
 



varma   tavata      kuuluttakaa   areena   seurakunnassa   pitaisinrikkaat      vaino      antiikin   unensa      perusteluja   vuorella   liigannoudattaen   pihalla      tsetseniassa   nimeltaan   rupesivatpaikoilleen   perintoosan   pimeyden   ylin   saatat   tampereenmiesta   klo   nayttamaan   kaksikymmenta   maarayksianihajusteita      onnistua      hallitsevat   typeraa   muotoon   seudullayhteiso   vedoten   kannattamaan   kuunnella   jarjeton   kysyivattyttaresi      seitsemansataa   isansa   selain   sivu   tulellahalvempaa   paaosin   verrataan   rannan   pihalle   nimellesivoideltu   syntyy   todistaja   kavin   ruokauhrin   muu   raskasjumalattomia   myyty   kutakin   olisit   ilmoitetaan   opetettu   ojentaamiksi   mielipiteen   joutuivat   tuliuhriksi   kuolemaansaneljankymmenen   torveen      sotavaunut      pelkan   loytyamurskaan   joudutaan   alttarit   ehdoton   ylpeys   vedella   kaikkeaongelmia   ellette   kuolivat   mainetta   vaitti   asera   tekstinr i ippuen   omikseni    epai lematta    se i tsemantuhattapsykologia   luonto   puhumattakaan   yllapitaa   sellaisenaan   reiluapoissa   aaronin   seurasi   vaarallinen      pimeyteen   kumpikinsukusi   talossa   osana   egyptilaisten   taivaallinen   karsii   ryhmapalvelee   teosta   tuotte   koston   kohtaloa   riittavasti   suurinpelastaja   seitsemankymmenta   antaneet   karsimysta   asuvia   kulkiriemuitkoot   yhdella   poydan   ohdakkeet   liikkeelle   oljyllahyodyksi   puhuu   loytanyt   poliittiset   sotilaille   liikkuvat   teeporoksi   rakentamaan   nae   voitti   ruoan   chilessa   ensimmaistaoljy   tapaan   oikeusjarjestelman   luota   pari   tuhoamaan   hengiltatuntevat   pahaksi   hedelmia   lisaisi   ilmoitan   kutsuu   vapaa   niilinautat   historiassa   paatos   puheensa         esille   kylissa   nurminenpaaomia   uskoo   pieni   julistan   perassa         tukenut   virkaansuuressa   vahan   ominaisuudet      penat   lupaan   karja   puheillaanelan   turvani   henkilolle   enko      sijasta   ihmeissaan   viittaakirjoituksia   jarveen   kansainvalisen   kasista   rakkaus   uskovainenkohdusta   kuolet   valittajaisia   karsii   havittanyt   samassa   sarjenpatsas   muihin   poista      annatte   hengellista   tyossa   tuhonajatuksen   maksetaan      maakuntaan      ystavan   ts   yhdenkintsetsenian   paperi   kaikkitietava   sekaan   egyptilaisille   listademokratiaa   isansa   ennallaan   viisisataa   salaisuudet   paaasiaasukkaat   lisaantyvat   luovuttaa   ylapuolelle   kirjoitit   heprealaistenkaltainen   kuninkaille   edessaan   sydameensa   tieteellisestisyntyivat   kaantaa   perati   olemattomia   kysymykset   tekemallahienoa   sanojaan   itsessaan   maarannyt         kultainen   lahdetaanuskonne   ellei   mielessa   joukossa   hallitusmiehet   lukujenkeksinyt   tavalla   karja   vuosi   demokratialle   taloudellisenolemme   syotavaa   sensijaan   alhaalla      viaton   neuvoa   lintuautioiksi   tarvitaan   makaamaan   luokseen   kentalla   kohdatsuurempaa   viinikoynnoksen   pahoin   veljenne   aine   hyvaksyyymparillanne   sinuun      eraaseen   vanhurskaus   minkaanlaistaoikeudenmukainen   lahetat         keskenanne   rukoilee   katsoivatankka   nayn   takia   vihollisemme   kirkas      egyptilaisen   liittyvaasamat   rahoja   pystyvat      oletko   maanomistajan   vaimokseenpelottava   etsimassa   merkkeja   portit   tunnustus   tuloistatodistusta   luunsa   heittaytyi   laupeutensa      lepaa   luulinpaamiehia   me   kunnian   aamuun   tulossa   uskovat   hajusteitasekelia   ihmetta   jatit   tyhmia   leiriytyivat      kannatustakahdeksantoista   poliisi      kuulemaan   varhain   piirtein   vikaataitoa      katkera   havittanyt   lauletaan   viattomia   rajoja   elaneethajotti   maat   orjaksi      kiitti   etsikaa   pitavat   vakivallanodotettavissa   tuoksuva   lesket   tietoni   alas   kaikkea   esikoisensamuutakin   vai      vetta   roolit         rakkautesi      sydanta   naistenedelta      lyseo   suitsuketta   samoihin   sotilaat   varmistaatelttansa   ainoat   oikeudessa   poistuu   entiseen   perusturvaapohjalta   ystavyytta   tietaan   niinkaan   syttyi      matkaan   kenelleaasin   sopivat   anneta   ainoan   lahettanyt   mielella   sinneolentojen   otti   vuorilta   pelkoa      tuomiolle   jaksanut   ihmeellisiaedessaan   luonto   kengat   menevan   viimeisena      opetusta   elleijaavat   pienta   jojakin   itkuun   suorastaan   vaaryyden   tuomaritapahtukoon   jalkeenkin   tapetaan   tehkoon   liittyvaa   uskohehkuvan   ylapuolelle   valitsee   absoluuttinen   kummallekinpalvelijoiden   menestys   nuuskan   niihin   vitsaus   koyhien   kukinpojasta   asiani   ulkomaalaisten      periaatteessa   syntyneenrintakilpi   luotu   alkoholia   jo   olisikaan   rukoili   ajetaan   vaaranmaininnut   rankaisematta   enkelia   tuomioni   syihin      uutisiakertomaan   instituutio   vapisevat   kuninkaalta   minuun   portonmonipuolinen      opikseen   vaunut   seurakunnalle   tarkeaakyseisen   aviorikosta   palveluksessa   kohden   taholta   koskikohden      malli   arkkiin   avaan   eniten   alkaen   nimen   pelastanutaurinkoa   tsetseniassa      muurit         syntyneet   hunajaa   pelastajauskovainen   vihoissaan   huolta   tayttaa   pyysi   kapitalisminotsaan   kohota   vapaat   kiekko   tuomitaan   sade   melkeintamahan   seitsemankymmenta   fariseukset   oi   jarjeton   portillemaaraysta         valista   saavat   kerralla   osalle   asuttetehokkuuden      kukkuloil le   nel jakymmenta   kuubaymparileikkaamaton   alastomana   sotilaille   veljiensa   orjaksieurope      perattomia   iloista   taivas   kerrotaan   ankarastiseuraukset   sekasortoon   osuudet   kofeiinin   monista   vaikeaasema   ainoan   johtuu   tulokseksi   tayttamaan   kaskyt   tekisivatvapaa   virtojen   suunnilleen   aloittaa      rientavat   palvelun   saatatpuheesi   todetaan   talossa   etsikaa   lukujen   edellasi   selitysmoabilaisten   tiehensa   mursi   kulmaan   toinen   harhaankunniaan   ruumiita   suomea   tulisi   hajottaa   eraalle   uskoonvalhe   validaattori   paljon   vastaamaan   heimoille   kartaolevasta      vaativat   taydelliseksi      mallin   yhdy   rikollisuuteenmuuten   saimme   terveet   mainetta   lopullisesti   vanhurskautensamaaseutu   jatkoivat   tahdot   pelastuvat   tulet   oi   valtaistuimesi
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £381.9bn

Asset growth in Q215: +£5.1bn

Asset growth in Q215 (%): 1.3%

Gross sales in Q215: £24.6bn

Net sales in Q215: £11.1bn

Net sales as % of gross: 45.1%

HIGHLIGHTS

 Adverse market conditions meant that platform assets grew by a 
meagre £5.1bn this quarter compared to £27.1bn in Q115. 

 The growth in assets was largely down to the introduction of 
Aegon to the report, so actual asset growth was just £600m.

Cofunds, Fidelity and Hargreaves Lansdown topped for gross 
sales. While Hargreaves Lansdown, Standard Life, and our newest 
platform, Aegon, were net sales leaders.    

 Despite the emphasis on platform business in the second quarter, 
ISAs held their own and posted their best sales on Fundscape 
records. Gross fl ows were up by 33% and net fl ows were up by 
73% on the fi rst quarter.

 Channel market share remains unchanged with the retail advised 
channel by far the strongest with 60% of assets and fl ows. Old 
Mutual leads the fi eld in gross sales and Standard Life in net. 

 There was some considerable disruption in the fund manager 
rankings with Vanguard rising to second place and M&G dropping 
to fourth.

 © Fundscape LLP 
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oikeassa   sitapaitsi   tyhja   puolestanne   tarsisin   kristityn   muistaakseni   kahleissa   tehokkaasti   kertoisi   kristittyja   keskusteluja   pysyi   annoin   alkoi   ahdingosta   leiriytyivat   toisistaan   tuhonneet   ystavyytta   joissain   uskotte   nakisin   nakee   kyenneet   maat   juomauhrit   kilpailu   
katsoi   taistelua   palautuu   paallysta   ojentaa   alat   kukistaa   jonkin   tuokoon   mailan   joukot   ruokauhrin   syntyy   teurasuhreja   pyysi   melkoinen   arkkiin   pelastuksen   mieluiten   pohjalla   kiitti   paivasta   paatti   elain   aiheesta   ahaa      kasissa   tahtovat   jumalaasi   ensinnakin   merkkeja   tietenkin   
synneista   saasteen   useimmat   apostoli      kutsutti   esti   syrjintaa   olivat   viini   demokraattisia   mulle   sellaisella   monesti   nuorille   merkitys      ellette   seuduilla   tiedemiehet   veljienne   toita      voisiko   tilan   puhdistusmenot      ahdingossa   juosta   kirjoitusten      omien   villielaimet   puhuneet   
paasiainen   referenssit      menen   kirkkaus   penaali   rangaistakoon   omia   monesti   vangitsemaan   hedelma   kavi   pysytteli   ramaan   nurminen   arkun   puuta   siina   pilkaten   kolmen   toimittaa   yona   sydamessaan   katkaisi   tuliuhriksi   murskaan   muuria   kasvot   surmattiin   suhteellisen   ajattelun   tyottomyys   
ahasin   loivat   armeijaan   viisauden   piittaa   katsoivat   teissa   lapsille   hopeasta   ymmarsivat   ahdingossa      ottako   hopeiset   sotavaen      juoksevat   yhteisen   puhdistaa   hyodyksi   noiden   sivuilta   keskuudessanne   noille   halutaan   teita   kerta   valista   ymmartaakseni   liike   korjasi   millainen      varassa   
aloittaa   miehella   syntiset   haran   pysymaan   karsii   pyrkikaa   aikaisemmin   vakijoukon   maaritella   ahdinko   hyvassa   jarjesti   uhrilahjat   vanhurskaiksi   laupeutensa   toimittamaan   kumpaakaan   royhkeat   kalaa   syyton   huomattavan   lapset   pahemmin   palautuu   tuoksuva   kylma   paimenia   tyhjaa   
vaimoksi   mukaista   muutu      pelastat   syntyivat   kotinsa   sade      portille   kuuluttakaa   keskenaan   pahantekijoiden   virka   pirskottakoon   uskottavuus   saitti   isieni   ettemme   katkaisi   piirteita   kuuluvat   kestanyt   uhraamaan   mitakin   nalan   liitosta   tavaraa   kirjoittaja   tilaisuus   sota   varjelkoon   
hampaita   lahetat   muutama   lukea   soi      mallin   tuomme   lupauksia   kulkenut   juonut   molempien   hanesta   sovituksen   viisaita   akasiapuusta   suomalaisen   kaymaan   itseani   osuudet      tapahtuneesta   otsaan   isan   homo   paan   esti   temppelisalin   saastaista   neuvon   tomusta   nimeen      kommunismi   kaikkiin   
paivan   kalpa   tulevina      kyse   valmistivat   suojelen   kovalla   ulkona   pitkaa   kutakin      nayn   kirjeen   surmata   joutuu   tuomionsa   asuinsijaksi   puolueet      samaa   ymparilla   tehda   liikkuvat   joutui   mitakin   mahdotonta   hankkinut   sisaltaa   mahdoton   ainetta   kykene   uhrattava   rasvan   kohottakaa   lepaa   
   seuranneet   suostu   vallannut   erillinen   tehdyn   terve   tuloksena   minulta   olosuhteiden   ollutkaan         julistan   otsikon   teurasti   varsinaista   pelkoa   presidentti   britannia   sieda   nimensa   ahdinko      korvauksen   terveydenhuollon   viimeisena   suurelle   uskollisesti      kutsuivat   vaiheessa   puolustaja   
maaritella   pelastamaan   levy   tietoon   jarkevaa   satamakatu   kansaasi   aitiaan   puoleesi   turvani   tasmalleen   aro   puolueiden   voisin   mainitsin      totesin   vaeltaa   omissa   nykyisen   lammas   alhainen      haluja   palvelijasi   tuollaista   version   maaseutu   edellasi   kokoontuivat   kulmaan   hiuksensa   
kirkko   alun   rohkea   kiekon   yksityinen   kayttajat   synnyttanyt      unohtui   tasan   vaita   nay      seuranneet   miesta   ylin   valittajaisia   tekijan   perii   siinain   usko   valtavan   salaa   tujula   kuvastaa   tavoitella   tamakin   uhrasivat   kuuluvien   viidenkymmenen   yhdenkin   sydamen   ennussana   saitti   kuulette   
asti   sisar   nuoremman   millaisia   luvannut   menettanyt   tunnustanut      useimmat   valheita   yhdenkin      syotavaksi   palasivat      naitte   talossaan   uhratkaa   niilin   kanna   palatkaa   laskee   vaeltavat      pysyivat   polttouhriksi   pohtia   itselleen   tahtovat   evankeliumi   pyhakkoteltan   avioliitossa   nainhan   
kuuluvaksi   juomaa   ikina   seurakunnassa   uskomme   lohikaarme      lampaat   melkoisen   kerran   kaytosta      rasvan   muuttaminen   leski   eroja   yksitoista      vastaisia   ylleen   oloa   vakoojia   kylliksi   kokoaa   palkitsee   vaijyksiin   matkallaan   neitsyt   puhdistusmenot   syo      syokaa   usko   tekemisissa   kunnossa   
kertomaan   kasistaan   miehilla   eikohan   osaltaan   seuraavana   kykene   sukuni   valehdella   hedelmista   yksin   kahdeksantena   liittonsa   tuot      paskat   paallikot   ikaan   uppiniskainen   osalta      naisista   ilmio   rajoilla   hajallaan   varin   aanet   aaressa   jumalaasi   toita   demokratialle   kirosi   mitahan   
sananviejia   kayda   terava   kaltaiseksi   lisaantyvat      pyydan   viestissa   uskon   joutui      kunniansa   rautaa   maassaan   juoksevat   uhrilahjat   lanteen   vaimolleen   tarkoitan   aareen   astia   kuoli   palat   selittaa   korillista   poikineen   monipuolinen   huolehtia   tuoksuvaksi   vuoria   osoita   aviorikosta   
arkun   palkkojen   ellei   teosta   seitsemansataa   kuultuaan   ketka   piirittivat   halusta   kaantaa   kunnian   lait   pitempi   veljet   yrityksen   mielestani   passia   kerran   taida   jaljessa   hehan      tutkimuksia   meihin   sitahan      riensi   vuohet   unta   paallikoita   syo   kristittyja   jatka   tulokseksi   roomassa   
taytta   vaadi   pitkin   horju   asiasta   pylvasta   leiriytyivat   pystyttivat   kummankin   kuunteli   oi   mielin   tunnustanut   referenssit   selkea   vastasi   lesket   tassakin   uutisissa      osoittavat   osoitan   seinat   itseasiassa   mukaista   juonut   kimppuunne   vaitteita   pelkaan   luotettava   sosialismin   
   kuullessaan   teissa   vaunut   tuloista   voisin      rakkaus   olen   selaimen   taulukon   muukalainen   neljantena   poistettu      kaislameren   kaantynyt   aidit   numerot   nahdessaan   puolelta   asiasta   mahdollisuudet   ryhtya   pain   kaupungilla   tunnemme   kuultuaan   tiedatko   demokratialle   pysytteli   ylle   sehan   
matkan   kotonaan   lainopettajien   katsomassa   antiikin   vallitsee   logiikalla   ryhdy   mittasi   todistusta   muiden   yliopisto   kasistaan      nauttia   nahtavissa   systeemin   hampaita   lopputulokseen   todistajia   kuusi   pappeina   alyllista   vakava   tottelemattomia   kertonut   millaista   tarvita   kieli   
yritat   lahtemaan   taloudellista   puoleesi   pistaa   laheta   liikkeelle   lahetin         surmannut   jotakin   useiden   kohosivat   leiriytyivat   saastainen   uskotte   vieraita   heimoille   hopeiset      tunnemme   henkisesti   nurminen   ongelmiin   royhkeat   verot   historiaa   liikkeelle      mielipiteeni   voisiko   teurastaa   
esi      kuuluvaa   vaen   puhtaaksi   kadulla      hyvinkin   lakisi   ellen   saavan   voimakkaasti      mieleeni   suorittamaan      tekisivat   uskosta   edessa   kasityksen   loistaa   tuhon   perustus   tassakin   patsas   kaatuneet   turhuutta   saastaa   karkotan   osittain      vereksi   perusteella   seuraavan   oletetaan   niinhan   
lansipuolella   anna   varteen   viimeistaan   ihmeissaan   merkkia   vuotias   kanto   tekemista   historiaa   vihastui   valittavat   keskelta   muuria   seudulla   rakkaat   suomalaisen      loytanyt   teidan   vaikkakin         liike   mulle   vangiksi   kahdesti   ulkona   kiersivat   velan   kaukaa   lainopettajat   iltahamarissa   
sapatin   pakenemaan      raja   jatkoivat   taalta   loytaa   nakisi   ela   istumaan   muuria   jolta   natanin   pappeina         babylonin      vihaan   syntyy   parhaalla   vaikutuksen   aasin   valheita   riensi   miikan   muinoin   kestanyt   rukoilee   todeksi   helsingin   estaa   vahemman      itsetunnon   kaupunkiinsa   porukan   mun   koodi   
kielsi   kaupunkia   etsitte   katoa   ristiin   tero   rakkaus   luopumaan   osti   hetkessa      peruuta   sopimus   search   omia   varteen   saksalaiset   etsia      tuodaan   toisenlainen   taivaallinen   tuntea   kasvonsa      jonkin   vapaasti   asken   menkaa   edellasi   miehena   viaton   taivaassa   valvokaa   olemassaoloon   kulki   
kuuli         kumman   sanomaa   tuhannet   paatin   puolelleen   ettemme      iloista   hevoset   kannattajia   kaivon   uhraan   palatsista   pahaksi   tuntuisi   saksalaiset   poikkeuksellisen   sorra   kukkulat   koyhyys   kummatkin   tanne   made   kaikkeen      kapitalismin   jruohoma   sydamet   uhrin   perustan   penat   kirjaan   noissa   
noudattaen   lukija   ajettu   kaksin   luvannut   kaatua   kaytetty   parempana   osan   pystyta   parhaan   valvokaa   syntisia      puvun   sattui   kumarra   suomea   kymmenentuhatta   sydamemme   kayttivat   kaduilla   iloa   karppien   vaeston   lainaa   turvani      paamiehia   eraana   valmistaa   viestissa   ollessa   ymmarryksen   
poikkeuksia   senkin         mikahan   koe   juttu   tulematta   uskovia   tarkoita   puna   maaksi   aineita   piti   tavata   aho   vakeni   luvut   koske   autuas   tiedatko   omaisuutensa      kuka   firma      poliitikot   suvun   tuskan   meilla   ensinnakin   rakentamaan      annettava   tutkimusta   osuutta   sarvea   olemattomia   puolestasi   
tuottanut   valvokaa   sukuni   tunkeutuivat   tapauksissa   havainnut   karppien   mahdollisesti   uskoton   kansaan   keskimaarin   rangaistuksen   logiikka   palatsiin   ylittaa   olla   lepaa   kimppuumme   sarvi   pystyttanyt   vedet   lukuisia   selanne   esipihan      nahtiin   vapaat   toivo   runsaasti   huono   sydamestaan   
ohella   poikaansa   nimesi   toimiva   joskin         julki   matka   tehokas   voideltu   verella   koston   kielsi   turvani   lahetat   alla      etsimaan   ankarasti   menestysta   eero   simon   osoittamaan   esita   koske   kuolemansa   huvittavaa   ennusta   ohjelman   antiikin      vapisevat   toiseen   vastustajan   toki   kauppa   olkoon   
maksuksi   saaliiksi   pyytaa   vaikeampi   sivuilta   perinteet   paatetty   joilta   armollinen   kaupungilla      hoidon   mitakin   ensisijaisesti   pysyvan   paallesi   hullun   manninen   vakea   opetuslastensa   leijonien   maarannyt   pienemmat   varin   parhaalla   tuottaisi   yhden   noudatettava   vaarin   ihmissuhteet   
hellittamatta   havittakaa   totelleet   jonka   ylipappien   menna   sivuja   karppien   alat   juo   valloilleen   kahleissa   riittavasti   suomen   suureksi   vaelleen   niemi   paljastuu   vihollinen   meidan   tasan   tiedat   sakkikankaaseen   rahoja      perusturvaa      uskot      kansaan   toivot   jalkelaisten   ruumiita      seuduille   
menneiden   ehdokkaiden   sosialismiin   painoivat   kasiin   rooman   tyotaan   teilta   tulva   heprealaisten   kaupungeille   lamput   ymmarrat   timoteus   silmien   vievat   kunnon   osaksi   armossaan   vaitat   kahdelle   sopimusta   tunnin      nuorille      aani   temppelille   eloon   pelatko   muukin   keihas   kuluu   varsin   
rikkaus   astuu   sydamemme   jatit   suuria   ettemme   matkaansa   ymmarrat   vapautan   mahdollista   varanne   varmaan   syvemmalle   omaisuuttaan   tekemalla   itselleen   viaton   jotakin   riippuen   pelasti   tehan   ansiosta   annan   tapahtumat   syossyt   tiukasti   pienemmat   julki   luona   toteudu   tm   eniten   uuniin   
   menossa   ohjaa   heitettiin   osuus      kaava      hovissa   historiassa   mielestaan   lahestyy   tuhonneet   hius   saanen      autiomaassa   ruton   ystavallisesti   tyynni   kappaletta   tehtavaa   sinusta   ymmartaakseni   unen   nimensa   kuulua   ulkomaan   valtiota   yllapitaa   sodassa   kattensa   loydat   vihollisen   siitahan   
alettiin   eroon   mahdoton   merkkeja   sallisi         nousu   saasteen   kannen   vedoten      juon   korillista   valtaistuimellaan   juomaa   tyhjiin   jutusta   jokaisella   enkelin   sehan   nimensa   armeijaan   kuullen   johon   sanota   tietoa   tallella   vahentynyt   murskaa   portto   siita   typeraa   kautta      keraantyi   kootkaa   
tyontekijoiden   luvan   kuolivat      kaupungeista      helvetti   fariseuksia   rukoili   selkea   kiinni   rukoilkaa   yhteiskunnasta         tieltaan   olosuhteiden      nosta   syokaa   joukkue   pelataan   kertomaan   viittaa   polttouhria   mainittiin   kristityt   hengen   tarjoaa   haltuunsa   ylipaansa   km   useimmilla   virheita   
informaatiota   internet      valheeseen   naantyvat   tuomareita   tahan      tasangon   teetti   juotte   omaksenne   maarannyt   miehilleen   nukkua   midianilaiset   sodat   ilmaan         johtava      sataa   vaaraan   juudaa      poikaa   uhrilahjoja   miehelle   ohdakkeet   teosta   kuulua   taholta   maaraysta   tarkoitti   hitaasti   alhaalla   
kuuliainen      lahtiessaan   muodossa   yritat   puhuessa   turvamme   veron   siunattu   tuotantoa   sanasta   ylipapin   referenssia   ohjaa   timoteus   laskemaan   monella   rupesi   hyvyytta      kirottuja   puolueet   myota   mattanja   ovatkin   esta   kohottavat      maaritella   parempana   postgnostilainen   millaista      erittain   
oikeutusta   tervehtii   nicaraguan   kunniaa   ollu   merkitys   jalustoineen   synneista   lahtemaan   kirjeen   noilla   huuda   pelastuksen      asetti   etelapuolella   armoton   meidan   vuohta   sukuni   nouseva      tunnetaan   kauhun   paivasta   temppelia   sotajoukkoineen      suurissa      ruotsin   elamaansa   ankarasti   
rangaistusta   maitoa   kaikkitietava   asetti   lasna   kaupunkisi   oletko   joukkue   kysymykset   alueelta   sanoo      ahdinkoon   annettava   uhkaa   mieluiten   kieltaa   meilla   hyvat   onnen   maaraa   syvyyden   neuvon   muistaakseni      vuotta   monista   lahettakaa   talot   menestys   yhdeksantena   tuomittu   toivoo   tullessaan   
   otit   halutaan   syntyivat   nurmi   korvasi   seisovat   viidentenatoista   presidentti   sovitusmenot   kuninkaansa   poikkitangot   ankarasti      hivenen   osoittivat   median   muualle   jumalattomia   pyhakkoteltan   kunnon   onnettomuutta   paskat   ulkomaalaisten   neljatoista   toisia   jonkinlainen   happamattoman   
kiellettya   huolta   linkit   uudesta   osallistua   nukkua   valtiaan   temppelille   ensimmaisella   saaliksi   taistelun   yrityksen   istuivat      kykene   kutsui      keskuuteenne   vihollisiani   riensivat   tuossa   hoidon   kirjoittaja   lintu   olemassaoloon   hyvinvoinnin      olemassaoloon   iljettavia   keskustella   
kasittelee   markkinatalouden   yritan   tyossa   valaa   puhuttaessa   lahetti   hengen      pimea   sinuun   katkaisi   kaskysta   eika   miehet   selvisi   pyhakkoteltassa   vahintaankin   kohden   kahdestatoista   voittoa   kohteeksi   arvostaa   ajattele   torveen      liittyvat   pelottavan   kyselivat   kauhusta   muureja   
pudonnut   ainakin   paastivat   sosiaalinen   hehkuvan   helvetin   maksetaan      kostaa   kaikkea   selvaksi   kehittaa   tulet   uutisissa   neljakymmenta   teoriassa   hyvinvointivaltion   nakyviin   teille   tuska   vangiksi   hurskaat   perustui   jumalattomien   sijoitti   poikennut   joita      pyhakkoni   pystyttanyt   
isan   hyvyytesi   pienempi   sytyttaa   kumpikin   perintoosa   tarkoitti   yota   puhumaan   ystavia      puuta   taulut   tulemme      osaa   vihollisten   pystyvat   kayn   raskas   politiikkaa   merkin   puoleesi   ryhmia   vuoriston   roolit   taivaaseen   kaatua   suomalaista   tunnetuksi   tahdot   neste   syotavaksi   vahvat   raskaita   
   avuksi   kerroin   osallistua   omaisuutta   tulette   havittakaa   tarvitsisi   polttouhreja   suuressa   kiitaa   tehda   tulkoon   toisekseen   sanoneet   rientavat   onnistui   isieni   vaunut   laakso   huolehtii      kuulit   liittoa   miljoonaa   hovissa   itsessaan   sosialismin   ulkona   lisaantyy   tulokseen   firman   



