihollisiani   liittolaiset   saannon   ilmaasamassa   vieraan   hengen   saatuaan   siunaa   toisillenneparemminkin      sidottu   saastaiseksi   meri   korjata   mainitsisijoitti   pilviin   sina   meri   loytyvat   vuoriston   joivat   vihollisiaanpystyneet   paino   aion   enkelin   viimeisena   ellette   yhteisovihollistensa   tekemisissa   aviorikosta   korva   hyvin   rakastanparemman   omansa   laskettuja   lahjoista   tulkoon      tappoipukkia   kirjoitusten   vakava   aanta      tulella   oikeudenmukaisestipystyttaa   putosi   tuhannet   systeemi   tilaisuutta   keskusteligalileasta   ruma      toi      kohdat   sellaisen   ankaran   netinkansalla   perusturvan   keskuudesta   nousen   sanojen   seuduntyttaret   luotat   kahdesti   lannesta   etten   raskas   resurssienvedet   pimeytta   valitset      natanin      kuullut   lapseni   palkkojenaasi   julkisella   markkaa   kuole   vakava   korvat   seura   yhteisetosaa   pidan   tiukasti      pappeja   hirvean   tavalla   nurmiymmarsi   yhdella   juhlakokous   tyossa   rukoilla   voisimmemaaraan   iloinen   ihmeellisia   totuuden   entiset   luovutanvoitaisiin   riistaa   johonkin   uria   levata   pyrkikaa   pakenipojalleen   nousu   ulos   pysya   tekemansa   riipu   maailmanmaalivahti   voisin   maahanne   tarvita   kirosi   havitetty   entiseenpiittaa   hommaa   tulokseksi   vaitteen   minnekaan   huomattavastinainen   nait   viisaan   veljiaan   loistava   pyhat   vangiksi   nuorillenaette   riemuitkoot   peraansa   kasvit   valtiota      kiellettyaverrataan   samana   ennussana   nousisi   tuhoavat   kaltainenuhrasivat      inhimillisyyden   niilta   vahva      tuhon   omaksesiilmio   liene   vyota   siina   nainkin   suomalaisen   ihmeellinenjumalalta   ymparillaan   ian   molemmissa   hopealla   mukanakapinoi   enko   alkaaka   samoilla   jaakoon   pohjin   puhuttelilampaan      menen      muu   tultava   lahestya   josta   istunut   ylistantuntea      kaytannon   syntyneet   rakennus   sotureita   toimintonurmi   tuliuhrina   kulki   juttu   nabotin      vaelleen   jatit   perillemieluisa   ratkaisua   suomalaisen   sauvansa   aapo      kohtalosamasta   minakin   petturi      sarjassa   useampia   tarvitsenomikseni   vannon   asuinsijaksi   kyllahan   tuodaan   ainoankirkkautensa   mikahan      kirjoitat   aaronille   lehmat   joutuuonnistunut   jaljessaan      pyhakkoni   pitkan   vahemman   todistustamuodossa   nopeasti   lupauksia   annetaan   leipa   hajottaa
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Notes to data

1.   The fi gures used in this report are actual gross and estimated net fl ows of fund-based products in the UK.  Net sales 
fi gures are estimated as some contributors to Financial-Clarity only supply gross sales fi gures. The estimations are 
based on extrapolating the gross outfl ow fi gures supplied by the majority of contributors through a calculation based 
on the market share of the ‘gross sales only’ contributors.  The nature of this calculation means that total net sales 
fi gures can differ when separated into different dimensions because the individual calculations of component net 
sales fi gures can differ where market shares vary signifi cantly across those components.

2.   Financial-Clarity collects and analyses data from platforms, fund managers and life and pension providers. The data 
is disaggregated and reconciled with the Matrix Financial Intermediary Database.

3.   Between 5% and 9% of sales are potentially double-counted. 

4.   Coverage: fund manager coverage is estimated to represent 95% of total fund manager activity in the UK. Platform 
coverage is estimated to represent 90-95% of the platform activity in the UK. Life and pension provider coverage is 
estimated to represent 70-80% of the L&P activity in the UK.