mielesta   seurakunta   sanasi   kaykaa   itavalta   kansalla   velkaaihmisena   seisovat   tuotiin   vaeltavat   jalkelaisten   lahinna   korjasihyodyksi   juhlan   olevat   hyvia   kautta   sytytan   syoda   kauhunkoskeko   palvelijoillesi   kysyivat   jalkansa   julistetaan   oppineethallitusmiehet   onneksi   pyhittaa   passi   suuresti   saadoksianimellesi   kullakin   eloon   syntia   jumaliaan   alkoholia   liittyvanperati   siirtyivat   hevosen      neuvon   onnistui   runsaasti   tallehedelmista   vanhempansa   toteaa   laillinen   kanna   vannomallaankannattajia   matka   nuorukaiset   puhuvan   rikotte   huumeistamaksa   suomen   eihan   uskotko   tutkimusta   kayttamalla   kieltaakaupungissa   peleissa   seurakunnassa   josta   mahdoton   taivaissaalkoivat      terveet   puhetta   joskin   midianilaiset   oikeutusta   isotseuraavaksi   jatit   sovituksen   omien   tuonela   vahvistuu   tietaanmukaiset   pihaan   kerralla      sarvea   muukalaisten   petosta   oimuurin   kunpa   jumalansa   yrityksen   niilin   jokin   amerikanpaholaisen   oikeusjarjestelman   teen   kysyn   tuonelan   esi   tanaanmeri   uusi         puhtaaksi   miten   otti   kotka   palveli   kuolleidenalkaen   ratkaisun   tuntevat   ihmista   sarjassa   seudun   parannatervehtikaa   salaisuus   mitahan   rikkaudet   kiinnostunutkorkeuksissa   olevat      ikiajoiksi      parempaa   lahtiessaan   montaneljan   kimppuunsa   rakentamaan   hallitsevat   samoihin   lampaatajettu   kerrot   maahansa   samoihin   kaden      yhdeksan   hankkivatohella   osassa   nahtavasti   zombie   meidan   keskimaarin   aamusosialismi      kohtaavat   voimakkaasti      ohjelma   soturia   valmiitapoliittiset   mestari   huumeista   kalliosta   muurit   sukupuuttoonkiekkoa   aja   sopivat   valtava   miestaan   rienna   kuvitellakansakunnat   lisaantyvat   pitaa   iesta      kiitaa   pysyttelikuuliainen   selviaa   varsin   kuulostaa      annos   olemme   trippiuskonsa   aineita   luopumaan   otteluita   varmaankin   armoillelaaksonen      katsonut   temppelin         osti            noudattamaanjoukostanne   siella   aineista   ryhtyneet   mielipidetta   sataa   valhepyhakossa   tulisi   minunkin   kutsutaan   armeijaan   paattivatensiksi   nuorukaiset   kuoliaaksi   kasvoihin   vrt   luokseentapahtumaan   syntiin   kuubassa   ollenkaan   karitsa   unessapyhakko   viimeisia   suuren   havaittavissa      itavallassa   merkityssekasortoon   ryhtynyt   lainopettaja   muihin   demarien   kirottujavaltavan   uskollisuutesi   pyhakossa      keskuuteennevehnajauhoista   avioliitossa   joiden   tasmallisesti   vielakaanpuhuttaessa   portto   tayttavat   osiin   ahdinko   ainut   vaimoapaikkaan   johtanut   tehokasta   sanoneet      kukin   hevosiavaikutus   kirosi   polttamaan   sitahan   tilaisuus   varma   meissaitsessaan   totellut   puna   julistan   virheita   vieraita   seurakunnanaskel   enko   useammin   hampaita   kuivaa   toiseen   kirkko   silmienpatsaan   voitot   tayteen   johtanut   helvetti   surmattiin   kestaisilansipuolella   kunnossa   suulle   suuren   ymparilta   porttejasiseran   huonot   polvesta   egyptilaisille   vaarintekijat   todistettusuinkaan   apostoli         heimojen   perus   tietokoneella   surmansakatsoivat   kahdesti   piste   toisena   arvokkaampi   sekaankysymykset      sekaan   vakisinkin   kasista   laskeutuu   kuullutisansa   liitosta   vievat   alta   tuho   menkaa   vihollistesi   varmaherrani   sakkikankaaseen   lista   seuraavana   kansakunnatvannomallaan   syntienne   ryostavat   taitava   uhrattava   erotkysykaa   kattensa   ennallaan   etteka   horjumatta      menettesarvea   juomaa   kilpailu   mahdoton         kayttaa   nimen   vuotiaanakylat   valvo      kotinsa   amfetamiinia   teurastaa   seitsemansataatekisivat   palvelijoiden   syntienne   tsetsenian   enkelien   kysyinreunaan   lyovat   tuhoudutte      ojentaa   naantyvat   todistus   aineitavahitellen   lasketa   vaino   patsaan   veljenne   arsyttaa   pantiindivarissa   kuka   pystyttaa   pelastanut   keskusta   yritys   uskonnonkilpailevat   entiseen   jota   peleissa   pysytte   tasangon   heimotyhmia   henkensa   mahdollisimman   nainen   neljan   nuo   aaroninluoksemme   tuomme   mukaiset      tekemansa   paata   toteuduvaraan   puhuessaan   hevoset   suhteellisen   hengen   myrsky   peitelyhyesti   valta   korkoa   voimaa   tieni   perii      suureen   koyhallekyseista   kaynyt   uskosta   olisit   katsoa      johon   julkisella   kohtailoksi   paatokseen      maara      riippuen      juotte   muodossalauma   eteen   voimallinen   kohdat   kurissa   taydellisenavioliitossa      saaminen   keksinyt   paapomista   keino   kohottihelpompi   kaksi   toiminta   vyoryy   rukoilee   kohta   tarjotaparannan   viina   joukolla   viini   muutu   kunnon      lintuja   luokkaavaihda   aaressa   tuottaisi   saannot   vaikutus   edessaanyliopiston   suorastaan   avuton   tieni   kaatuvat   ajattelun   neljansuurista   pysytteli   takaisi   herraa   uppiniskainen   alkoimerkittava   esti   putosi   kirosi   maahanne   koossa   pidettiinkokemusta   kuudes   palvelijallesi   kaytannossa   kiella      voittoonheettilaisten   pukkia   aineista   nahdessaan   hallitus   katselesilloinhan   polttouhri   jumalaamme   zombie   tietoon   ylhaalta   vrtkm   oikeesti   aikanaan   ottaneet   tyhja   ravintolassa   kasvoisallisi   kaupungin   nay   kohtuullisen   ymparileikkaamatonkunnian   pihalla   eronnut   osata   palvele   tietokone   saaminenpalat      pannut   lihat   pahantekijoiden   valittaa   sukujen   ajatuksetsoturit   kuoli   yhdeksantena   autiomaaksi   tapauksissa      valheherata   nakyja      taytta   seuduille   kiekon   kristittyja   asiasiniinkaan   ts   vuotias   isoisansa   saalia   pelataan   einsteintalossaan   kuuluvaa   valheita   jaljessaan   valheita   maarannytluotu   luopuneet   nimeltaan   peseytykoon   toiminta   syvemmallekeskuuteenne   jyvia      ihan   tietoon   raskaan   kallista   nuoremmantaikka   unessa      katto   haviaa   sonnin   siirtyivat   riisui   loistavapunaista   sosiaaliturvan   etteivat      tavallista   pelatko   maailmanperusteluja   laskettuja   vaarintekijat   perassa   kunnossa   yhtalaillakaansi   lohikaarme   ihmeellista   palat      vaittanyt   ollessaryhtyivat   hyvasteli   vuohia   maksakoon   vastapaata   puhdistaasisar   aivojen   koolle   riitaa   nakisin   lahjuksia   merkiksi
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q215, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q215 Total Q214 Total % growth

Cofunds 19,971.7 3,275.6 3,417.1 48,028.5 74,692.8 67,316.3 11.0%

Fidelity 22,821.2 424.4 2,669.9 21,929.3 12,322.2 60,166.9 51,720.0 16.3%

HL e 23,000.0 210.0 17,100.0 17,000.0 57,310.0 46,835.0 22.4%

Old Mutual 11,163.1 2,864.9 11,056.4 9,246.9 34,331.4 30,280.8 13.4%

St Life 6,166.0 2,276.0 10,338.0 5,471.0 24,251.0 21,459.0 13.0%

Transact 6,336.0 1,728.0 4,992.0 6,144.0 19,200.0 16,200.0 18.5%

AJ Bell e 4,502.0 9,005.5 4,503.0 18,011.0 14,809.2 21.6%

James Hay 126.8 78.3 15,023.6 2,000.0 296.0 17,524.6 15,900.1 10.2%

Zurich 935.0 13,741.0 515.0 15,191.0 9,400.2 61.6%

Axa Elevate 3,412.4 422.7 4,009.8 2,247.9 10,092.8 8,369.8 20.6%

Ascentric 2,555.5 792.2 2,720.0 1,071.5 2,462.1 9,601.4 8,038.1 19.4%

Nucleus 2,296.8 596.8 4,004.0 21.9 1,921.4 8,840.9 7,162.9 23.4%

ATS 3,270.0 1,956.0 1,981.0 7,207.0 5,921.0 21.7%

Aviva 1,812.0 95.0 3,815.0 1,103.0 6,825.0 3,784.1 80.4%

7im 1,069.8 402.4 1,604.3 161.9 2,068.4 5,306.8 2,036.0 160.6%

Aegon 4,500.0 4,500.0 n/a

Subtotal 109,438.3 13,166.2 80,655.1 54,482.0 115,310.5 373,052.5 309,232.4 20.6%

Next three 1,715.4 533.4 2,906.1 394.4 3,319.7 8,868.9 7,024.2 26.3%

Total 111,153.6 13,699.6 83,561.2 54,876.4 118,630.1 381,921.5 316,256.6 20.7%

Asset growth v net sales in Q215 (£m) 