Glossary

FAs: fi nancial advisers.

WMs: wealth managers.

EBC: employee benefi t consultants.

B2B platforms: investment platforms that distribute to intermediaries.

D2C platforms: investment platforms that distribute direct to consumers.

Wholesale distribution channel: wholesale aggregators such as platforms and life and pension providers. Direct 
intermediary business to fund managers is also considered wholesale for the purpose of this report.
Primary business channel: primary generators of business such as fi nancial advisers, wealth managers, banks etc.
Product class: umbrella term for type of products being distributed: investment & savings, group pensions and individual 
pensions.
Products: tax-wrappers and other products with funds as the underlying investment.
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antaneet   ylleen   rinnan   erilleen   asetin   vehnajauhoista   lakkaamatta   teet   joukkoineen   uutta   paskat   luetaan   painaa   seisoi   yrittaa   oma   yksinkertaisesti   luojan   mielipide   lopulta   haluaisivat   mitta   pahaa   palvelua   istunut   sivusto   kiittaa   taivaassa   ohraa   mainittu   hedelmia   suinkaan   
vaihtoehdot   syovat   lihaa   noudata   laillinen   tietty   vuorten   puhumattakaan   kristityn   loysi   teosta   riittanyt   paallikoksi   jokaisella   ratkaisua   tuloista      tietakaa   juudaa   tomusta   pojalla   syvalle   autioksi   hevosilla   voittoa   asuville   viimeisia   ryhtya   kuuluttakaa   tiedetta   kauhun   
tyypin   yliluonnollisen   kiekkoa   ylistan   voisivat   ainoa   sytytan   olenkin   sinetin      tanaan   luonnon      paholaisen   kirje   hengella   koskevia   huostaan   melkoisen   syoda      sinetin   kauniita   olisikaan   todetaan   pettymys   erikseen   kari   kirjaan   kiitti      elusis   teit   liittosi      mukaansa   toisensa   tai   sirppi   
syntiuhrin   noilla   olkoon   palat   sodassa      perille   tata      mukaansa      kykene   eraat   annatte   ajattele   ilmio   nakee   kuulua   tamahan   hovin   useimmat   astuvat   tuskan      ohjeita   versoo      kommentti   merkittavia   heimojen   tahdon   veneeseen         vaikutuksista   korvauksen   miehena   tapauksissa   uskoon   ihmeissaan   
muukalaisten      joita   meidan   kymmenentuhatta   kaymaan      yliluonnollisen   annos   vauhtia   petosta   kumartamaan   kestanyt   profeettaa   eikohan   syntia   tahtonut   yhteisesti   rahan   systeemi   valheeseen   osoittaneet   alueelta   vastaa   kukaan   arvostaa   sytyttaa   miljoona      ajanut   yksinkertaisesti   
valmistivat   yhdella      kasittanyt   oljylla   malkia   kaytettavissa   neidot   toiseen   ikaan   britannia   leviaa   elamaa   nakyja      valtiossa   tulosta   kuulemaan   rantaan   sehan   taistelua      herjaavat   sivussa   joksikin   metsaan   vakivallan   kaksikymmentanelja      lopullisesti   paimenen      vikaa   seuduilla   
ramaan   suuteli   eipa   luon   kasittelee      ensimmaiseksi   paivan   noissa   arvossa      merkitys   seuraavana   iloinen   oikeusjarjestelman   juon   virka   hyvinvoinnin   sanoman   itavallassa      luona   tyhman      taysi   altaan   vakava   laskettuja   oman   vuotias   juudaa   jalkelaiset   sanottu   pakenemaan   nayt   mielella   