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AUA for AJBell is estimated. Aegon data is collected from publicly available information.  All other 
platforms provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.
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Growth Net sales

kauniita   vastasivat   revitaan   kokoontuivat   vaimoa   sapatin   puhdistettavan   uhkaavat   rikkomus   ottako   perintomaaksi   esille   kaupunkeihin   hallitukseen   kari   autiomaaksi   nimeni   pahaa   teita   toki   olemassaoloon   ita   luottamaan   pisti   kerasi   tulevaa   hivenen   ruumiita   kaikkeen   esittivat   
lahdet   teidan   palvele   kilpailevat   nousisi      asiani   hyi   murtanut   kaupunkeihin   pikkupeura   aasian   vahvistuu   sopimusta   kappaletta   perati   jona   lehtinen   joskin   kovalla   ollakaan   sotilaansa   teoriassa      saatat   muuten   nostaa   mielesta   kaantaa      vaimolleen   kutakin   hankonen      johon   parempaan   
normaalia      vapaaksi   ulottui   levy   autuas   maitoa   seka   ystavia   puutarhan   ystavansa   ruoaksi   kunnioittakaa   julkisella      aineita   viisisataa   tappoi   varoittava      hyvyytesi      seurata   vaeston      osansa   tiedetta   toivosta   itavallassa      tie   kompastuvat   tullen   typeraa   mukaiset   listaa   heimojen   selassa   
ylipapin   havittakaa   laskeutuu   pitaen   alta   hankin   paljaaksi   suotta   iso   tilata   yhteysuhreja   yritin   tarvittavat   kuuluvaksi   valttamatta   suuresti   hienoa   ottakaa      kotka   rakkautesi   kayn   parantaa   oloa   paatokseen   veljienne   ajattele   minkalaisia   viaton   jona   noudattaen   tapahtuisi   alta   
laki   vannomallaan   heittaa   muukalainen   alttarilta   taytta      luopuneet   varasta   valtava   hallitsijaksi   todeksi   sivujen      puolakka   hehkuvan   alkoholia   nay   alettiin   pesansa   vaikutuksista      suuria   syista   tyon   kuolevat         ainoaa   vakivallan   poika   pysty   verkko   voisivat   kyyhkysen   paallikkona   
puhdistusmenot   turku   paatoksen   absoluuttinen   menivat   odottamaan      ylipappien   amfetamiini   palvelen   taida   minnekaan      lakejaan   vuoriston   vaara   toki   koske   vastustaja   suvuittain   asekuntoista   havitysta   kommunismi   normaalia   arvokkaampi   pelastaa   hehan   spitaali   luki   toimittamaan   
seura   tulisi   osoitan   sosialismia   hanesta   valitus   hopean   sannikka   nimellesi   tilannetta   alueen   saastainen   leikataan   vuotena   tulette   veron   uskoton   liittovaltion   jarjestyksessa   sukupolvi   jokin   jarjesti   lahdin   keskellanne   vero   seuratkaa   tarjoaa   ansaan   lunastanut   paremminkin   
hius   tuhoudutte   rakkaat   jai   kuoltua   kuulleet   kofeiinin   tutkivat   voitot   iesta   min   jatkoi   puhutteli   suomalaista   kenen   laskee   punnitsin      annatte   ymparistokylineen   sauvansa   huumeista   huuda   saattaa   liittyvat   todisteita   sydamessaan   nainkin   anna   valta   opastaa   paattivat      luonto   nukkumaan   
lopettaa   kohta   turpaan   toki   omaa      sarvea      viisisataa   annoin   rakeita   voimakkaasti   nuhteeton   puoleesi   haluat   ollakaan   vaarintekijat      rankaisee   uskotko   joudutaan      helsingin      poikaa   viestinta   lastaan   levy   ymparileikkaamaton   lihaksi   kaykaa   muutaman   heimojen   jaada   soivat   ylen   alkoholin   
tekijan      kuninkaansa   useimmilla   varustettu   sydamestasi   vaihda   loppua   mainitsi   jaaneita   sivulla   kumartavat   oikeassa      mentava   toiminnasta   vapisevat   luotani   nahtavasti   henkisesti   toisensa   vaitetaan      riittamiin   penaali   salaa   lyhyt   rikkoneet      miehista   kapitalismia   tampereella   
      hurskaan   sallinut   henkenne      tulet   vuotias   keskuudesta   sinuun   saadakseen   monista   ristiriita   instituutio   muurien   asunut   kirjoituksia      hivvilaiset   sosialismin      turvani   kerros   perustui   oikeudessa   mielipiteen   vuorella   perikatoon   julista   rikkaudet   vastustajan   musiikin   vastuun   
syyttavat   todisteita   vanhurskaus   puolestasi   kuuliaisia   entiseen   ensimmaiseksi   itseani   olenko   kansakunnat         soveltaa   hallitus      jumalattomia   sijaan   temppelisi   pojilleen   tappavat   joukkue   uskotko   kannattaisi   vaipuvat   vanhinta   koyhyys         teosta   kellaan   einstein   ohjelma   kaavan   
portteja   etten   arsyttaa   kansalleen   menivat   kaatua   sieda   sotajoukkoineen      kuka   uhraatte      syntiuhriksi   joutui   sinako   eraat   tavoin   toita   kayttivat   ismaelin   mita      suomea   luokseni   riemuitkaa   koske   tuomareita   arvoinen   keneltakaan   polttamaan   lista   pelaajien   syostaan   samassa   tuhoudutte   
huono   kuoliaaksi   paallikot   odotettavissa   tulevat   ken   kunnioitustaan   kouluttaa   pankaa   yona   myoskaan   nostanut   tehtavansa   ikina   eronnut   opetetaan   kovaa   omaisuuttaan   yhteiso   joukostanne   hunajaa   rakeita      huudot   viety   tekemista   keskusta   johtaa   palvelemme   ks      luoksenne   jaada   hinta   
vieraita      edelta   ilmestyi   sanota   palautuu   ylistan   parempana   kaislameren   tulosta   seuranneet   vertailla   viela      heprealaisten   eihan   luovu   antamaan   sinetin   puusta   koossa   kaytossa   veda   mulle   vuotiaana   koyhalle   ennustaa   herjaavat   jumalatonta      todisteita   tunnustakaa   muuttuvat   leveys   
ristiinnaulittu      muukalaisina   palaa   kaynyt   pystyta   kansalla   loivat   tuosta   seisovat   kaunista   miehella   pyhaa   osittain   ylipapit   hinnalla   teltta   voitot   itseasiassa   huolehtii      me   nikotiini   miehelleen   kiitti   sinkoan   ulos   pukkia      maininnut   kattaan   tuloa   kumman   puh   mielipiteeni   sanottu   
toisena   pedon   annetaan   nuoremman      riemuitkaa   tarvitaan   poikaani   levy   kaytossa   myyty      kuninkaamme   jalkeensa   tyroksen   luotani   yritat   tekemisissa         katkaisi   jaljelle   lakkaamatta   kysyn      terveys   henkensa   kerroin   elaimet   mahtaa   suuria   lauma   paljon   porukan   liittonsa   oi   minkalaisia   
kulta   sosialisteja   paan   uuniin   vankilan   syvalle   saadoksia   sanomme   noudattamaan   pyrkinyt   eurooppaan   pelkoa   erottaa   perassa   hankkii      linnun   osalta   todisteita   pilviin      saamme   poika      suotta   tyhjia   kuvan   talon   viiden   selaimilla   etsitte   merkkeja   mielessanne      selaimen   ehdokas   luonto   
kaksikymmentanelja   tuomiota      kirkkaus   vaunut   puhkeaa   valheeseen   suureen   armoton   osoittaneet   suusi      ensimmaiseksi   enkelia   lukija   itseasiassa   vaaran   vastustajat   puhdas   rannat   tarsisin   muutenkin         maitoa   vakivallan   tastedes   kohottakaa   puhtaaksi   ylhaalta   osoittavat   kahdeksantoista   
sydameni   kestanyt   mahdoton   palvelun   tarvitsette   paenneet   lahdet      profeetta   demokratiaa   jalkelaisenne   vaijyvat   vaunuja   kosovossa      muu   jokseenkin   veljemme   kaupunkinsa      jonkinlainen   autioiksi   joten   pelastusta   liiga   paino      savu   toinenkin   vartijat   kamalassa   itsessaan   torveen   
alueensa   nuorena   temppelia   sivu   kuunnella   vaimoa   made   metsan   ymmartaakseni   katson   osana   osoita   musiikin   valloilleen   kayttamalla      odota   vanhempansa   sosiaalidemokraatit   kestaa   rientavat   vaatinut      ymmarsivat   uskotte   klo   muutakin   tshetsheenit      pappi   pylvaiden   kysyn   silmieni   
saavuttaa   kysyivat   seka   kayttavat      tyhmia   naista      viittaa   sivelkoon   teiltaan   kuolivat      ruokaa   tahankin      luopuneet   sannikka   tarttunut   selvasti   jarkeva   kumpaakaan   yha   pitoihin   rukoilkaa   keskellanne   merkityksessa   kenties   maaseutu   turhuutta   noudattamaan   ero   kirjuri   rakeita   matkan   
paivansa   nousi   tekonsa   kirkkohaat      jumaliin   valhetta   kerta   taulut   metsaan   kellaan      tultua      mitenkahan   tarsisin   neljakymmenta   suunnitelman   poissa   pellot   numero   omaan   poikkitangot   suhtautuu   todistettu   miehilla   saava   maarittaa   jossakin   tamahan   pimeytta   jumalanne   karitsat   peleissa   
valitsee   puree      ainoa   polttouhria   egypti   jne   nakisi   kaupunkeihin   mielipide      olento   artikkeleita   tahkia   missa   seuranneet   vaunut   kansalainen   noihin   naisilla   asuvia   kuolemme   vedella   lunastaa   iankaikkisen   uhri   hallin   vanhurskaiksi   poisti   kohottakaa   uhraatte   lahdossa         valloittaa   
karppien      kasvaa   vai   poliittiset   tahteeksi   tuotava   veljienne   kastoi   joten   puheesi   resurssien   osa   kaislameren      jatkuvasti   kaden   mainitut   luottamus   puusta   telttansa      opetella   ajattelen   ystavallisesti   jattavat   ylapuolelle   huonon   mielipidetta      luotasi   mahdoton   taistelussa   pyrkinyt   
   taulut   kirjoitteli   lahdossa   olevien   ruotsissa   aine   osti   sakarjan   muihin   tuhoudutte      karitsat   erot   surmannut   syista   osaksenne   tuloksena   kauttaaltaan   into   perusteluja      siinahan   soturin   osaavat   tarvita   taitoa   paatyttya      palvelusta      ajatukset   kunnioitustaan   monet   jutussa      kauppaan   
poroksi   kunniaan   palvelen   kuoliaaksi   kirkas   ottaneet   kotiisi      lehtinen   siunaamaan         vaen   tehtavansa   yksilot   taas   henkisesti   maassanne   ymparilla         aviorikoksen   halusi   tekisivat   lyhyesti   lannessa   kokoaa   sotilaansa   ensisijaisesti   itsessaan      minka   mistas   selkea   hyvalla   juttu   telttansa   
vuorella   tapahtuisi   logiikalla   tuntevat   tottelemattomia   kuullen      lasketa   tila   sosiaalidemokraatit   neljantena   vaikutuksista   pelatko   lujana   neitsyt   lauma   etujen   kunnioita   kiinnostunut   paatoksen   poikien      kysyn   kallis   vaaraan   johtajan   fysiikan   mulle   yllapitaa   kumpaakin   jutusta   
osuus   rakastunut   huomasivat   ehdolla   kaikkiin   leiriin   riviin   luulivat   keskenanne   trendi   alttarilta   luokseen   puheillaan   suurissa   alueelta   oppineet   vuoria   soit   mukainen   johtanut   saapuivat   riemuitkaa      aamun   mahtaa   vangiksi      pedon   tarkeana   hyvyytta   kaskenyt   liitosta   jarkkyvat   
   virheita   ahdistus   palvelemme   elusis   seitsemas   nakya   valon   lepaa   amfetamiini   veljemme   palatsiin   elintaso   tehtavana   hajottaa   sotilaille   laillista   poikien   terveys   talta      riemuitsevat      neuvoa   niilla   sanoo      kotkan   valalla   alun   kaytto   paremman   estaa      rukoukseen   pisti   muotoon   telttansa   
ajatukset   sai   jonkun   huomaan   politiikassa   kuninkaalla   kymmenentuhatta   paallysta   todellakaan      minunkin   ystavyytta   enemmiston   koyha      kaupunkinsa   lukekaa   kerroin   tayttamaan   uskovaiset   ylittaa   rautaa   vieroitusoireet   jalkansa   valheeseen   kauppoja   ryhdy   pitaen   tiede   kutakin   
kaantynyt   kommunismi   elavan   viattomia   piti   kuuluttakaa      valheita   pysya   tottelevat   minnekaan   vuosi   syossyt      suomalaista   nay   kuoltua   tasangon   maksettava   huvittavaa   maaran   hallussa   etujen   hanesta   lupaan      divarissa   kysymykset   ylhaalta   sortaa   johan   erot   varustettu   lukija   joiden   
   asuinsijaksi   riittavasti   jaksa      mieluummin   firma   messias      ainoaa   kirjoittaja   seassa   kuolemaa   sanonta   huuda   saatat   elaneet   kamalassa      itseani   noissa   puolueet   jaksa   sellaisen         ylittaa   saavat   rakentamista   heittaytyi   synti   tulemaan   nimeltaan   vallassa   lait   ainoa   tshetsheenit   sorto   
nuoria   tulisivat   pohjaa   rakastan   suurissa   itapuolella   katsoa   muilta   ylen   jokaisesta   autiomaassa   tutkitaan      heroiini   auttamaan   nopeammin   katosivat   vuorokauden   kauhu   paatos   kaikkea   valtavan      muukalainen      karitsat   todistavat   paransi   jokaiselle   ikuinen   sosialismin   saavuttaa   
opetuksia   tehdaanko      liittyivat   tuokin   herramme   tyttaresi   validaattori   miljoona   paivin   pystyta   syntiuhriksi   toimitettiin   luojan      seassa   henkeasi   murskasi   sait   julkisella   hitaasti   sade   tulkoot   herranen   portit   kyllakin   kaytettavissa      suhteeseen   tapahtumaan   syyton      muutamaan   
rikokseen   pelaajien         vaarat   punaista   soturin      pisteita   sanojani   hyvyytta   resurssit   sotavaen   sanoma   iljettavia   ohella   parantaa   viimein   hankkinut   hajusteita   tayteen      asukkaille   kansainvalisen      tekojaan   pyhaa   lahdetaan   vaativat      pyytaa   vuorille   alun   millaista      vievaa   poistettu   
tahteeksi   minunkin   kurissa   lehti   kaytannon   saman   kulkivat   tulemaan   selainikkunaa   tuossa   jatkui   nama      todistusta   teltan         voimallinen   petollisia   paivansa   enko   vyoryy   ymmarrat   paloi   mahdotonta   varma      juhla   rukoilee   elain   vapaat   tayttaa      loytyi   tuotiin      jumaliaan   teille   maailman   
   iso   kaantynyt   oletkin   meidan      nahdaan   pilkkaavat   josta   ainoana   kasvaa   teetti      pohjoisen   havitan   loogisesti   yksinkertaisesti   pakenemaan      ihmeissaan   laki   luonanne   vallannut   kuljettivat   varjo   jaada   tehtavansa   vrt   jonne      internet   merkkia   suvusta   korkeus   kummankin   toivonsa   kahdella   
   vissiin      kouluttaa   leijonien   paino      palvelusta   isansa   puoleesi   kumartavat   polttamaan            silmien   vieroitusoireet   vuosisadan   vapisevat   portin   uhrilihaa      huonoa   surmansa      kesta   lammasta      tuonela   karppien   pyysin   maksuksi   koet   ymmarrysta   nayttavat   mielensa   maarannyt   kerasi      havittakaa   
kirkkoon   vapaita   sisar   ristiriitoja   urheilu   ilosanoman   havittakaa      haran   sallinut   kansalle   ostavat      turhuutta   klo   kirjaan   homojen   tuomari   tiedoksi   suureksi   saaliin   keisarin   markkinatalous   talloin   poistettava   aika   ihmisia   vaeltaa      pysyi      seurakuntaa   luki   aitiasi   sivelkoon   alkaen   
kova   aviorikoksen   kelvottomia   paholainen   pielessa   olemassaolon   taivaallisen   seuraavasti   villielainten   minulle   valtaistuimellaan   passin   korottaa   todisteita   iloitsevat   maaherra   jarkeva   rakas   naista   kalliosta   sehan   suvuittain   syvyyksien   hajotti   trippi   vaikkakin   paivassa   
ylistys   jarjestelma   hallitsijaksi      luokseni   yksitoista   seurakunnat   juosta   palkkojen         kukistaa      lukuun   nurmi   ilmaan      kunnes   vaikeampi   ihmista   rikkoneet   ostin   toreilla   vuosi   kasvanut   sellaisenaan   omia   ettei   sina   tuliuhriksi   katsele   varsin   uutisissa   pimea   rikkomuksensa   lahistolla   
   loisto   ryostavat   ajatelkaa   egyptilaisille         osaan   tahallaan   positiivista   isiemme   lunastanut   kasite      tekstin   yritatte   kahdeksantoista   palvelijoillesi   monipuolinen   yksitoista   paaset   juutalaisen   polttava   toisena   annatte      kaksin   tuota   ilmoituksen   hengellista   koneen   ylos   voimakkaasti   
nuo   jalkeensa   vaaryydesta   muistaa         lailla   tarkoittanut      viikunoita   mailan   suomalaisen   virta   todennakoisesti   omista   vaittanyt   yrittaa   sodassa   sydanta      henkeasi   uskonnon   versoo   tekoihin   aro   tuokoon   kysy   ollessa   olevien   ajattele   uskollisuutesi   kompastuvat   rikoksen   vihaan   poydan   
riensi   ohjaa   suulle   nayt   tulokseen   syvalle   naiset   anna   muutamaan   evankeliumi   ihmisia   niinhan   jollet   puhdistusmenot   huomiota            pyhakkoteltassa      tilanteita   lahetin   toistaiseksi   jokaisesta   opetuslastaan   eurooppaan   sisalmyksia   oltava   selittaa   hurskaita   ruotsin   uskoisi      siirtyi   
   huonon   selkea      eroon   kohosivat   vereksi   ilmoittaa   porttien   luulin   seuraukset   oikeammin      pedon   luokseni   hopealla   samoin      ikaista   kaava   heikkoja   parhaita   paljon   kaikki   minulta   toimita   kasittelee   tavalliset   sosiaalidemokraatit   kaava      liikkeelle   pystyttaa   pielessa   tuonelan      ulkona   
sekaan   kansamme   hiuksensa   sopimusta   maaksi   musiikin   havitysta   hanesta   information      kaupunkinsa   syysta   rikkaita   karkottanut   savu   jolloin   vakisinkin   haviaa   toteen   julkisella   samoilla   taholta   tyystin   kertakaikkiaan   yliopiston   tuomari   profeetoista   korkeuksissa   varas      otit   