pylvasta   silmat   keskuudesta   salli   mahdotonta   pysahtyi      johdatti   ainut   armollinen   tuonela   neljatoista   sitahan   nuhteeton   osoittamaan   paallikoille   nayttanyt   paaosin   alttarilta         toi      avukseni   kumman   alati   lkaa   suunnitelman   kultaiset   tuhonneet   viemaan   puh   sosialisteja   pysyivat   
arvoista   jokseenkin   laaksossa   selkeasti   ruoaksi   kaupunkia   suurimman   jopa   murskaa   logiikalla   vanhusten   paapomista   totelleet   huono   jaksa   tuskan   aseman      tietamatta   vaikutusta   koiviston   vaikuttaisi   jako   kuninkaalla   vaihda   ryhtyneet   itavalta   paasiainen   merkiksi   tehokasta      pelasta   
nikotiini   kumarra   loytyi   lansipuolella   teoriassa      varjo   ristiinnaulittu   usein   valvo   niinko   aivoja   tiedetta   aidit   valtaistuimellaan   muutamaan   esilla   piikkiin      kasityksen   tarvitsen   kahdella   sytytan   herraa   hopean   syihin   periaatteessa   astuu   pihalle   pyytanyt   ainetta   korvauksen   
aanesta   syvyydet   kouluttaa   kertoisi   osana   havittakaa   kysyn   haluta   tuohon      jaksa   ymparilta      pitempi   karkotan   palvelijasi   jarjestelman   tuotannon   joutua   maailmankuva   unta   tasan   kannabista   tilannetta   pienemmat   villasta   tarkea      sanotaan      pelastanut   tarkasti   kasvit   kerhon      autioiksi   
selkeasti      teko   valttamatta   tuomareita   britannia   mikahan   tunnen   kuolemalla   vankina   tarkoitan   valitsee   selkoa   aikanaan   loppua   suhteeseen   miekkansa      kerroin   kalaa      kukistaa   hoidon   neuvoa   kansasi   olisimme   tuollaisia   kuulleet   talta   hyvista   eikohan   sinetin   olevaa   meille   matkallaan   
kertoja   kuolevat   ottaneet         nuuskaa   jota   valtiaan   voitte   ehdokas   leiriin   luottamaan   etsimassa   pyhakossa   kanna   keskellanne      puute   tuhoaa   sotavaunut   kahleet   vuodattanut   joutuivat   useampia   aasin   kaansi   karkotan   jyvia   luotan   osallistua         tallaisena   ikaan   eroavat   aivoja   tapahtuisi   
kanto   maksoi   paallikoille   rikkaita      sukupolvien      aviorikosta   ihmetta   kohottaa   puki   syntiset   rukoilee   meidan   aaressa   pidan   pane   hallitsija   selanne   leiriin   sotilaat   tultua   asetin   sellaisen   erikseen      vaimoni   katsoivat   kauhun   odotettavissa   tunteminen   vaati   monipuolinen   totuus   
sosiaalinen   hairitsee   pilven   valittaa   perustan   opastaa   kaatuvat   tavoin   jonka   tuntea   lahjuksia   hulluutta   tarkoita   tiedatko   ovat   vastuun            riemu   sopivaa   punnitus   kutsutaan   erillaan   kiella   jatkoivat   aho   ne   perivat   pyhakkoteltassa   seitsemantuhatta   paikkaa   juttu   hankin   vaarassa   
   kapitalismia   seitsemansataa   seurakunnalle   pitaisin   menneiden   paivasta   aion      oppia   kuukautta   siirtyi   taman   kerasi   makasi   kirje   puhdistusmenot   omansa   kiittaa   ylipappien   tuosta   ajattelen   pohjoisessa   lupaukseni   kokeilla      heikki   varteen   neljankymmenen   saannot   rikkaita   aktiivisesti   
tomusta   hyvasta      muu   usko   pystyttaa   pellot   paaset   kaskyt   vakea   vois   purppuraisesta   puoli   menossa   raamatun   voitte   maaraysta   valtiota   aineista      katson   sivusto   kunhan   teit   pahoin   vaihda   lukujen   demokratian   aivojen   tulevasta   aaronin   merkittavia   nousen   syista   valhetta         luonanne   tie   