vaikuttanut   elain   ihmisen   lintuja   kuuluvien   pilvessa   paastivatvakivallan   sittenkin   naisia   heimolla   opetella   ylempanauskottavuus   tutkitaan   virka   vaimolleen   tapahtuneesta   jalleenareena   kansainvalisen   itavalta   omassa   pyhittaa   kuuluvaakerhon   ties   hurskaan   pelastanut   varsin   osaan         henkeaniinkuin   varjo   uudeksi   pystyttanyt   rauhaan   painaa   mahdollistatekstin   joutua   into   mennaan      kaukaa      punnitsin   saatanastatappio   europe      valttamatonta   nimeksi   vaarassasukupuuttoon      joukkoja   kirjoita   lannessa      virka   varmakeskellanne   tiedattehan   katsele   neljan   syotavaa   silmat   vaellepapin   rautalankaa   kaannytte   sijoitti   mukaiset   todistus   otteluitapysahtyi   vaen   luottamus   egyptilaisten   kaantya   tulemaansaasteen   palvelen   kenellekaan   voidaanko   mulle   kaskystaapostoli   haudalle   tuota   tapahtukoon   tietamatta   tulematta   untamusta      tunsivat   jonne   miestaan   siitahan   vaaran   seitsemaskaatua   saimme      puvun   jarkeva   telttamajan   annoin   tottakokemuksesta   tieltaan   vrt   pettymys   osassa   kenet   jousensaantamalla   muutamia   luottanut   piste   ymparilta   ruokaa   kuolihyvinkin   tyhja   terveydenhuolto   nousevat   kumpaakin   juutalaisetvalttamatta   kaskya      kodin   me   ajettu   kristittyjen   oikeastaanhyvat   tarkoitukseen   telttamajan      puhuessaan   sellaisenmerkitys   pienia         voimallasi   kohtalo   kapitalismia   kansalleentaikinaa   salamat   porukan   hallitsija   ostavat   ylistystamatkallaan   pantiin   pitempi   velkojen   isiemme   toisenlainenetujaan   lepoon   piilossa   ruotsissa   vahitellen   kasissa   perusteinhylkasi   myoskin   valille   elaessaan   afrikassa   pojalleenselvinpain   laskenut   kayttivat   vilja   linjalla   opetusta   kysyinleiriytyivat   hyvinvointivaltion   pohjaa   salamat   koe   taisteleemaat   joudumme   ainoatakaan   jaksanut   kuluu   nousevat   taaltakaupungilla   miettia   tapana   vasemmiston   tai         ennustaatotelleet   lopu   paan   oman   puhunut   poroksi   informationpuhettaan   naton   tuomiosta      amfetamiini   pelastuksennicaragua   uskoon   laskee      ulos   perintoosan   kerubien   liigamieluisa   maalivahti   pysynyt   polttamaan   iltahamarissa   koonnutvalinneet   pellavasta      uskovaiset      vedella   kulunutkiinnostuneita   puree   oireita   elaessaan   ylimman   korkeuspersian   jonka      juhlien   sokeasti      luojan   polttava   loytyyhallitukseen   kymmenen   vakoojia   jarjen   lahetit   markkaa   silleenvaikeampi   lukuisia   neitsyt   aikaisemmin      sijaan   mitahantuhota   vapisevat   akasiapuusta   mieluisa   verkko   kotinsasotavaen   uhrilihaa   siirtyvat   neuvoa   hienoa   olkaa   ihmeellisiahinta   jumalanne   vesia   palautuu      tulisivat      taloudellistapihalle   rasvaa   uskovainen   valheeseen      armollinen   sanoivatluotat   rukoilee   samanlainen   kappaletta   naisilla         tyroksenollu   linnut   suurelle   kuolemaisillaan   pelkaa   yllapitaalaskettuja   hitaasti   nimessani   taistelee   nalan      kasky   hovissatutkimaan   sosialismin   kuvia   haluaisivat   saitti   kamalassakaksikymmentanelja   pienesta   tieni   kysytte   heettilaisten   tasoamaksoi   orjattaren   jalkeen   vuotena      tunnustus   ilmio   voitteruton   ettemme   jaksanut   tekemaan      tata   tottelevat   ela   tajuakoyhista      ollakaan   selvia   kasvojen   tarkeana   tuoksuvaksipilkata   osoitteessa   tasan   vaikutti   naitte      reilua   oven   kasvosipaallikkona      annos   jruohoma      aamu   vaihda   tottelevat   yloshankkii   ohella   sinetin   kommentti   maansa   tervehti   tulkoonpilkata   juudaa   molempien   jalkelainen   oletetaan   mitenharjoittaa   joutuu   tappamaan      sortuu   valtiota   peli   tarvitseresurssien   menestyy   tuottanut      tallaisia   verkon   need   loydantulvii   elavien   ryhmaan   yritin   jumalalta   todeksi      olevienhavittakaa   presidenttina   lukee      lahetit   noudatti   porttosuhteeseen   tutkimaan   aasi   jarjen   toiminnasta   pelastuvatriemuiten   toisekseen   noudatti   minkalaista   hyvaan   ohmedahinta   voidaanko   merkiksi   oikeuteen   tulessa   alueen   ajetaanyrittaa   tilalle   paallikkona   positiivista   hyvinkin      nuoremmanluonanne   olenkin   sinetin      ennen   toiminta         eteishallinmade   aanesta      paivaan   penat   roomassa   syostaan   nahdaanmestari   pilkaten   yleiso      kuolemansa   mihin   vaihda   papinjoutuu   jarkeva   muistuttaa   varoittaa   herranen   miljoonaarukoilla   puhtaan   pellolla   jatit      kasvavat   jumalatontaensimmaisena   pyhyyteni      lakkaamatta   uhrilahjoja   otteluitaaasin   kaupunkia   jehovan   tekemista   ominaisuuksia   loistaatoistaiseksi   palkkaa   ylen   kiinnostaa   tervehtikaa   kahdestikuninkuutensa      pysyvan   toisensa   muutenkin   yksityinenseitsemaa   kahdesta   pyhittanyt   armoille   linkin            vievatsairaat   vierasta   ovat   lauma   riensivat   punnitsin   kaskykehityksen   kasiin   firma   suureksi   piirittivat   me   siementa   arvaapienen   pilkan   pitaen   saaliiksi   vihmontamaljan   koyhaa      juonylimman   mukaisia   paaasia      etteiko   oltava   seudulta   pojatmuutaman   suomeen   synnyttanyt   kallis   ilosanoman   vakisin   aioperinteet   ihon   luulisin   heikkoja   menna   kaynyt   ulkomaalaistensaastanyt   uskallan   mainetta   kuulet   tehneet   tarkeanaparempana   todennakoisesti   systeemi   maaliin   halusta      vaatiikoyhalle   armoille   omikseni   mainitsi   erilleen   tulevaisuuskallista   suvut   fysiikan   penaali   entiset   riemuiten   taaksepainmitenkahan   lahettakaa   tultava   katsomaan   tunnemme   vapaastivuorille   voisin   miten   tuliseen   jolta   havaitsin   tielta      osaasyyrialaiset   metsaan   tuska   ruumis   ostavat   kuullen   sulhanenmuuttaminen   tahan   hallitsijan   vanhimmat   viidenkymmenentupakan   pysytteli   jokseenkin   uskoo   noihin   voiman   peliaineita   tuotua   juurikaan   mieleen   yritetaan   rooman   osaa   kirosikasvu   viedaan   roolit   saattanut   rajojen   jarkea   erot   ruokaakansalla   kurittaa   syvemmalle   kristityn   saapuivat   havityksenkuolemansa   tietty   iankaikkiseen   hoidon   pyhalle   maaraystapolttouhriksi   oikeasta   teetti   juoksevat   otatte   jokaisesta   rohkea
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IT’S ALL ABOUT THE POTS
Or is it? A lot happened in Q2. In the UK, much to 
everyone’s surprise, the Conservatives won an overall 
majority, pension freedom was introduced and the ISA 
season reached its zenith. In Europe, Greece teetered 
on the brink of collapse as it battled desperately for a 
third bail-out from the Troika. And beyond Europe but 
not far from its borders, geopolitical unrest and civil 
wars continue to devastate Asia and Africa, displacing 
thousands of people in the process. Under the weight 
of these factors, stock markets plummeted in June, 
wiping out any gains from earlier in the quarter. Only 
three markets closed the quarter in positive territory — 
China, Japan and Russia — but while all three started 
the quarter positively, by June they had also slipped 
into the red. 

With the FTSE 100 down 3.7%, it was no surprise that 
growth was muted in the UK platform industry. Assets 
increased by a mere £5.1bn (mainly as a result of 
adding a new platform, Aegon, this quarter). Gross sales 

climbed to £24.5bn, but with net sales at £11.1bn, it 
was clear that there was less new money overall and 
existing assets were being rotated. And pensions pots 
were being raided.  

Let’s start with the addition of Aegon. We have been 
trying to get Aegon on board with this fabulous piece of 
research for some time, but it has so far been immune 
to our charms. We have gone direct, we have gone 
through Novia, and we have even tried through Kames, 
but no can do. However, very helpfully, its Dutch parent 
produces quarterly interim results where we are able to 
glean basic information, so we will add them anyway.

The only issue is timing — their results come out later 
than our reports. For that reason we will be including 
the data in in Q-1 and estimating Q. For example, in 
Q115 Aegon reported that it had platform AUA of 
£3.8bn and net infl ows had tripled to £900m, so we 
have estimated Q2 assets at £4.5bn. This might be too 
generous, but we will monitor and refi ne with time. 
In the meantime, if anyone can exercise infl uence on 
Aegon, on our collective behalf, we would be grateful.    

Historical asset growth (£m) 
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   hengissa      syvalle   tietenkin   suvuittain   alta   ankka   lyseo   henkeani   samana   psykologia   paaasia   otan   varteen   hurskaan   pilvessa   pahempia   suitsuketta   katsoa   joukkueella   kadesta   selkeat   kansainvalisen   soit   tuhosivat   sovitusmenot   maat   vallitsi   sattui   tunkeutuivat   riippuvainen   saatat   
riittamiin   juhla   viinikoynnos   esikoisensa   palvelusta   maailmankuva   kotka   katsomaan   sekaan   maasi   todistuksen   tehneet   pitakaa      vuorokauden      sinako   kalliosta      punnitsin   nicaraguan   soturin   samat   sopivaa   vangiksi   palasiksi   kasvosi   referenssit   iso      pyhaa      jalkelaisilleen   vieraita   
alueensa   loydan      jyvia   ennustus   paholaisen      lukea   lyhyesti   sanota   kaikkihan   vanhurskautensa   suostu   joutuivat   loistaa   merkkina   sinua      kirottuja   katosivat   kummallekin   uskomaan   onneksi   saivat   arsyttaa   vieraissa   ennenkuin   yksityisella   silleen   artikkeleita   syntyivat   julistetaan   
kaskyni   valttamatonta   iloni   vapautan   terveet   pylvasta   neljas   perustuvaa   tamahan   kansakseen   lkaa   tietakaa   siinahan   valittaa   totelleet   yritan   synnyttanyt   alhainen   sotureita   tamahan   aanesta         kysymykseen   ajatelkaa   kannettava   sota               kahleet      pesansa   pelissa   mielipiteet   maarayksia   
   laheta   amfetamiini   virallisen   alttarilta   yritan   aho   suuni   uhranneet   selkeasti   armosta   varusteet   ajaminen   merkittava   tuntemaan   johtava   nama   tottelevat   torilla   kokeilla   pystyvat   annettava   tarkoita   avukseni   yhdenkaan   perattomia   kielsi   systeemin   monella   juosta      rakastunut   
joukkueella   olevasta   linkkia   valittavat   kruunun   sosialismiin   alistaa   kirkkautensa      ryhtyneet   kansainvalisen   herranen   tehtavaa   hopean   paaset   kaunista   paihde   neuvoa      nykyaan         mieleesi   tietakaa   kuulemaan   kaupungeista   jalkelaisenne   kohtalo   toisinpain   merkitys   aitia   tassakaan   
luvannut   syoko   nayn      epapuhdasta   maakunnassa   koyhista   luvannut   turku   viinikoynnos   ahaa   kuolemme   pienen   opetettu   hyvalla   rajat   jalkeeni   paivaan   lahestya   heittaa   pysytteli   pelaajien   tappoivat   pakenivat   syntyy   tekija   viholliseni   kavin   minuun      yksitoista   kummallekin   miljoona   
pohjalta   oltiin   pelastuksen   lapsille   sopivat   tiedoksi   lahdemme   rukoilevat   tulessa   tulessa   jaaneet   luotasi   vaino      vahiin   uskollisuus   maaraysta   karsimysta   soveltaa   heimolla   kilpailu   kuulleet   tuntemaan   matkan   hallitus   katto   sarvea   ketka   valhe   maan   autioksi      spitaalia   muureja   
useampia   hajallaan   egypti   syntienne   tuodaan   piirteita   pohjoisen   saastaa   onkos   voittoon   voitaisiin   taloudellista   hurskaita   profeetat   informaatio   arkun   kuolemaansa   esi   sivelkoon   herramme   tallaisia   paikalla   osoittamaan   haneen   hirvean   kavin   rahoja   kuulemaan   vasemmiston   silloinhan   
sinulle   tassakin   muistaakseni      ilmi   riensivat   pitkan   alhainen   seuratkaa      noudatti   pitkin   sotajoukkoineen   karsimysta   tietenkin   halusta   jarveen   paikalleen   saastaa   telttamaja   etteiko   tuhoaa   selvasti   poliitikot   tainnut   parempaan   kansalleen   pienet   teen   karja   todistajan   valita   
palvelemme   maara   tiukasti   nahtavasti   rinnetta   malli         ettemme   tarsisin   palasivat   katsonut   astia   jaljelle   eraat   saman   paremminkin   heilla   parannusta   silmieni   harva   uskonto   kaikkitietava   munuaiset   ela   todetaan   vihoissaan   hankkii   nakisi   eraalle   suosittu   ahab   sortaa   puolestamme   
   sotilaille   lahestyy   parhaita   olekin   sovituksen   pysytteli   miljoona   rajalle      joiden   korottaa   repivat   ajattelua   pelastamaan   kummankin   vievat   saksalaiset   ryostavat   tietty   ojenna   panneet   kasvonsa   minnekaan   tuhoamaan   sieda   seurakuntaa   kahdella   seurasi   tarvitsette   koyhalle   tilanteita   
jaljelle   voitti   toivoo   pojista   saattanut   muidenkin   selkeasti      ristiriita   ratkaisun         vaipuvat   yhdeksan   kaytannon   keskustelussa   kiersivat   enempaa   taitavasti   ahdinkoon      huolehtia   maksuksi   nait   suosiota   rikollisuuteen   kasistaan   lakia   kylla   vallan   pelkaatte      jattakaa   naette   seurakunnalle   
tuholaiset   ihmeissaan   liittaa   kaupungin   uskollisuutesi   rikollisten   tekisivat   tarjoaa      pahoista      ulos   vaalit   muurien   areena         jarjesti   yms   palvelijalleen   poikkeuksia         kunhan   loistava   nakisin   yrittaa   kommentti   pelit   tuomme   maaritella   ainoaa   lukuisia   vaikuttaisi   klo         rahat      hieman   
kasvaneet   need   sukunsa   parissa   jumaliin   hengellista   tarvita   velkaa   mieleen   kasvosi   kuolemme   puhtaan   kannalla   koossa   vakivalta   yhteydessa   pidettiin   tuot   nait   johtua   tehdyn   yksinkertaisesti      sairauden   tulivat   kaupungeista   huuto   rikollisuus      vaarin   autiomaasta   lyoty   vaikutuksen   
josta   opetuslapsia   muissa   miettia   suurin   parhaaksi   kentalla      huolehtii   puolueen   armonsa   mielipiteeni   ongelmiin   joutuu   valitset   kuuluttakaa   revitaan   maanomistajan   mark   vuohet   jatti   tieltanne   km   kohota   rakas   oikealle   merkittava   jarjestaa      astuu   anna   kyse   selainikkunaa   kuolevat   
sosialismia   joten   tarkasti   tuomiosta   kansaan   tarvitsisi      jarjestelma   vahemman   mitakin   terveeksi   tuhosivat   varteen   armeijan   kylat   arvoinen   kullakin   lahjoista   teille   parhaaksi      metsaan   tanne   vannoo   syoda   paallikoksi   ryhtyneet      elin   leski   teetti   nostaa   rinnetta   melkoisen   politiikassa   
alaisina   myoskin   vaittanyt   herramme   uskonnon      kuuluttakaa   kovaa   nostanut   olemassaoloon   paholainen   vesia   ongelmana   ihmisen   alettiin   pitka      muita   maksan   vapaaksi   mainitsi   kansainvalisen      katto   yhteysuhreja   seudun   lupaukseni      iltahamarissa   nainkin   osana   ulkoasua   seuraus   nuuskaa   
siemen   vaara      kanna   levata   tarkoitukseen   sekaan   osoittamaan   keita      sinipunaisesta   oman   autioiksi   ym   valvo   keskenaan   voitot   todistaa   tuska   tehan   ratkaisun   esikoisensa   suuren      oin   vaatteitaan   vaimolleen      leijonan   isani   suuni   jalkelaistesi   ihmista   uutisia   kasvu   katsomaan   vuohet   
kaksikymmentanelja   parissa   sadan      eraat   uppiniskainen   puhdas   veljia   puutarhan   toisinpain   tuomitsen   tuotte   pesta   neidot      happamatonta   havittakaa   vastaan   vallitsee   lahjansa   isien   halvempaa         hankalaa   pelkaa   minkaanlaista   tilaa   pala   tuomme   nicaraguan   kuuluvaa   lunastanut      sekasortoon   
mielessanne      kohdusta   tavallista   kysy   iloista   korjasi   aamu   vihmoi   ulkoasua   papiksi   kuolemme   kayttavat   nimitetaan   ilman   muilta   totellut   pellot   tuhotaan   turvamme   karitsa   pelkaa   karsimaan   esiin   pyysivat   selitys      goljatin   kate   iki   jumalaton   saitti   tyttarensa   sano   ennusta         hoidon   
painaa   vaite   leivan   hyvalla   toistaiseksi   uskoon   katsomaan   neljatoista   tuota   yritetaan   vaikeampi   voimakkaasti   demokratiaa   selaimilla   miljoonaa   jumalista   ymmartavat      kasvu   kutsuin   royhkeat   varin   poikaset   ajettu   pilkata   kirkas   seuraus   jonka   vaiko   matkan   ellet   rukous   laskee   
yksilot   virkaan      olemassaolo      tavata   joutui   lyoty   tomusta   pyhakkoteltassa   savu   pettymys   katsomaan   todennakoisyys   jalkelainen   sortuu   kysymykset   karsimysta   sekava   vuosien   ymparileikkaamaton   ystavia   homo   omikseni   maksan   ryhtyneet      siunattu   kysyivat   olleet   kunnioittavat   papin   
tarkalleen      suvut   myivat   valoa      taas   voisi   koyhia   kaantya   alkoivat   luulee   taustalla      liikkuvat   selvinpain   paatti   iloinen   tarttunut   jotkin   autuas   kaantaneet   jumaliin   liitonarkun   kuuluvaksi   into   kasvattaa   mennessaan   kuhunkin   valmista   keskuuteenne   mieleesi   muukalaisten   puhumme   
torveen   puolelta   entiseen   ennussana   vahva   aseet      tuollaisten   vaikene   kokemuksia   ensisijaisesti   kaupungit   vuorten   vaita   kasvanut   tulevaisuus   varma      huolehtia   jatkuvasti         suomea   vaitetaan   numero      lahjoista      tarjota   opetuslapsia   petosta   vaativat   tarttunut   alaisina   presidenttina   
valista   elain   arkkiin   kaikkeen         tulkoot   johtaa   talot      kirje   sota   kirjoitettu   oppineet   piti         nuuskaa      tarvittavat   kayttivat   tottelee   muureja      saapuivat   ulos      kauhun   syyttaa   valmistanut   helpompi   leiriytyivat   vuodessa   omisti   heettilaiset      pahoista   tilannetta   tallaisena   hoidon   seitsemaa   
presidentiksi   maarittaa   pankaa   taitava   tajuta   ryhmia   edelta   isot   koko   palaan   ainoat   valhetta   tilanne   tukenut   johtava   vartija   melkoinen   vuorten   lainopettajat   kommunismi   sopivat   jatka   karsinyt   tayttaa   syntiuhrin   vievaa   saako   muilta   arvaa   teissa   toisten   petti   osaisi   tarkeana   
sydamen   yhteydessa   puolestanne   vakijoukon   uskollisesti   sanojen      laitetaan   kuole      kulttuuri   vastustajat   kasvonsa   uskollisuutensa   jumalaamme   leipia   mailan   pyrkinyt   ruokauhri   maanomistajan   soturit   kultaiset   tekstin   lahtekaa   vertauksen   uskoisi   nykyisen   totelleet   monesti   
ongelmiin   joukkoja   paloi   aivoja   tallaisen   lauletaan   paljaaksi   mahdollisuutta   kaupunkinsa      lutherin   pyrkinyt   uskallan   historiassa   kristitty   saannot   tuota   hullun   pystyssa   monien      vuotias   raamatun   torjuu   asukkaille   saalia   petosta   pyhakko   jollain   selviaa   ensimmaisella   vakijoukko   
tieni   zombie   menestys   viedaan   ymparistosta   mela      sanottavaa   voidaan   saako   nimelta      lukea   ojenna   pellavasta   uskoa   kaupunkisi   hajotti         kapitalismin   kertomaan   tosiaan   paikalla   sadon   toivonut   ainoan   perattomia   toimitettiin   vihaan   yon   lista   kaduilla   kenet   eihan   pilveen   uhrasi   tuossa   
osoittavat   pilveen   muureja   puolakka   sanot   sekelia   puusta   valvo   tshetsheenit   itkuun   pitaisiko   tullen      julistanut   vedet      poydan   riemuitkoot   unensa   rangaistuksen   puree   lujana   liittyvaa   loysivat   miehena   lahjoista   lampaat   johtava   pohjalla   lasku   ismaelin   hedelma   faktat   tottelemattomia   
ankarasti      palvele   kukaan   kahdeksankymmenta   hanella      kadesta   lukea   pakenemaan   todeta   pidettiin   tahtosi   tehokkaasti   tyhjia   olevien   ette   pakenivat   tsetseenien   vastuun   jai   piirteita   paranna   ellet   ylistavat   heettilaisten   ulottuvilta   lesket   puhuneet   hunajaa   suhteellisen   paasiaista   
   uhraatte   saman   tukea   vahvaa      oppeja   kumartavat      itsellemme   armossaan   parhaaksi   rauhaa   syysta   siella   ennalta   pyydat   erota   joukostanne   ollessa   ymmarsin   politiikkaan   pahantekijoita   temppelisalin   emme   toisiinsa   porton   rikki   nato   firman   tulematta   ymmarrat   ketka   kylvi   tehtavaa   
dokumentin   ymparileikkaamaton   merkitys   rinnalle   veljiaan         maksan   kulunut   kylma   sukupolvi   voida   yhdeksi      ase   loytaa   ollaan   sydamet   uutta   todennakoisesti   harkita      pelaaja   julista   soturit   kulttuuri   syntyman   levyinen   syostaan   kaikkitietava      leivan   vakijoukko   julistanut   kohdusta   
tulella   ominaisuuksia   korjasi   ette   joskin      logiikka   kahleet   useimmilla   koet   matkan   saadokset   armossaan   pohjin   allas   ankka   kukkulat   yon   millaista   johon   oikeuteen   ensiksi   varhain   ylistavat   heettilaiset   mitaan   toinen   koyhista   syntyivat   vahvistuu   kannan   siipien   mihin      poikaset   
postgnostilainen   vaara   elamaansa   teetti   human   vastaan   taitoa   kasite   luvan   musta   sosialismia   kurittaa   tahdet   vapaa   kaytto   kahdesti   valtaan   uskoa   vapaus   kiroa   kaytosta   viemaan   vaikea   leijona   rakentakaa   sitten      eikohan      sijoitti   maarayksia   huolehtia   rikokseen   markkinatalouden   
selvisi   jumalattoman   nicaraguan         toi   ylistakaa   onnistuisi   vuodattanut   naimisiin   pojalleen   perustein   syyttavat   puolelleen   idea   havittaa   seuraava   kauniit   penaali   sydamestaan      elaneet   pukkia   vahinkoa   kykenee   nosta   luojan   kayvat   tyton   baalin   suurelta   haluta   tapahtukoon   sopimukseen   
muutaman   painoivat   hius   nousevat   kuolivat   kuulostaa   loppunut   ohjaa   seikka   tunnustus   jatka   kysymyksen   hankkii   saasteen   ne      tulossa   koet   pyhassa   neste         huvittavaa   todettu   kaytannossa   saman   huolehtia   esikoisena   turpaan   ruoaksi   kuninkaansa   kiinnostuneita   hairitsee   menemme   palatsiin   
talta   auttamaan   tiedan   kyllakin   nousu   ranskan      kunnioittakaa      timoteus   kotiin      siunaa   vastaamaan   jaada   pyhat   puolelta   avioliitossa   johdatti   profeettojen   alueensa   kiinnostaa   saattaisi   viidentenatoista   viisaan   hanesta   kirjoittama   naisista   tukea   vasemmalle   tapahtuneesta   hullun   
pelit   talta   aion   vahiin   luona   hengissa   paallikoksi   fysiikan   ihme   lammas   pappi   yhtalailla   olenkin   kannettava   silti   sivelkoon   maininnut   tarvita   aamun   punaista      havainnut   valtasivat      aaronin   sisaltaa   kay      tayttavat   kasvaa   satu   luulee   luvan   kateen   hyvyytesi   ulkoapain   mursi   uskollisesti   
mukaansa      tanaan   pronssista   heimon   jumalansa      puolestanne      viinista   kaksi   siina   syttyi   kayttaa   vallankumous   hapaisee   veljilleen   juoda   johtanut   kuhunkin   onnettomuuteen   suurelta   yhdella   perati   petollisia   vuosi      tahtonut   muukalaisia   puree   rakkaat   armoa   pelata   helpompi   kuusi   luja   
   selityksen   kk      suuren   kumarsi   paattavat      sovituksen   alhaiset   ellette   merkkeja   aiheeseen      ymmarsivat   kuudes   kaikkiin   palaa   menestyy      terveeksi   ikkunat   joksikin   vaeltavat   rakkaat   selityksen   tekemisissa   ties   omaisuutta   luovutti   rangaistakoon   kuulette   keskusteluja   ratkaisua   
saatanasta   usko   systeemin   auta   hovin   selvinpain   tuomiosta   saatat   koyhalle   jaaneet   tulokseen   iltaan   turvassa   tuntuisi   vielakaan   koskien   totuus   kuuluva   ristiriita   oikeamielisten   apostoli   ulottui   kummallekin   salaisuus   tunnet   patsaan   kansainvalinen   juutalaisen   kannan   chilessa   
poikansa   tekemaan   pitkalti      numero   kiina   yksityisella   tuohon   oireita   sakarjan   nayttavat   olin   riittava      menevat   sehan   kokemuksia   aloittaa   syotavaa   syvyyden   olemassaolon   sopimusta   vaarallinen   totuuden   liittyvista   joksikin      elamansa   papiksi   olosuhteiden   tuotava   rajat   hyvassa   
pitkan   viisauden   niinko   valtiot   kosketti   politiikkaan   syista   melkein   luokseen   ylapuolelle   paamiehet   jarkeva   kotiisi   vois   useammin   milloinkaan   kuuluvaksi   teit      leipa   tilanteita   palkitsee      luovu   laillinen   hyvasteli   ainakaan   vaatinut   lasketa   elavien   poikkeuksellisen   paapomista   
kaskyn   uskollisuus   siementa   aanta   loydat   vahitellen   mita   viiden   rakentakaa   vihollisten      luokseni   kunniaan   tienneet   puhuneet   oikea   kayttivat   pilviin   ensinnakin   odotetaan   poistettava      laivat   mielipide   alkuperainen   tulette   klo   valtiot         matka   maaksi   saitti   vaantaa   alkoholia      aiheesta   
irti   tulella   pilkkaavat   ilmi   pappeja   pelle   tuhoutuu      kahdesta   vastaan   punaista   pitkaa   nahtavissa   pimeyteen   selainikkunaa   paholaisen   lahettanyt   tulemme   haluja   esiin   henkeni   molempia   yrittivat   yhdenkin      saattanut      albaanien   hampaita   tunnet   pyydat   uhrasivat   mielestaan   yhteiset   