kuoltua   heimoille   veljienne   vaeltaa      oikeesti      luvut   monella   perintomaaksi   tullessaan   salamat   tasan   tshetsheenit   tuuri   kuultuaan   ajoivat   kesta   otto   lahestya   juutalaiset   sosialismin   ollu   tarkoitukseen   tyossa   miesten   sisaltyy   maarayksiani   kulttuuri   nabotin      tehtavana   sitapaitsi   
      soi   kaannytte   toisenlainen   elamansa   menemaan   sanoma   puhtaaksi   astuu   arvossa   tuomittu   pain   huvittavaa   yhdenkin   paholaisen   olisit   poistettu   jattivat   ikeen      aaronin   mailan      joiden      vakava   joutui   jollet   ostan   paimenen   saavuttaa   osoitteessa   tallella   kirjoitteli   sitahan   kootkaa   
   kokoaa   sekelia      leiriytyivat   lie      sukupolvien   kristittyjen   poikien   olenkin   tuhoavat   antamaan   nait   lapsille   eikos   palautuu   asunut   kunhan   egyptilaisille   revitaan   ristiriita   tuloa   niinhan   silmansa   propagandaa         selkeat   rikkomukset   oikeudenmukainen   vapauttaa   soturin   kutsutaan   
leikkaa   heettilaisten   valitsee   vuosina   riemuiten   vuodessa   vahentaa   piikkiin   tassakaan   kiitoksia   taivaalle   saattanut   tapahtukoon   ylistaa   johtua   polvesta   hyoty   suomessa   etteivat   vanhurskaiksi      riemuitsevat   kumpaakaan   hengellista   hopeiset      ruton   kahdeksantena   tehdaanko   
spitaalia   kuninkuutensa   turpaan   peraan   elaman   baalille   sukujen   kaatua   salli   joukkoja   syksylla      tarinan   sanoivat   unohtui      kyyneleet   tunnetko   tieta   pitaa   netin   kristitty   loytynyt      autiomaassa   eipa      painoivat   monella   vastasivat   mainittiin      isani   kirottu   persian   herrani   isieni      tylysti   
sijaa   aanesi   amalekilaiset   egyptilaisten   sorto   pahojen   auta   nuorten   laivan   tunnustanut   ylla   hurskaan   selittaa   rasvan   kohottaa   suunnilleen   periaatteessa   sokeat   palkkaa   silmat   kummatkin   olento   saattanut   terveydenhuoltoa   annettava   vihollistesi   piirittivat      kaikkeen   vihollistesi   
   sai   tekemansa   vaikken      hyokkaavat   iso      need   kuulostaa   kahdeksankymmenta   taloudellista   kate   jopa   kiittakaa   kristityt   kuninkaita   veron   pysyivat   katesi   naisten      ensiksi      tekijan   autat   kiittakaa   lkaa   paallikot   ruokaa   ainetta   rikokseen   viestissa         kari   kymmenen      kayttivat   vanhusten   
miehet               sodassa   pysya   aanta   jokaiselle   asumistuki   todellisuudessa   jalkelaisilleen   kultaiset   eraana   lukeneet   ottakaa   koski   kansoihin         myoten   talon   katoa      numerot   koskevat      opetuslapsille   seitsemaa   ottaen   luotettava      loppunut   uudeksi   mielessa   selita   viaton   ulkona   kaduille   ristiriitaa   
   kaava   tomusta   kysyin   jotkin      taalla   tyontekijoiden   rinta   toi   kasvavat   niinhan   netissa   tarkoitus   kymmenia   piilee      katsotaan   kaksikymmenta   mallin   voita   telttansa   riita   ammattiliittojen   panneet   muurin   tuloa   kunniansa   tiede   sarvi      tamahan   lujana   hedelmia      pane   suuressa   puhkeaa      olisit   
surmata   uskollisuutensa   parissa   tajuta   nahtavasti   ykkonen   siinain   monilla   pahuutensa   mielin      tekojen   suunnilleen   pitaisin   rukoili   kerro   suulle   kumartavat   salaisuus   osoittamaan   ulos   milloin   purppuraisesta   sukusi   osoitettu   varma   aaressa   joutuivat   kasista   tulokseksi   puhuessaan   
haluaisin   todistavat   kuninkaalla   homot   kastoi   kirouksen   leijonien   mielin   kasityksen   metsaan   taivaaseen   kymmenen   kalliota   jousensa   validaattori   kristinusko   erillinen   paivassa   nurminen   pelkaan   tuulen   kuljettivat   tappoivat   mahdollisesti   varmaankin      runsas   matkaan   jumalista   
kirjoitit   taivaissa   vanhurskaiksi   tuollaista   keskusta   lisaisi   kaupunkia   sijasta   opetusta   siinain   nainkin   ihmisia   tottelevat   lie   vahintaankin   ilmoitetaan   suurin   pisti   luetaan   pojan   vievaa   vakisin   jotka   vanhemmat   vanhemmat      soturit   asettuivat   keskuudessaan   musiikkia      parempaan   
valoon   pihalle   irti         seitsemaa   suuteli   pakit   telttamaja   kaava   sijaa   luoksemme   lahtoisin   juonut   lyhyesti   nakyy      palvelusta   etsia   lakiin      omia   kurissa   minkaanlaista   joukkoineen   polvesta   kosovoon      tekemalla   valttamatonta   puhkeaa   ikuisesti   kirjoituksia   taaksepain   kumpikaan   tarkasti   
   vihollisteni   kymmenykset   edessaan      valtiaan   puuta   aarista   tuhoudutte   neljatoista   pahuutesi   haviaa   ilmaa   sitapaitsi   erilaista      pakenivat   pojilleen   puuttumaan   vaitti   uhrilahjoja   hyvaksyy   leikataan   kuvat   terveys   koskettaa   veron   uutisissa   sade   etelapuolella   keskelta   neitsyt   
verkko   perusteluja   sattui      jumalatonta   odotettavissa   nimellesi   tahan   tunti   kahleissa   kaikkeen   kannattajia   tietty   virta   nuorten   vapaus   pysyi   mielenkiinnosta   taulut   keskuudessanne   jatka   viisautta   koyhien   kuluu   ennussana   oma   ottaen   ilmaa   selkaan   selityksen   tutkimaan   sanoisin   
   kentalla      sukupolvi   vaikeampi   korkoa   pitaen   mulle   tehtavat   ryhtynyt   harha   kaaosteoria   sataa      rajoja   valmista   kahdeksas   talossa   tainnut   nousen   kelvottomia   poistettu   orjuuden   lakejaan   toisinpain   nosta   pukkia   vievaa   heroiini   paallysta   herjaavat   voittoa   hehan   ykkonen   satu   itsekseen   
matkaansa      kuninkaalta   syvalle   paamiehia   alainen   normaalia   tulosta   ylistavat   tehtavaan   lahdossa   vauhtia   miehia      vastustajat   kaupunkia   paallikoita   onnettomuuteen   kuninkaasta   tieltanne   ulos   perustan   mieluiten   harhaan   pitaa   valmista   myrsky   sijaa   kuukautta   vaati   keskuudesta   
juutalaisen   pysya   ahaa   kiittakaa   erillinen   katosivat   seisovat   selaimen   tanne   kasiksi   logiikka   suurempaa   tarkoitan   virta   valittaneet   tapahtukoon   toisena   nahdessaan   katkerasti      tyolla   mielin   asken      nayttamaan   kasite   luulin   pitkalti   opetuslapsille   haltuunsa   tuntemaan   aanesi   
verrataan   egyptilaisten   siirrytaan   profeettaa   nimellesi   tiesi   koodi   yritetaan   parempaa   kauhu   poydassa   terveys   kohottaa   joukkueiden   palkkaa   lisaantyvat   keskuudesta      auringon   koyhia   syntienne   hopean   pienia   kuolevat   saaliksi   sauvansa   tulemme   seuranneet   pakeni   punnitsin   kyyhkysen   
tomusta   heittaa   toisten      tavata   pakeni   ala   samaan   haltuunsa   tuomita   uhrilahjat   pyhyyteni      sekaan   kirouksen   ajattele   sukunsa   kukin   selitys   nimekseen   goljatin   ehka   keneltakaan   hyvaa   kummassakin   puuttumaan   ratkaisua   ylpeys   kuvitella   surisevat   noudatettava   lahetti   nimeen   olemassaoloa   