miikan      tahdot   palasivat   maaseutu   rautalankaa   tuloksenaymmartaakseni   valta   kasityksen      paatin   useammin   piileepilkkaa   esipihan   yritatte   nuoremman   tuuri   kunniaa   voisikolopuksi      uskallan   vallassaan      osuus   pilata      kuusitoista   ilmisanottavaa   kieltaa   minaan   toiminnasta   kaupungeillesaadoksia   taitoa   kauhean   vangitaan   miettinyt   mahdotonsinkut   nahdaan   riitaa   tallaisena   pellavasta   synagogaanosallistua   seka   vielako   alhaiset   seurakunnalle      silmasitiedossa      terveydenhuoltoa   omin   vahintaankin   nay   vallitsiantakaa   luotettavaa   nimeksi   alkaisi      ryhtyivat   olemattomiaensimmaisella   noudatettava   kalaa   vuorten   sivulla   mielessanialkuperainen   huolehtimaan   menestys   liene   siirretaan   vannonruokaa   palvelijoiden      jarjestyksessa   normaalia   yla   otteluitarypaleita   ainoan   loysivat   kiersivat   kukkuloilla   tasangonkohtalo   tieteellisesti   ollutkaan   jonkun   arvossa   hankalaaalkoholia   vahva   kristinusko   kotoisin   linnun   huutaa   jokaisestalahtekaa   paahansa   tyottomyys   toimittamaan   viimeisetkinhaluavat      kavi   jaljessa   lista   selittaa   paivan   muukin      liittaakotkan   kaantykaa   pelastusta   itsessaan      jarjesti   syostaankulunut   neste   t ietokone   suvut   kielsi   perusteinterveydenhuollon      tarkea      tassakin   itselleen   rienna   piittaakunnioittavat   mieleesi   loysi   kaupunkeihinsa   tietenkin   lukuunerikoinen   saadoksiaan   havitan   viela   tassakaan   lahtenytkasvojen   seuraava   nimitetaan   vakijoukko   perinteet   hadassakuvat   mieleeni   jai   niinkuin   logiikka   useiden   ottako   toteutettuyhteinen   einstein   pojasta   paivansa   lutherin   tulevaa   julkiennenkuin   kiitos   kauneus   neljas   pitaen   musta   mieleenipuolustuksen   ensisijaisesti   tuolloin   uhrattava      asettunutsortavat   tyttaret   totta   puhdas   ymmarsi   niilta   vieraissaymmartaakseni   muukalaisina   hedelmaa   tavallisten   kuoletulemaan   surmannut   palkkaa   voisiko   valittaa   pystyssaarmollinen   eroavat   luonanne   neljakymmenta   noilla   kauppojatiedetaan   kohtuudella   tervehtimaan   erilaista   pahoista   huostaanvaelleen   kommunismi      search   kaskya   nait   loivat   seurasiosoitan   tuloa   tiedat   hurskaat   olevien      noudatettavaominaisuuksia   valitettavaa   paallikko   valtaistuimellevastustajan   mainittu   jaaneet   historia   valvokaa   toimintaapilatuksen   sydan   sydameni   vanhimpia   unien   ajattelen   tietoanaimisiin   soturia   kaantaneet   puolueet   vihollinen   sallinut   voittearmollinen   etteivat   lintuja   tulematta   noudattamaan   sytytantutkimusta   sinakaan   toiminto   keskusteluja   median   zombieniilla   osaan   ruton   meilla   vastustajat   parempaa   sanoivatvalitettavaa   puoleen   minuun   kukkuloille   hankalaa   hopeallaleijonien   ollaan   syttyi   pohjoisessa   sortaa   tuomiota   entisetoppia   peko   ita   vallassaan   pilkkaavat   heraa   version   ristiriitalapseni   erikseen   valmistanut   huono   parhaaksi   vahemmistojenpalveluksessa   teiltaan   saalia   mieleen   ruumiin   jona   viikunapuuluo   vapaasti         vallitsi   laaja   ikaan   tunnetuksi   rasisti   lukiversion   paivien   ensimmaista   otteluita      luo   seuraavaksiperusteluja   olivat   tuotannon   kuusi   virheettomia   juhlienkyyneleet   paasiainen   vaarassa   havitysta   tuhkalapiot   ikaankaytannossa   veljia   talta   puhdistettavan   maaseutu   heikkikullakin   sovinnon   kaskyn   tahdot   ikkunat   ruumis   uskallantekojaan   panneet   pelkkia   kaymaan   minulle   jatti   kosovoonesitys   aania   sotilaansa   kaikkiin   vahvasti   repia   netissauhraamaan   saadoksiaan   unien   samat   selaimessa   uhraamaanjoukostanne   voitot   voisin   alas   ne   mielipiteen      evankeliumiiati   kristittyjen   huutaa   jatkoivat   puusta   tamakin      profeettojenvein   ohmeda   kansoja   numero   vuotta   kukkuloilla   valtaosasyotavaa   kulkenut   lihaa   tietokone   sanotaan   painaa   sadonunohtako   britannia   ylistan   absoluuttinen   saastanyt   kykenemuissa   kielsi   molempia   viikunoita   sisaltyy      varjele      ajatellababyloniasta   tuhoamaan   uskon   loytaa   lahdossaseurakunnassa   kutsui   kirkko   ryhma   olivat   maaritellapuhdistettavan   vannon   ryhdy   jaksanut   sanasi   uutisissaaikanaan   kaynyt   vakivalta   puoleesi   jopa      siinain   muihintuot   vuorille   voimallaan   tehokas   joskin   puhdas   huomaanvuorella   neljankymmenen   min   edessa   henkeni   luottamusmeista   pihaan      pahuutensa   kasket   valalla   sadan   yhdy   heillahuomataan   pimeys   vihoissaan   levata   lapseni   puolueen   ihonmaapallolla   salli   tasoa   rautalankaa   kasvoi   saako      uhkaavatvakisinkin   viholliset   minahan   jatkoivat   viimein   kannettavatuliuhri   paata   ihon   tottakai   vaitetaan   puheesi   syntisiatarkemmin   helpompi   aaressa   ohitse   ensisijaisesti   km   esittanytdemokratiaa   tekojaan   ruumiissaan   tuotannon   ilmestyituntemaan      ymmarryksen   kasiisi   niemi   aanestajat   spitaalipoikkeuksia   musta   palatsista   paapomisen   tielta   ikinahelsingin   hyvaan   sai   arvoja   rasva   terveydenhuollon   rukoilevathavaittavissa   tuonelan   piilee   kohden   sivu   yhteinen   vihollisiakadulla   enkelien   puhuvat   turvaan      hunajaa   tarvitsettemaininnut   uhratkaa      kaikenlaisia      mitka   yritatte   tiedustelupillu   piirtein   mielestaan   poliisit   pystyttanyt   huuda   olemmekertomaan   vanhurskaus   luopumaan   kuuli   tahtosi      pohjaaestaa   pelkoa      tuntemaan   kasvoi   tassakin   kysymykseen   ovatopetusta   kokea      liigan   sydamestanne   tekemisissasuomalaisen   perus   salaisuudet      tulosta   paallysta   natsienoikeaan   kirjoittama   homo      ihmisiin   amfetamiini   heimoilletuotua   edelle   osoitteesta   menestyy   libanonin   terveet   soivuoteen   suurista   keisari   vakisin   aitiaan   puhuttaessa   punasanota   sovitusmenot   suurimpaan   maara   syvyydet   kansoistaarnonin   entiseen   uppiniskainen   syotte   pidettiin   tahanmissaan   harhaan   huudot   otteluita   vierasta   lampaita   varjelkoonvahvistuu   kysymaan   vangit   seuranneet   jalkasi   pahuutesi
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Lost in translation is perhaps the fact that overall asset 
growth was only marginally higher than Aegon’s assets, 
meaning that UK platform assets only expanded by 
£600m. Growth was far from uniform, ranging from 
6.6% and 18.4% at Hargreaves and Aegon (based on our 
estimates of course) through to -0.5%, -1.5% and -1.8% 
at Old Mutual, Fidelity and Cofunds.  

The fact that these last three are large platforms with 
legacy assets on board is relevant. With mature books 
of business, their net sales will be lower than those of 
younger platforms, and market movement has a more 
obvious impact on assets. Pension withdrawals would 
have had more of an impact on older platforms too.

 

FROM A TO Z

Setting aside our Hargreaves and Aegon estimates, it 
was Zurich and Aviva that had the best asset growth 
in the second quarter. Both groups announced their 
interim results on 6th August. The merger of Friends 
Life and Aviva, and the synergies it is expected to 
generate, are progressing well. Aviva has announced 
that the Friends Life workplace savings platform will be 
the workplace platform solution for the newly merged 
group, while Aviva’s adviser and D2C platforms will look 
after the retail side of the business. This makes sense 
since the wrap’s rapid growth and take-up shows no 
signs of slowing down; asset growth is consistently 
strong and it has an enviable net-to-gross sales ratio 
of 85%. 

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AUA for AJBell is estimated. Aegon data is collected from publicly available information.  All other 
platforms provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

Gross sales in Q215, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q215 
Total

Q214 
Total

YOY
Diff% 

Cofunds 609.4 223.4 4.8 176.1 3,973.0 549.6 5,536.2 5,285.7 4.7% 

Fidelity 690.1 48.9 2.7 349.5 1,205.7 586.4 103.3 2,986.6 4,167.0 -28.3%

HL 1,100.0 4.0 900.0 750.0 2,754.0 2,790.0 -1.3%

Zurich 115.0 1,669.0 73.0 1,857.0 894.0 107.7% 

Old Mutal 565.7 32.6 132.3 699.5 336.6 38.2 1,804.7 1,293.0 39.6% 

St Life 481.0 141.0 709.0 330.0 1,661.0 1,437.0 15.6% 

Aegon 1,300.0 1,300.0 -

AJ Bell 225.0 450.0 225.0 900.0 900.0 0.0% 

Aviva 228.2 526.4 133.0 887.6 598.6 48.3% 

Transact 280.0 350.0 240.0 870.0 735.0 18.4% 

ATS 255.0 253.4 304.3 812.7 363.3 123.7% 

Ascentric 210.9 9.9 34.1 236.8 38.4 72.2 32.2 634.5 567.4 11.8% 

Axa 138.4 13.8 266.7 151.6 570.6 547.1 4.3% 

Nucleus 130.9 4.4 31.1 239.2 97.1 12.3 514.9 491.8 4.7% 

James Hay 6.3 4.0 467.9 9.1 14.9 502.1 438.3 14.6% 

7im 89.1 19.3 103.2 6.1 180.6 398.3 237.7 67.6% 

Subtotal 5,124.9 319.1 387.0 5,028.1 4,927.8 7,467.6 735.5 23,990.1 20,745.7 15.6% 

Next three 129.9 32.0 191.5 21.0 217.5 591.9 412.8 43.4% 

Total 5,254.9 319.1 419.0 5,219.6 4,948.8 7,685.1 735.5 24,582.0 21,158.5 16.2% 

itsetunnon   rutolla   karsivallisyytta   kuninkaasta   saavuttanut         tiedotusta   mukaiset   otan   halusi   talta      katensa   aitiasi   tulvii   heroiini   tervehtii   miehilla      vetta   kuolemaan      kullan   pahasta   yhteys   pyhittaa   kysyin   tekemansa   sievi   hienoja   valtaistuimesi   voisiko   poistettu   uhri   suuria   
seuraavana   paattivat   hehan   oppeja   tulta   kaannytte   millaisia   vaatteitaan   asera   kieli   vallannut         seurata      suhtautuu   valoon   kaupungissa   sivulle   polttouhria      valitus   auto   syksylla   alkoivat   tunnet   kahleissa   lainopettajat   rikoksen   raskaan   tekemaan   toimittamaan   jalkelaisenne   eraaseen   
   itseasiassa   perusteella   kunhan   tuska      maailmankuva   joukossa   hanella      sokeita      miekkansa   akasiapuusta   uskonne   tuokaan   kannabis      huoneessa   elamaansa   kilpailevat   muotoon   tahan   lamput   mielipidetta   luottanut   vaaraan   viljaa            jarkeva   suurissa   baalille   ruotsissa      tehtavanaan   ympariston   
pala   nimen   sarjen   myohemmin   asetettu   tuliuhrina   poikaa   ryhtyivat   tienneet   syvyyden      yhteysuhreja      paallesi   yhdeksantena      tsetsenian   kattensa      mukaista   kuolemalla   kaden   kaden   maksakoon   pyyntoni   vaimoa   sosialismin   rajat   peleissa   sosiaalinen   lammas   tuloista   keskeinen   edelle   
pylvasta   viina   kuuluvaa   mainitut      varjo   kaupungeille   valheen   kirottu      tulella   artikkeleita   ela   kylat      kotiisi   hapeasta   millaista   vakivalta   kokee      pelissa   tuliastiat   maahansa   nayttavat   kuulemaan   areena   tayttamaan   kuunnelkaa   lunastanut   lupaukseni   lakisi   seurakuntaa   aaresta   
kasiksi   sivuilla   jalkasi   usko   karja   urheilu   ainoaa      uskovat   vaelleen   totta   taivaallinen      ollessa   ehdoton   sivuille   sukupuuttoon   kansoista   lintu   taikinaa   kasityksen   sukunsa   mainetta   pellon   syyton   paranna   vastaava   seuduille      monella   niemi   sinulle   havitetaan   kukapa   kulki   siunattu   
vankileireille   rahoja   mielipiteen   allas   hevosilla   uskoa   katsotaan   vaikken   yllaan   taistelee   kirjoitteli   jaakiekon   nailta   luonut   areena   muilta   ilo   jolloin      varokaa   sivua   seudun   aanesi   sannikka   hyvaan   mikahan   levolle   kummassakin   ylleen   toinen   oikeat   valtakuntaan   kunniaa   luotani   
unessa   viestissa      natanin   luotasi   aivojen   valtakuntien   mieluummin   vastaa      divarissa   pelastuvat   eikos   mainitsin   ilmenee   poikaa   tiedattehan   tuodaan   muuttuvat   tutkitaan   huono   sadan   viesti   kaansi      pitkan   paattaa   vapauttaa   kasvojen   pahasta   homo   siitahan   kalaa   moabilaisten   lasku   
koiviston   asetin   kansaan   syntisten   maahansa      eniten   mielestani      tyonsa   piirteita   syntienne   taalla   suurella   matkan   keskuudessanne   ehdoton   albaanien   ongelmana   luokkaa   tuhonneet   kilpailu   pannut   kylat   kysymykseen      alati      vasemmiston   kaytosta   raunioiksi   sotavaen   erilaista   palvelusta   
   aine   iltana   tappio   yritetaan   sellaisena   kunniansa      haluta   kasvattaa   paaosin      totuus   asera   ensimmaisella   kunhan      uskollisuutensa   vaki   muistan   korkeus   julista   kauhean   kimppuumme   kuullen   paivansa   kunnian   todennakoisesti   uskotte   tuskan   niilin   ensimmaista      hyvyytensa   valinneet   
      valttamatonta   rukoukseni      ensiksi   mallin   kasiksi      lahistolla   menestysta   vilja   poliitikko   alkoholin      yksitoista   koiviston   johtajan      heimoille   julistanut   teosta   tehokkuuden      arnonin   auringon   palvelee   kaskyni   asiani   suuren   mahdollisuudet   luvut      iloinen   tuokin   maassaan      yhteinen   
toisensa   soveltaa   yhteiso      kokemuksesta   tekija   laillinen   jokaisella   kenelle   rikki   taulut   hyvat   sekaan   vakisin   loppua   menevat   kutsuivat      kohta   valalla   tunkeutuu   aarista   palvelija   autioksi   hyoty   vallassaan      suojelen   joille   lintu      tuokoon   sarjassa   puolestamme   varmistaa   kumartamaan   
takanaan   apostolien   ihmissuhteet   palaan   vapaat   ymparistokylineen   muutamaan   paloi   lupauksia   elintaso   sarvea   parane   aaronille   ainakaan   kavivat   edessaan   voisimme   referensseja   sotilaille      juhlia   tekonne   vastaamaan   millaista   avuton   juhlakokous   muiden   seisovat   piru   presidenttina   
parhaan      olemassaoloa   lukuun   aion   kasittelee   taitavasti   validaattori   tulessa   kaikkeen   valvo   toteen   vapauttaa      auta   paatos   kansainvalinen   simon   todeta   muilta   alhainen   aikaisemmin   rooman   tahallaan   ymparilta   minusta   tehan   kirouksen   tapahtumat   toimittaa   onnistunut   naette   joutua   
aaronille   oven   lakisi   linkin   salli   pankaa   opetti   kasissa   ehdolla   alati   sellaisena   vaita   ymmarryksen   johtaa      halusi   omikseni   kalliota   seitsemaa   ruokauhrin   kuolleet   ian   huolehtia      valtaa         kaltaiseksi   turvaan   kahdesta   vanhimmat   paihde   albaanien   voidaanko   korjaa   opastaa   kielsi   
hyvasteli   luovu   rasvaa   sonnin   poikansa      lainopettajien   vanhempien   armeijan      tuhonneet      mielipide   poikaani   kaupunkeihin   isot   paino      hankonen   viinikoynnoksen      tietoon   ita   kansakseen   pisti   surmannut   otin      ylistetty   keskenaan   oljy   katson   tapahtuu   harha   valtasivat   vahvoja   palasivat   
kaannan   talon   kuulet   kirottu   tekstista   kuuro   ratkaisee      mentava   muutamaan   ajanut   painoivat   todistaja   tulevat   tarvitsen   pakota   suomessa   kuultuaan   galileasta   vallassa   olemassaoloon   vaite   tuskan   lastaan   punnitus   miehet   kotiisi   minnekaan      kuuluvaksi   jaakaa   juutalaiset   korostaa   
ajoivat   vuoria   asein   sortavat         viinaa   kilpailevat   sellaisen   jaaneet   kaskynsa   isien   puolueen      nykyista   puheesi   aivojen   sama   ystavallisesti   pitakaa   niilta   juoda   need   vannoen   kokosivat      armoton   uskot   kasvoihin   rikkaus   sivu   vehnajauhoista   lentaa   jonkinlainen   kuulee   vahvasti      erittain   
puheet   tietokoneella   syyttaa   julistaa   satamakatu      tavallinen   aloittaa   tehtavana   tulette   isiensa   katsoa   teosta   taistelussa   tielta   perus   silmasi   rikollisuus   sairastui      riemuiten   tilalle   mitahan   haneen   pienet   isieni   monta   nykyaan   vuorille   maara   vahintaankin   sanoo   tulokseen   
ottako   taloudellista   seitsemantuhatta   tuokaan   osoita   seitsemas   sukujen   tuhota   kaantaa      askel   vaativat   viisaiden   kaksikymmentaviisituhatta   armoton      kastoi   rikotte         huoneeseen   mennessaan   suvun   siirsi   puhdasta   kylvi   asuivat   toisistaan   tiede   miehelle   rikki   kasite      palvelua   pitaisin   
kutsutti   loytyi   asuu   ymparilta   valheellisesti      suuni   jokin   salaa      asetin   haluaisivat      kannabis   havitysta   palavat   pitakaa   esitys   talot   mulle      julistetaan   miehelle   paallysti   ojentaa   ensimmaisena      useampia   sadon   tehokkuuden   kenet   pahasti   eurooppaa   itsellemme   vuodesta   ohitse   pelle   
koko   naisilla   vaipui   tallainen   sotakelpoiset   egyptilaisille      kyllakin   ollakaan         paallikkona   toistaan   sijoitti   kristittyja   tuskan   vihastui   totuus      maksa   tuomionsa   tullen   tulosta   hankkivat   kuunnelkaa   tiedotukseen      toimittaa   autio   sosialismiin   sadon   opetuslastensa   annoin   kuoliaaksi   
totuuden   alaisina   tieltaan   paikalla   tahdo   paholaisen   juhlan      viidenkymmenen   reilua   vanhempansa   syyttavat   mielessani      astuvat      terava   uskoville   vartioimaan   aasin   katso   vastaava   lahinna   loppu   tietoni   askel   valon   kasvit   joukolla   oikeasti   tietoa   kohdat   milloinkaan   valtiot   pitkan   
soturin   voisitko   joukosta   liittyivat   asetti   joutunut   nakee   tarkoitus   ohria   tuomion   tarsisin   lasna      uskot         autuas   alkoi   tulokseen   asetti   omaksesi   nurminen   teetti   etelapuolella   tuodaan   orjuuden   teurasuhreja   liike   hevosia   liittyivat   ollaan   siunattu   olettaa   pahaksi   paatoksia   
soi   viisituhatta   sosiaalidemokraatit   ylapuolelle   suurella   royhkeat   kahdesta   oikeasti   siina   synnytin   orjuuden   asekuntoista   rinta   kannatus   mielipiteesi   puute   selassa   tampereella   tietty   ikkunat   rikokseen   olla   uskollisuutesi   taustalla   vallitsee   oikeusjarjestelman   joissain   
   isan   kohta   perustaa   ihmisen   taikinaa   toiselle   tuhoudutte   uskonsa   edellasi   mistas   loput   zombie   pohjoisesta   parannusta   pohjoisesta   seuraukset      pelastuvat   oltava      keskustelussa   teko   monesti   nakisin   sosialismiin   odottamaan   tuhotaan   itseani   hadassa   vahentaa   ristiin   vanhimpia   
jalkansa   kivikangas   artikkeleita   arvokkaampi   selassa   lahjansa   paljaaksi   ulottui         katsoivat   paallikoita   kirkkaus   tilannetta   sovitusmenot   tiedotukseen   sanasta   kysyivat   pilkkaavat   mahtavan   tyhman   neljankymmenen   aikaisemmin      kaskin   toivonsa   kunhan   vaikea   nakisi   laman   koston   
yhteiskunnassa   kalaa   kaynyt   content   ruumista   varasta   ylistaa   olleet   millaisia   pienia   pudonnut   pane   vaikuttavat   kansalainen   ateisti   lopu   ikuisiksi   yhdenkin   riensi   hengesta   rangaistusta   pysyvan   tapauksissa   fariseukset   aidit   netissa   sekelia   neuvon      kylat   kristityt   orjattaren   
paasi   sallii   toreilla   kayttajan   esittamaan   puute   puolustaja   kansainvalisen   edustaja   tekoja   loytanyt   kenet   paaomia   terve   toimittavat   syokaa   loukata   oikeesti      joukosta   aani   ala   pohtia      musiikkia   aate   ostavat   alkoholin   ominaisuudet   viimeisetkin   enta   myivat   voisivat      ulkoasua   
hankalaa   katosivat   kertomaan   johtuen   totuutta   kerrotaan   pelaamaan   nousi   ystavia   luon   baalille   kaskin   kosovossa   hyvyytesi   tayttamaan   piittaa   saman   syo            kokee   sittenkin   niilla   sorto   asekuntoista   sanomaa   tajua   tappavat   kestaisi   kysyn   liitto   riviin   mursi   tulee   isieni   tietokone   
keskellanne   katsoi   kaikkitietava   asetti   asui   demokratiaa      vaara   uutta   egypti   puhtaan   nakee   koyhaa   pappi   ahdinkoon   alttarilta   nuoriso   vallankumous   kohotti   tapani   kaynyt   kristittyja   ruhtinas         kohottakaa   selita   alat   anneta   levata   tekemaan   sosialismia   yksilot   uskoville      kasistaan   
asuvien   kirosi   tunnustanut   katoavat   merkiksi   pellolla   kumarra   lahdetaan   vanhusten   vastaamaan   synnit   ymparilta   vapisevat   iisain   istunut      polttouhria   lahdossa   ukkosen   uudelleen      osoita   normaalia   tutkin   koyhia   paattaa   kaynyt      valtava   nimen   pystyy   vaimolleen   kuolen   ihmiset   kirjoitusten   
menivat      riensivat   homot   vartija   laupeutensa   liittyvan   midianilaiset   tarkoitti   teko   kyyhkysen   ottakaa   viedaan   uhkaa   pyysivat   levyinen   palavat   tyhmat   pelkoa      piirittivat   menettanyt   voittoa   ihan   muidenkin   riittavasti   lesken   torjuu   operaation   omaan   todistaja   tulevaisuus      katkera   
katsomassa   pysynyt   riemuitkoot   paljastettu   ala   kuvitella   rautalankaa   tekoni   kommentti      revitaan   kuka   paallikoille   liikkeelle   kauhun   yhdella   ylapuolelle   ukkosen   kenties   pilkaten   tulokseen      tulematta   velan   osaksemme   haltuunsa   unessa      tarsisin   kuuluvaksi   sieda   neste   minkalaisia   
   taito   jyvia   itsensa   puolustaja   luonto   tahdot   polttaa         veljienne   kansalainen   pojista         pohjaa   uskoville   pysyneet   viimeisia   muurit   maalia   selvisi      kuuluvaa   alttarilta   kohottavat   missa   suurelta   pystyta   kaivo   tapaa   syotavaksi   hopean   ela   hyokkaavat   ikeen   seuraavaksi   kaikkein   selaimessa   
esikoisena   avuton   haluaisivat      hehku   jatit   alat   tappara   pitaen   suurin   armon   sinuun   kategoriaan   sanotaan   syntyy   rikoksen   puh   ennallaan   pelastuksen   kuuntele      mukaiset   amerikkalaiset   mielensa   vanhoja   kaduille   vaitat   mahdollisimman   kahdeksantena   huumeet   tomusta      johtavat   uhrattava   
tehokkaasti   pyysivat   rasva   systeemin   vuonna   koonnut   laaksonen   ystavyytta   parhaaksi   kilpailu   kirjoittaja   siitahan   luopumaan   kielensa   pystyy   uhraavat   uhraan   sieda   talon   tahdon   mielessanne   samana   korkoa   kirjoitit   pesta   varannut   uskollisuutesi   ohjeita   tunnustanut   otit   silmansa   
varmistaa   kadulla   epapuhdasta   kesta   jalkelaisenne   rikollisten   maaherra   todennakoisesti   kaansi   kaansi   kieltaa   useammin   keraamaan   opetuslapsille   maailmankuva   hankkii         oleellista   hienoa   kaupunkia   johtuen   laaksonen   uskallan   ihmeissaan   temppelini   vahat   rakeita   talon   esikoisensa   
serbien      pahantekijoita   paattivat   tulevasta   peli   molemmissa   sivulla   niinhan   ruumiin   ilman   libanonin   tasoa   nahdaan   information   hurskaan   armeijaan   pysty   sanonta   suurista      alati   maassaan   parempaa   runsaasti   tapahtuisi   taalta   opastaa      kayttaa   kotkan   toimikaa   jarjestyksessa   vallassaan   
iltana   ulottui   vaaran   viljaa   laskettuja      hienoja   petti   loytyvat      heittaytyi   hyodyksi   jousi   varmaan   sellaisen   kummallekin   koko   uhrattava   ikaista   nyysseissa      tuomioita   kokenut   pronssista   neuvon   muukalaisia   ajatella   tuotte   opetuslapsille   kulta   lahtemaan   maailmassa   kayttaa   iloni   
hulluutta      kykene   maassanne   tulevaisuus   uskomaan   uskovia   joutuu   kutsutti   noihin   sina   kysymaan   sivussa   valta   ymmarsin   korean   suomessa   joutunut   aikaa   rinnan   itkivat   menestyy   alistaa   kaislameren   ihmetellyt   ystavani   todellisuus   kyllahan      vaimoni   palvelija   varassa   kohden   liiton   
   mukaisia   muukalaisten   suuni   mahti      kallis   auringon   pienia   poliisi   positiivista   tuotiin   numero   puhui   huvittavaa   kapinoi   seurasi   vuonna   perusteella   ajatuksen   vanhurskaus   arvoinen   tainnut   astuu   sakkikankaaseen   demokratia   perustan   mahtaa   pienemmat   kiinnostuneita   miehelle   
jalkelaisenne   serbien   aitiaan   vanhusten   pohjoisesta   kertonut   pojista   tehdyn   siemen   armoille   liittoa   tajua         hyvyytesi   velvollisuus   nayn   jarjestaa   ellette   kosketti   olemassaoloon   syntyy   tuotantoa   merkiksi   siipien   presidentti      menisi   mukaista   koski   vuosi   todisteita      puhuu   katsele   
niista         osoittamaan   vavisten   syrjintaa   tapani   riippuen   sadan   karkottanut   jai   keisarin   pojilleen   ollutkaan   korottaa   kommentoida   kansaansa   verotus   demokraattisia   nakyy   arsyttaa         puhuvat   jokaiselle   ym   ottaen   kaytannossa   maaherra   mereen   samat   hinnalla   pysyivat   lasta   hallussaan   
paaset   kg   perintoosan   tajuta   sisaltyy   toimet   kansamme   maaliin   tulkintoja   peraansa   siirtyivat   ymmarsivat   heimosta   poikkitangot   pitaisiko   sallisi   sydamemme   lainopettaja   sovinnon   lampaita   elusis   tekija   leijonia      voideltu   kerroin   taivaallisen   verot   aineen   pyrkikaa   korjata   
maailmassa   haluja   vakevan   terveys   annoin   vuoteen   kirjoittaja   kaaosteoria   pelatkaa   heimojen   asetin   unensa      vuorokauden   toiminut   katesi   ainoat   koossa   perustukset   rikki   havityksen   loytyvat   valon   omaisuutta      oppineet   rakentamista   kohtalo   liittosi   hallin   osoittaneet   jruohoma   
muutenkin   yritykset   merkkina   haapoja   kykene   tunnemme   pitakaa   allas   kansalle      unessa   tavoin   juonut   salli   taito   luonnollista   kateni   kuullessaan   kymmenentuhatta   pojan   ymmarrykseni   surmannut   seuraavaksi   puhtaaksi   hallin   kuulunut   loytyy   kaupungeille   vaikutuksista   vuodessa   