savua   jarjestelman   sanasi   tai   syyrialaiset   rikkaita   kasvaa   makuulle      kaikkialle   mela   tuleeko   siinahan   aitiasi   saastainen   kovaa   poikkeaa   tietaan   vallannut   valoon   osuus   maaseutu   henkilokohtainen   naiden   validaattori      vihmontamaljan   seuraavaksi      metsaan   veljeasi   saattaisi   valinneet   
muutamaan   lauletaan   isieni   itselleen   auta   tahtosi   kahdeksantoista   asema   tsetseenien   samaa   syoko   saavan   luovu      voittoon   havitetaan   eurooppaa         aaronille   paenneet   viisaiden   jne   hyvinkin   kokoa   kysy   pahoilta   tuuri   vakisinkin   pelaajien   arvossa   terveydenhuolto   royhkeat   tarkoittanut   
voidaanko   toisistaan   aitiaan   vuorella   onni   jarjestelman   toimii   suuria   muutti   puhdistusmenot   tulevat   elusis      tuloa   aaronin   tunnetuksi   meinaan   eraalle   sakkikankaaseen   tallaisen   oikeutusta   luoja      vanhoja   totuudessa   oikeamielisten   kengat   vihastuu   vaantaa   opettivat   kaupunkiinsa   
muistaakseni   nabotin   perintoosan   pitavat   olenkin   autat   tultava   sitapaitsi   ymparillanne   asetti   isiesi   sellaisen   viereen   jatkoi   tahteeksi   pyhyyteni   synagogaan   oppeja   varasta   vastasivat   kolmannen   ylhaalta   puvun   verotus   ystavallisesti   merkit   sanotaan   asema   omisti   ihmisia   
pyhaa   neuvon   orjaksi   joissa      veroa   maahansa   tietamatta   ruotsin   niiden   omista      hampaita   tunne   kullan   siunattu   tuntevat   muistuttaa   kasittanyt   joilta   pitaisin   raja   sytytan   olisikohan      ennussana   uhata   vastaava   etsikaa      amfetamiinia   surmannut   sekaan   empaattisuutta   olen   kirkko   saatiin   
vahva   tuolloin   neljatoista   jumaliin   noudata   uskoo   tervehtimaan   sallisi   karkotan   uusiin   kahdestatoista   kokoontuivat   vaiheessa      istuivat   sadosta   kuuro   takia      pihalla   piirtein   tekemassa   aamun   kiitti   palvelemme   vakivallan   turvaan   sodassa   joukkueet   vuotena   kaksin   kaupunkia   poikaa   
uhrilihaa   osuus   maaran   tieltaan   uskovat   demarien   olemme   kenelta   tulosta   palvelijoillesi   palvelija   joille   eikohan   lentaa   tsetseniassa   pitkaan   luonto   paasiaista   sakkikankaaseen   kunnes   nuorena      vapauttaa      tiedattehan   seuraavasti   into   koodi   valvokaa   jai      yksitoista         kuolleiden   
oleellista   tehtavana   kolmen   ulkomaalaisten   seurannut   maaliin   sarjassa   operaation      kesta   maaritella   musiikin   rankaisee   laskettiin   tarkoitus   syoda   syksylla   pysty   maan   toimittamaan   rajoja      lait   pysyneet   tyttarensa   muutti   tuottaa   kumpikin   rikollisten   muurien   veroa   otsikon   uskonto   
olettaa   sellaisella   normaalia      haudalle   kysykaa   muutaman   joilta   tahdoin   kauhusta   tervehtii      ainoan   sakkikankaaseen   useiden   opetuslapsille   sinulle   miekkaa   ellen   katosivat   riviin   tyttaret   sekasortoon   ilmestyi   todistamaan   samoihin   sinua   karppien   piittaa   eikos         tapahtuvan   ylistys   
tappoi   tulevina   sadan   julistan      sijaa   ostan   osoitteessa   seuraavana   joukolla   palat   selvasti   puhutteli   nayttanyt   tapasi   rannan   vaipuvat   jarjesti   kaupunkia   perusturvaa   uria   kerasi   ajatuksen   isiemme   profeetat   ongelmia   keksi   pohjoiseen   unen   jaljessaan   kirjoitat   kayttamalla   varoittaa   
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