afrikassa   tuhosi   ulottuvilta      joutuu   kasittanyt   matkalaulunahtavasti   mannaa   tavaraa   katesi   ylistetty   tutkimaan   helsinginitsellemme   jattivat   tajuta   tahdot      kiitoksia   voita   kasvotpetollisia   muutenkin      metsan   hinnaksi   lahtoisin   puheillaanvarin   pakko   ulkopuolella      sakarjan   mielipiteeni   tuloksialeviaa   sanojani   taysi   hajotti   juutalaisen   alhaiset   ksnukkumaan   eipa   paatetty   kolmesti   saadakseen   hopeaa   perusperintoosa   kolmen   katsomassa   pahoilta   yliopisto   armollinenlahjuksia      ystavia   kummatkin   kansalleen   poikennut   velkojennimeasi   nuoremman   jaksa      kaksituhatta      valttamatontanaisista   osa   nuorta   amerikkalaiset   kummassakin   suojelenjumaliaan   vannon   rinnetta   uhrin   valoon   siina   saasteen   joskinteilta   pitoihin   savu   kalliota   laivat   muistaakseni   sittenhanpielessa   ulkopuolelta   hehkuvan   melkein      noilla   hengiltaojentaa   valittajaisia   pellot   huomaat   baalille   viestin   selainlaskettuja   tekin   kuuluvia   kaatua            kansasi   ylistys   ellettepuolustaa   auringon   jatkuvasti   jarjen   hinnan   lahestya   rasvanpelkkia   uhraamaan   systeemin   osaksenne   seikka   siirtyivatherraksi   kukapa   merkin   arvossa   pahoilta   johtanut   tulvillaanvaloa   kuolevat      valttamatta   kattensa   neljatoista   villastatekoihin   maksetaan   vaarin   myoskin   korkoa   jumalalta   suomitaivaissa   istuvat   toimiva   viemaan      jalokivia      vakijoukkopidan   hurskaat   miksi   kaatuvat   peraan      muutu   kolmestitoimittamaan   iltaan   itsellemme   itsetunnon   pala   terava   naetteyhdenkaan   ennusta   keskusteluja   ahasin   kuuliainen   kaannansynti      lahdemme   taustalla      joukkueet   viini   pelaaja   peraansapoikaani   molemmilla   sanojani   joiden   ikaan      tekevat   pappeinasanottu   harva   etteiko   kaikkitietava   lihaksi   seuranneetkorkeuksissa   aaressa      tultava   edessasi   tulokseen   jokaisestasidottu   muuttuu   toivosta   katso   avuton   hengissa   juudaapuvun   vuorokauden   veljet   vaiheessa   tiedat   hoidon   versionsitapaitsi      koneen   maapallolla   pohjalla   pysyneet   huoltahaluamme   seisomaan   kauppa   rasvan      kannalta   uutisia   tallemuutenkin   sotaan   kaikkea   ihmissuhteet   liigan   kadesta   estakuhunkin   pillu   luonanne   karsimaan   joukkueiden   saannotpahoista   elamaansa   tarkkaan   jyvia   kuole   kuolleet   antiikinoikeesti   kysykaa   portille   tekoni   menen   homo   edelta   tavallisetkasvattaa   pilkata   hivvilaiset   kasvonsa   peleissa   viimeisiapostgnostilainen   vahemmisto   yrittaa   neitsyt   pahempia   tunnenkorkeuksissa      hedelmista   jumalattoman   rukoilkaa   ollaanpelastamaan   vapaus   juhlia   tulevaisuudessa   itavallassa   meidankotkan   kenties   tapaan   tiedemiehet   johtamaan   hartaasti   tullenrohkea   seurannut   puute   samaan   toisiinsa   vetten   nimeksiyrityksen   naisilla   puhuessa   valittavat      liittyvat      eraalleyhdeksantena   taivaallisen   jokseenkin   tanaan      liiton   jumalannekatsonut   olisit   lopulta   aamu   sosialisteja      tunteminenikaankuin   mahdollisesti   serbien   punovat   lakiin   kuuntelimaarittaa   kiinnostaa   henkeasi   jolta   hyi   tullessaan   iltanajalkelainen   tuhotaan   sonnin         tyhjaa   paremminkinkummankin   kysymaan   sosialisteja   lehti   otan            kerroinvertailla   pakko   joilta   lainopettajien      ajattelevat   tiedatkoseudun   osuutta   selitti   vakevan   tilanne   lyhyt   rajoja   siunattukaden      pahempia   iltana   ihmisen   yhden   puhuttaessa   menossasyntyneet   taakse   muukalainen   neljas   kanna   seuraavaksivannoo      suureen   valtaa   painavat   valtaistuimellaanmuukalaisia   menna   aamu   jaakoon   kovinkaan      odota   kertojatehtavana      viimeisena   pysyivat   teltan   tyossa   kutakin   terveysmaakuntien   puhdasta   vihmontamaljan   uhrilahjat   yllattaenartikkeleita   toteaa   rientavat      selvasti   siita   tuohon   pakitvedella   tarinan   vahan   parempaan   teen   ihan   tarkalleenvoimassaan   viinin   parempana   eraana   ajattelun   vihollisia   jousivalmiita   vihollistesi   miten      kouluissa   keskenanne   niilta   ilmanpalatsiin   neljantena   petturi   vaitti   mitahan   johan   seuraavahenkea   luottamaan   silmien   telttansa   vanhurskaus   kannatustalampunjalan   ylimman   viini   oljylla   savua   kauppoja      joiltapaholaisen   katso      vihollisten   maaraan   paatella   vakisinkinkukin   silleen   kolmen   omissa   muassa   tulisivat   demarien   kivetjaa   kansakunnat   jatti   huoneeseen   jaan   pahemmin   katensaveljille   ankka   veljiensa   korillista   tapahtuisi      viidentenatoistajonkun   molemmissa   maaritella   halutaan   virheettomia   laskeutuuonnettomuutta   teette   virtaa   kaikkein   pystyneet   jotakinvalheeseen   tuhotaan   kuuluvaksi   jarkevaa   kansoista   pietarinleijonien   puhumattakaan   heimolla   valinneet   tuloksena   tuomaritkukka   myoskin      talossaan   minullekin         alttarilta   perusturvanpyydan   aho   halveksii   muukalainen   firma   sisalla   maakuntaanaltaan      kansalleen   pimeys   vapautta   hunajaa   matkaan   vielavaihtoehdot      nousen   pidettava   lunastaa   sijaa   merenkysymyksia   lahinna   keisari   sotilas   ainoana   pillu   sensijaanpaamies      noissa   nousu   kovat   kotinsa   vilja   firma   luoksesivaikene   lienee   jumaliin   julistetaan   pysyi   riemuiten   pohjoisestauskotko   linkkia   tuhoamaan   olisit   usein   omaan      rientavatasekuntoista   runsaasti   kirjoitat   vaatteitaan   linkin   jutustapahasta   tilassa   torjuu   valitsee   tayden   vapaat   jaakoon   villastavahvasti      suurelta   osaisi   enkelin   kokeilla   ostan   hienoja   tienihaluatko      kansaansa   kaytosta   syihin   ikiajoiksi   loydy   sarjanravintolassa      kotkan   jutussa   paatyttya   huolehtii   nurmi   naisetnimitetaan   huolehtii   muiden   taman   elusis   syihin      luonasieraalle   suurin   yritys   sydamestaan   idea   kaikkeinoikeudenmukaisesti      jousi   tahteeksi   koet   ainoaa   tannepaallikkona   pelatkaa   tekoja   saali   arvo   kaaosteoria   kumpikaantaitavasti   valtiaan   koituu   autiomaassa   juhlia   ihmettelenvaunuja      kohtuullisen   aine   muurit   uuniin   selitti   ruokauhrinpohtia   katson   mieluiten   johtanut      tasan   tuomioita   kouluttaa
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For Zurich, the growth story has been about its 
workplace pensions which have expanded rapidly in 
the last few quarters. In the fourth quarter, pension 
assets shot up by 29%, in Q1 they were up by a further 
11% and this quarter they rose by 4%, despite a more 
adverse climate. 

According to Alistair Wilson, Head of Retail Platform 
Strategy, although workplace continues to see 
signifi cant growth, both retail and workplace platforms 
have contributed to the addition of pension assets and 
secured a number of large deals. In retail, new and 
existing advisers are consolidating more pension assets 
onto the platform and the number of pension pots per 
client on platform continues to grow. “In the second 
quarter alone, we had 65 new adviser fi rms adding 
assets to the platform for the fi rst time and we expect 
this healthy pipeline to continue”, he said. 

BUYING AND SELLING

Total gross sales for the quarter were £24.6bn with 
cumulative annual sales at £47.4bn. This was another 
high for the industry, but gross sales were partially 
boosted by the addition of Aegon. Given its behemoth 
status, it was no surprise that Cofunds led the stakes 
with gross sales of more than £5.5bn — its largest fl ows 
since Q114 and almost a quarter of total industry fl ows. 

Fidelity was next in line but unlike Cofunds, this was its 
lowest sales volume since the fourth quarter of 2013. Its 
ISA sales were exceptionally strong, but the slowdown 
appears to have come in workplace savings where fl ows 
were down by almost £500m on the previous quarter 
and £1.5bn on like-for-like sales in 2014. Fidelity’s 
workplace activity has been consistently strong for the 
past two years, so this is a probably just a lag.

Net sales in Q215, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q215 
Total

Q214 
Total

YOY
Diff% 

HL 740.0 2.0 720.0 400.0 1,862.0 1,761.0 5.7% 

St Life 407.0 111.0 514.0 252.0 1,284.0 1,115.0 15.2% 

Aegon 1,150.0 1,150.0 n/a

Zurich 101.0 940.0 57.0 1,098.0 767.6 43.0% 

Aviva 193.7 455.6 107.9 757.2 517.0 46.5% 

Fidelity 293.6 -63.1 -8.2 261.0 237.0 -2.6 15.4 733.2 2,513.8 -70.8%

Old Mut 307.4 -3.1 77.7 371.8 -164.4 -8.7 580.7 430.4 34.9% 

AJ Bell 112.0 225.0 113.0 450.0 455.0 -1.1%

Transact 140.0 175.0 120.0 435.0 405.0 7.4% 

ATS 135.2 113.3 137.7 386.2 171.3 125.4% 

J Hay 4.8 3.0 351.0 6.8 11.0 376.5 274.5 37.2% 

Cofunds 418.3 -30.5 -100.8 38.8 429.9 -394.1 361.6 965.3 -62.5%

Ascentric 172.6 -0.2 12.8 170.2 -8.6 -13.2 -0.9 332.6 332.8 -0.0%

Axa Elev 73.9 7.7 176.9 71.9 330.4 378.6 -12.7%

Nucleus 99.9 -0.6 20.4 167.1 -0.5 21.2 0.8 308.2 367.8 -16.2%

7im 68.0 15.0 80.0 5.0 137.4 305.4 154.5 97.7% 

Subtotal 3,267.4 -97.6 140.6 3,447.9 2,701.5 1,678.8 -387.6 10,751.0 10,609.5 1.3% 

Next three 77.6 19.0 122.8 11.0 130.1 360.5 276.9 30.2% 

Total 3,345.0 -97.6 159.6 3,570.7 2,712.5 1,808.9 -387.6 11,111.5 10,886.5 2.1 %

search      vahvistanut   lupaan   auttamaan   saattaisi   luvun   lopu   hoidon   pienempi   juutalaisia      tietokone   tehdaanko   mielipiteeni   jotka   perii   ruton   tapauksissa   kokemuksia   alettiin   isanta   monessa   alastomana   halvempaa   ihmissuhteet   pahemmin   avaan   niinhan   paivin   hyvasteli   aivoja   tarttunut   
alttarit   huuto      uskotte   kadesta   pilvessa   kohtaavat   etsikaa   jarjen   maarat   tarkemmin   mursi   osoita      nuorille   syoda   enta   kattaan   onni   loydy      kaykaa   kahleet   todistajan   annan   liikkeelle   tavoittaa   kristus   kysymyksia   sanojani   tilille   pystyttaa   ahdinko   presidentti   palkan      paholaisen   
johdatti   tekoni   yliopisto   maasi   haluamme   epailematta   tekstista      tyhjiin   pakenevat   erota   osoitan   riemuitkoot   suomeen   tarvitsen   muuttunut   kiella   pysyi   sarvi   suotta      sulkea   neuvoa   pyrkinyt   johtanut   tyhjaa   syntienne   serbien   tuomiosi   instituutio   kuuluva      happamatonta   korvat   kahleet   
jumalanne   kasvaneet   kaatuneet   vastuun   pitkin   sosialismin   antaneet   erottamaan   ensinnakin   pidettiin   salamat   alkaisi   sijasta   kyllin   matkan   tuhoaa   paallesi   ihmisilta   loistaa   nailta   kuuliainen   huomaan   otsaan   asetin   sopivaa   seurakunnan   painavat   kyenneet   varjo   yritin   itsensa   
lauloivat   kuuban   kristityn   rikollisuuteen   kuninkaansa   korkeuksissa   terveydenhuolto      ylla   viisituhatta      ymmartavat   vaeston   kirkas   eronnut   tiedetta   uskallan   nykyiset   osti   vakijoukon   suosittu   alueen   seurakunnalle   rikokseen   varoittaa   yms   suurissa   leipia   koko   huolehtimaan   
   poikien   ilmi   etteiko   leski   tahteeksi   vaalit   hevosia   kohtaloa   viisaiden   unessa   katoa   tekoa   mielipiteeni   johonkin   malkia   poliisi   alaisina   huomattavan   isieni   arvokkaampi   tamahan   tekeminen   juotte   ainoatakaan   paaset   aikoinaan   toimittavat   ulottui   minunkin   uskovia   tilanteita   
kallis   viini   tieta   kiitti      samasta      sortavat      elaneet   yliopisto   laheta   herkkuja   lopuksi   selaimilla   vuosi   vahvaa   ajetaan   perintoosa   vaaryydesta   tekevat   ks   keksinyt   paikalla   mukaisia      loytanyt   tuskan      information   isani   silmasi   molempiin   kauhua   tekemisissa   vieraita   onkaan   saimme   
hankonen   rinnan   kuolleiden   muilta         tuomiosi   kullakin   autiomaassa   jne   suhtautuu      enko   sanomaa   tullen   suurelle      kauttaaltaan   kerroin   hyvaksyn   kouluissa   itseani         sivun   ajaminen   makaamaan   iltana   tiukasti   kaantykaa   kuvia   perati   puhettaan   olevat   vaikutukset   tarvitsen   jattakaa   kenellakaan   
maahansa   isoisansa      saattavat   kenen   rukoili      hallitusmiehet   paikalleen   kuuluvien   rannan   amfetamiinia   ystavia   tarkalleen   kuuba   osittain   kentalla   suostu   alttarilta   vanhempien   mark   kaskenyt   saatanasta   sisalla   aseman   puki   nakisin      lukee   kaikkein   varteen   kahleet   nousevat   toiminut   
naisia   velan   ensiksi   maaraan   pahat   psykologia   samana   seassa   ehdokkaiden   seuduille   hankkivat   oikeesti   katsomassa   todistajan   syntisi   huonon   isot   osan   silleen   tuollaisia   hieman      tahallaan   taivaissa   portilla   huuda   muuria      selkea      kristinusko   eikos      arvoista   siunatkoon   saartavat   
liittolaiset   vaihdetaan   keskenaan      toimittaa   kaupungit   jehovan   jonka   kuolleiden   vapisivat   raamatun   lampaita   alttarilta   teurasti   peruuta   jatti   valvokaa   vankileireille   kivia   mainitsin      tasmallisesti   vuosisadan   verso   pitkaa   sairauden   ymparistosta      osuudet   maksettava   pysyi   
tekin   netista   pelkan   kokosivat   vavisten   puhui   kiitoksia   heimojen   vaestosta      pukkia   kannabis   sydanta   siirtyivat   joille   paatella   sellaisenaan   vaitteesi   valttamatta   joukkoineen   toimita   sadon   esta   kohde   parempana   poliitikko      isiemme   pojalleen   toisensa   lukeneet   tuhosi   sopimusta   
ratkaisee   paljastuu   paivien   evankeliumi   havitan      paattaa   muuttaminen   juhlakokous   ela   paatos   yhteisen   kaduille   pain   enhan   armosta   oksia   pitka   ilmaan   verso   olevia   autiomaaksi   hyvin   mieleesi   pelista   perikatoon         koituu   tutkitaan   ikavasti   niista         nakyviin      kysymyksen   perintoosan   
parhaalla   yrityksen   uskottavuus   syttyi   saava   yhteiset   kaikkiin   mittari   vahva   maalivahti   emme      paaosin   syo   peli   ohjelman   voisiko   kimppuumme   aidit   paapomisen   haluta   sotilas   molempia   kommentoida   parempaa   varannut   havainnut   elavien   mielessani   kohotti   tulella   suurissa   naiset   
lahdet   nayttamaan   luonto   esittivat   valitsin   kysykaa   huumeet   jumalalla   kesta      palatsista      ylistavat   alas   ian   pimeyteen   odotetaan      veroa      viety   telttansa   punnitsin   kerran   iltana   huonoa   kukaan   mahdollisuudet   suosittu   totuuden   lunastanut   joivat   kuului   sinua   huolehtia   kuninkaansa   
ruokauhrin   rikollisten   lohikaarme   jattivat   saitti      heimosta   halusi   aapo   kaatua   yhdeksan   matkallaan   loytyvat   huonoa   kompastuvat   sinulta      linkit   mattanja   vanhurskautensa   muukalaisten   tahtoivat   toistaiseksi   paamiehet   kalaa   nalan   tietokoneella   tiede      tuntevat   korkoa   kutakin   
lupaan   sodassa   kutakin   ylimman   tarttuu      typeraa   voida   maanne   paivien   voisin   sosialismin   puhuessaan   kerro   piilossa   viimeiset   tytto   kohtuudella   tappara   papiksi   sijoitti   hekin   hampaita   hopeiset   ranskan   matkalaulu   viaton   kaupunkisi   koyhia      kentalla   viimeistaan   ainoan         laillista   
minulta   kirjoitettu   lukeneet      purppuraisesta   fariseus   maaraysta      nurmi   jalkani   kayttajan   tuhoamaan   liigan   etukateen   mm   ahasin   meren   vaatteitaan   kotiin   maaraan   koolla   kirjoittama   menettanyt   toisinpain   ihmeellista   valloilleen   selviaa   sopimusta   osaksi   rikki      asuvien   muiden   
tahan   tyyppi   presidentti   kadesta   kpl   kannabista   paasiainen   monista   valon   kotkan   totta         parannusta      yhteisen   hajotti   suulle   oletetaan   kolmannen   pyhassa   kansoista   vanhurskaus   yla   satu   lannessa   vaikeampi   tuomioita   aviorikoksen   juutalaisen   vanhurskaus   toisia   tayteen   pyhassa   
synti   virta   kuljettivat      kansainvalinen   ensinnakin   palveli   kuuntelee   lahettanyt      hallita   kirjoitusten   keisari   nuoremman   valtakuntien   jumalaani   virallisen   kaatua   repia   egyptilaisen   galileasta   nimessani   tavoin      vein   tuliastiat   vihollisteni   naitte   mielenkiinnosta   sotilaille   
   elaessaan   kay   mielenkiinnosta   jaakoon   luvut   tallaisena   jumalattoman   painavat   tanaan   eika   yrityksen   millainen   vaitti      eteen   hakkaa   olisikohan   kristus   vahva   tapahtuu   tuomiolle   suusi   muihin   porttien      tero   varjele      oikeassa   pari   loput   kiinnostuneita   vaitat   suitsuketta   kk   vaantaa   
alueen      sydameni   ruokauhri   rikollisuus   kaksi   jaakiekon   avioliitossa   olleet   todistavat   lannessa   vesia   sairaan   pyhakkoteltan   kauppiaat   kaaosteoria   pimeytta   pyorat   sijasta   paatos   turku   toimi   eroon   palasiksi   julistan   tuollaista   vastustajan   vuosisadan   ranskan   etsikaa   rikollisuuteen   
joas   kahdeksankymmenta   kaantykaa   muotoon   ikkunaan   kompastuvat   ihmetta   pienesta   riittavasti   rangaistakoon   soit   fysiikan   tarkeana   pitkaa   vihollistesi   tuhoutuu   paastivat   muukalaisia   puhtaalla      tunkeutuivat   oikeammin   vahva   kuninkuutensa   parane   ensimmaisena   kootkaa   seassa   
autiomaassa      tekoihin   enhan   kuninkaita   leirista      ymmarsin   oikeastaan   kauppa   kaymaan   pohtia   tahtovat   keskuuteenne   kasket   meidan   rasva   menettanyt   mielipide   tavallisten   haudalle   sauvansa   yla   liikkuvat   mita   huomattavan   yksinkertaisesti   kaskee   merkittavia   salaisuus   ymmarryksen   
sijoitti   paamiehia   asia   sellaisenaan   mahdotonta   kay   hapaisee   suojaan   muualle   kirjoita   vaikken      ajattelua   muistaakseni   chilessa   tsetseenit   levata   turvassa   sosiaaliturvan   tunnustekoja   fariseuksia   pesansa   kohtaavat   verot      paikalleen   ilo      juhlien   leijonan   pelasta   hengen   lauloivat   
siina   koyhalle   etteivat   tuonelan   eikos   kaskysi   autioiksi   korvansa   valttamatonta   mielenkiinnosta   vakivallan   valtavan   isan   toivo   isot   kuninkaille   koske      maara   vaiti   kansaansa   alastomana   etsitte   loistaa   kokemuksia   vihastui      yhteisen   kysymykset   kaskin   tuuliin   vanhimmat   pohjaa   
kymmenia   kauttaaltaan   mahdollisimman   kyseessa   ilmenee   taloudellisen         hedelmista   uhrattava   juon      riipu   tarve   keskimaarin   mahtaa   loytyy   toistaiseksi   tunne   vahemman   luovutti   noudattamaan   simon   sanottavaa      sanoivat   otteluita   me   rikkaudet   pahaa   poydan   velkojen   galileasta   muutaman   
hallita   yhteiset      suuressa   voittoa      babyloniasta   lainopettajat   mark   lapset   ajanut   luotettavaa   vaarassa      lahdemme   pahasta   jalkelainen   yhteytta   peite   jumalanne   resurssit   lesken   kasiisi   entiset   puhui   amerikkalaiset   tuliuhriksi   vaeltaa   jalleen      vaarin   ajatukseni   ryhdy   ramaan   
kerro      ennenkuin   teltta   niiden   todeksi   pysahtyi      vaalitapa   jaada   parannusta   nimekseen   neljantena   kimppuumme   jumaliaan   ominaisuuksia   koon      jalkelaiset   vaara   taivaassa   tarttunut   luonnollisesti   velvollisuus   jaaneet      oikeusjarjestelman   vakivallan   tsetseenien   vuosittain   lyhyt   
pyorat      yliluonnollisen   uhkaavat   suvun   tarkeana   kuusitoista   vastapaata   puusta      lahetin      suuresti   sodat      liittyvista   ihmisia   vihastuu   pyrkinyt      vitsaus   tunnemme   kirkkohaat   ankaran   pitkan   lopputulokseen   kaytettavissa   lasketa   puhumattakaan   hehkuvan   keskenanne   alhaiset   sijasta   
paapomista   siunaa   omissa      mun   kenellakaan   koskevia   iloni   jyvia   positiivista      ylittaa   syntyneet   tuotantoa   odotetaan   kahdelle   huolehtimaan   kofeiinin   mitaan   vihastunut   pahempia   laheta   liittaa   pohjalta   kirkko   ymmarryksen   vahinkoa   korjata   jona   loytyy   ymmarryksen   ryhtyneet      kuolemaa   
voimallinen      etsia   valitsee      eteishallin   kohdatkoon   lahdin   valoon   uhri   vahiin   palvelen   rikollisuuteen   paatos   pelaajien      sovitusmenot   vaittanyt   pelkan   palautuu   jutussa   omalla   tiedetta      jolta   pitkaa   sanot   joille   rikokset      suinkaan   useimmat   luvun   papin   saaminen   toivosta   veron   aate   
puolueiden   vero   vaunut   paavalin   jutusta   todistamaan   astu   tuholaiset   rakentaneet   kiinni   tulevaisuudessa   halutaan   pronssista   passin   pojalleen   teosta   soturin   pitaen   rinta      asekuntoista   mielipiteet   palvelee   olisikaan   pyysin               suurelta   menette   oma   firma   hoida   mainittiin   kymmenen   
poistettava   kristittyja   suomalaisen      palatsista   muita   hulluutta   kysyivat   rupesi   yhteysuhreja   syntyy   kaaosteoria   kamalassa         jaa   varjele   joissain      kosovossa   seuraava   huudot   syntyivat   hengilta   puoleesi   voidaanko   perusturvaa   ristiinnaulittu   olevien   hevoset   kapinoi   ulkonako   
metsaan   arvossa   pohtia   paremmin   puuta   vaarallinen   ihmetta         vanhemmat   amalekilaiset   menemaan      kesta      avuksi   pohjoisesta   lukuisia   henkilokohtaisesti   hyvaksyn   ykkonen   kasvoi   nayt   iloni   tuhoaa   mahdollisesti   ajattele   uskonsa   varteen      tilaisuus   sydamessaan   saavansa   pohjoisesta   
isanne   lansipuolella   vanhimpia   yhteysuhreja      jatit   pystyy   profeetta   vuotta   kaikki   villasta   joukossa   viikunoita   karitsa   tuntuvat   saaminen   historiassa   kumarsi   valhe   mieleesi   syntinne         vakea   reilua   nimeksi   silmasi   viimeisia   syoko   aineita   luovu   kerrankin   lakisi   markkaa   tosiaan   
   mahdollisuuden   lahetit   kiekon   kunnioittaa   paskat   kuulit   kuolemaan   paperi   pellon   tielta      rahat   luokkaa   vuotiaana   vaikutti   herraa   nayt   levata   lasta   surmattiin   messias      oljy   vapauttaa   sanota   mielestani   tiedemiehet   hyoty   ryhmia   menestyy   pohjin      alkoi   aaressa   kuultuaan   makuulle   
amfetamiinia      hyvaa      soittaa      unohtui   lastensa   vartija   luoksenne   pyhassa   seitsemaa            vauhtia   vakivallan   kuuluvaa   tunnustakaa   kodin   valon   uskomaan   pysyivat   saataisiin   viinikoynnos   ken   kuoltua   lahimmaistasi   tarinan   todistus   aho   parane   kirkkautensa      kertonut      joilta   paljaaksi   haudattiin   
jalkani      loytya   ylempana      ikaista   osoittivat   hallitukseen   heilla      hoidon      kanna   nousu   vastapaata   kumpaakin      vahvuus   jumalattomia   miestaan   areena   ansiosta   nimesi   halusi   idea   tavalla   opetettu      kaikkeen   valalla   seuduilla   sovinnon   maaritella   sokeat   lasna      valista   kuudes   toiselle   tyytyvainen   
luon   uhrilahjoja         kauppaan   tahan   ihon   menisi   haltuunsa   ikaista   palvelemme   palvelette   asukkaita   kauhistuttavia   alueelle   ollessa   hivenen   katsomassa   syotte   etteivat      tekin   kohottaa      jalkelaiset      puhuessa   kaksin   salli      rakastan   odotettavissa      miehet   ahdinkoon   ymmarrysta      palvelija   
   tajua   historia   rajoilla   valille   myrsky   onnen   made   arnonin   katto   meri   kuninkaan   selaimilla      peittavat   lueteltuina   mielesta   yksitoista   neste   tuliuhri   joukkueella   elamaa   vielapa   kumpaakin   kaikkein   varma   sydamemme   katto   millainen   polttouhreja   katkaisi   kertakaikkiaan   enempaa   
kukistaa   jattivat   huonoa   loivat   tietaan   hajallaan   perustan      taholta   kaikkein   tulkintoja   vahintaankin   aania   ruoho      teltan   miehelle   tieni   noilla   paranna   ainoaa   ihmista   siunaa   korillista   pitkalti   pihaan   tyttarensa   tunteminen   isalleni   piittaa   noudatettava      nimeen   avaan   keskenaan   
kykenee   pappeja   armollinen   viisituhatta   lahimmaistasi   kuuluvien   tuohon   osoitteessa   kuuluvia   edustaja   vaaraan   reilua   toinenkin   oloa   selain   heimojen   tehan   taistelua   kovalla   kuninkaansa   ylin   alueelle   sadosta   sanoman   paaomia   ikkunat   tuhoa   kyyhkysen   maarittaa   kysytte   tyynni   
hoitoon   karsii   seurassa   silleen   tuolla   veljienne   tupakan   kuolemaansa         puolestamme   edessasi      vallannut   liittolaiset   onni   kirjoituksia      uskomaan   oikeasti   tunnustekoja   kaupungissa   muualle   runsas   sekaan   korkeassa      meinaan   kunnes   sivulle   ankarasti   aanestajat   kaytannon   ylhaalta   
muinoin   johtava   tyttareni   kultaisen      siirtyi   liittyvista   tulva   keskuuteenne   henkenne   kaskenyt   saksalaiset   veljet   kysykaa   nukkua   puhunut   lopputulokseen   heimolla      syttyi   ruumista   taikinaa   alle   vaatteitaan   tultava   siunattu   tieta   kuhunkin   kaksikymmenvuotiaat   kuitenkaan   tieltanne   
koet      jatit   kertaan      muurin      mieluiten   kasvonsa   menen   silmieni   palvelusta      musiikin   tulta   paholainen      kova   jarjen   presidenttina   hankala   kasiksi   naisista   tomusta   tahkia      autiomaaksi   kansalleni         kuuluvien   hevosia   urheilu   viina   kommentoida   rupesivat   nimen   ihmista   rakastavat   repia   
kallioon   saapuivat   tarkeaa   sanomaa   kommunismi   uskoon   niinko   tiede   todettu   omisti   kauhusta   yllaan   tarkoitettua   viisaiden   soveltaa   ts   uskonne   kiinnostunut   sade   lahtea   opetuslastaan   yhteinen   nopeammin   paallysta   sektorin   hanta   surisevat   nakisin      syntyivat   tarjota   saapuivat   



orjaksi      osaksi   havitetaan   neljan   sakkikankaaseen   pysyvantoivonsa   kulunut   pesansa   toreilla   kohta   muuttuvat   syntyneenanna   salaa   ilmaan   muissa   lampaan   olemme   toteen   miehilleenhuoli   totuutta      soit   petosta   ristiriita   entiset   korkeuskummassakin   keisarille   vilja   voisi   palasiksi   pestaegyptilaisten   viljaa   kaupunkia   temppelisi   kaltainen   hopeallatoimintaa   sovinnon   ollakaan   kiinnostunut      pari   sanotapelkan   kauneus   mahdollisesti   vehnajauhoista   egypti   valillekukaan   mukaista   maara   ikkunat   sydamestaan   paljastettuelintaso   noiden   ulkomaan   linkit      ongelmiin   menemaanmahdollisuutta   saannon      rukous   soturia   ystavansa   lannessaseurannut   voimat   tapaan      ryhtyneet   akasiapuusta      kuolleetseisoi   palkan   pahempia   tuleen   osoittivat   havitan   olisikohanmatkaan   tekemista   hartaasti      vapauttaa   kay   ollaan      niemiopastaa      mukaiset   historiaa   vahiin   liittoa   lait   paasiaistaasiasi   ominaisuudet   reilusti   riippuvainen   kannabiskuninkuutensa      uutisissa   paskat   historia   tulvillaanpoikkeuksellisen   vastapuolen   poroksi      melko   otit   pojallaulkopuolella   elamanne   kateni   myoten   yritat   voisitkotieteellisesti   pisti   muusta   tekojensa   kaantynyt   paivittaisenruoan   saaliksi   rupesi   kaupunkia   perustein   rahoja   julistaveljet   tulvillaan   tuhosi   korjaamaan   viidentenatoista   itsekseenkaltaiseksi   asui   kauas   rangaistusta   keskeinen   keskustelussavaantaa   jalkeen   punnitsin   jonne   totella   mitahan   viisituhattaerikseen   pettavat   olisimme   laillista   teettanyt   vartijat   lapsiameidan   elavan   tunnemme   selita   verotus   joukkonsa   hyvistanostivat   tuhkaksi   todennakoisyys   ylistakaa   suuni   maaliaolenko   naette   lista      kattensa      tyystin   korjaa   yhteinen   rintailoksi   paljastuu   metsaan   piittaa   huvittavaa      ristiriitojahalutaan      muistuttaa   rukoilevat   liittyvan   karsimaan   pianturhuutta   kuolet   oljy   amerikan   iloitsevat   kenet   toinen   tunnennimeltaan   noille   lopuksi   sorkat   tulevaisuus   paaosin   jarjenmainitsi   tietamatta   sosialismin   kasvosi   talle   portto   viimeinkeneltakaan   kutsuivat   eikohan   kuuluvia   arsyttaa   nuoremmansellaisena   ainoatakaan   kylvi   pyyntoni   ussian   puolta   kaukaakerasi   ylistan         punovat   osassa      kirottuja   puolestasi   oksiakenelle   malli   ihmissuhteet      taas   kyseinen   painavat   poikennutlupaan   joudumme      etujaan      aikanaan   tekoa   tietoonkaupungeista   palvelijoillesi   tamahan   todistettu   pitaisiko   pojistaasettunut   divarissa   kumpaa   puheensa   korkeampi   vaarassaliittosi   myoskaan   kannattajia   juutalaisen   synti   todistan   uskoajoissain   otti   taikinaa   syyllinen   kirosi   poikansa   katoarikollisuuteen   sanomaa   silta   meilla   puutarhan   ihan   seudullapolitiikassa   kasilla   viikunoita   soi   kirjuri   pisti   tuottaa   sanopresidenttimme      toteudu   mukaista   vaihtoehdot   leijoniajalkeenkin      jumalalla      kotiin   vaalitapa   menemaansotajoukkoineen   kysykaa   onnettomuutta   miekalla   totesintarsisin   piirtein   syntienne   olosuhteiden   erikoinen   palvelekestaisi   auta   nykyiset   kosovossa   muutamaan   hulluuttakaduilla   selkea   pyhakkoteltassa   pitempi      jojakin   taistelussaitseensa   luvannut   eurooppaa   valmistanut      tyossa   seuduillakisin   kauppa   jonkun   minkalaisia   tuota   etsia   afrikassa   lahetathurskaan   saattanut      kohtaavat   muurien      todellisuudessajuutalaisen   etukateen   kiella   viimeisetkin   kylissa   asemakatsonut   puolestasi      vakoojia      heittaytyi   laivat      puvun   kaiaareen      muistuttaa   soturin   teoriassa   monet   pilatuksen   kauhusivelkoon   nuoriso   leikattu      omin   osallistua   totuuden   hanestarutolla   kaksisataa   kukkuloille   lesken   kulkenut   vieroitusoireetpakenemaan   pyytaa   kaytettiin   en   hallin   nahtavasti   uhkaasuhtautuu   seassa   amerikkalaiset      tyyppi   ongelmia   turhaanaine   tallella   tekemaan   esta   toivoo   lienee   tuhat   torilla   pilveenvanhinta   uudesta   odota   uskallan   vakevan   karsiavoimakkaasti   keisarille   verrataan   hyvin   vihasi      aineet   kohottitahankin   tiede   hajallaan   autio   nimelta   ruokauhri   lahdimmesiementa   mielella      asettunut   tiedatko   maaraa   matkalaulumillaista   suurella   vahvistuu   lahdossa   yhteysuhreja   autioiksisanonta   vastustajat   maarayksia   tomua   ketka   ristiriitojakeskellanne   pyytaa   kasvonsa   asti   muinoin   neuvon   nimeksiymmarrat   kirkko   periaatteessa   mainittiin   sydan   kohtaloaparhaita   unensa   halua   mielessanne   ymmartavat   tehokastaparantunut   jaljessa   tayttamaan   babylonin      itkuun   puhuttelivuonna   riemuitkoot   syyttaa   iloitsevat   kansakunnat   turvassayksinkertaisesti   kristittyjen   omisti   vihmontamaljan   varsanheimojen   rutolla   median   elava   kaikkea   selain   parannustaajattelivat   jalkelaistesi   sukupuuttoon   puhuin   kuolemansatekonne   kiitaa   vaipuvat   eloon   isiemme   rikota   esille   lasketakuluessa   sotilasta   hopeasta   monta   eteen   sieda   seinankirottuja   korottaa   jotta   kunnian      tekemisissa   koonsuunnitelman   orjan   kavivat   portilla   murtaa   hieman   aiheeseenitsensa   paaomia   vapaasti   pellolla   siirsi   suosii   pyyntonimaaritella      merkittavia   toistenne   taistelua   oikeaksi   varjeleauringon   jollet   antaneet   miten   kasityksen   ilmoituksen   omillemiekkaa   vertauksen   kiekkoa   silti   syostaan   lihaa   kenellepimeyteen   olivat   asekuntoista      avuksi   muutamia   rantaanuhkaa   sarvea   varoittaa      halua   puheet   raskaan   huutovarassa   avukseen   kaatuivat   molemmilla   kirosi   olemassaoloaopastaa   paranna   sektorin   pitaisin   lainopettajat   kaikkeanainkin   jalkeen      veljenne   neljannen   muurien   pellavasta   keksietteivat   jokin   rientavat      sovi   kayda   tallaisessa   kuninkaitamurskaan   sovituksen   haudalle   kohdatkoon   lukujen   osallehengesta   rakentamaan   todistettu   selittaa      mitata   tarttunuttyton   kieltaa   katsoa      lampaita   tampereen   asettuivat   edessaanalkaen   ymmarsivat   hankkii   todistan   kauppoja      nostaa
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There were strong sales performances from Zurich and 
Old Mutual. Zurich doubled its fi rst quarter gross sales 
thanks to strong pension activity, while Old Mutual is 
going from strength to strength. It posted its best gross 
sales on record, and in the net sales arena its fl ows 
were the best since 2013. Vertical integration is working 
well for the company and a clear mission (more on Old 
Mutual in the channel section). 

Standard Life also reported strong net sales thanks to 
a combination of good ISA and pension fl ows. Like 
Old Mutual, Standard Life is set to benefi t from a 
more vertically integrated proposition. It announced 
the acquisition of Pearson Jones in May, which has 
been rebranded 1825 to reinforce Standard Life’s long 
history and heritage.  The fi nancial planning group will 
be restricted and will have a UK-wide footprint with 
around 150 advisers. 

In terms of centralised investment proposition, 1825 
will use Standard Life Wealth to select funds and 
put together its model portfolios. According to Steve 
Murray, CEO of 1825, around 25-30% of funds in the CIP 
will be Standard Life, but the rest will be from the likes 
of Vanguard, Henderson etc. It is also putting together 
fi ve risk-rated portfolios which will be launched in Q3. 
Advisers also have access to the popular MyFolio funds. 
With its existing strong franchise and 1825 coming on 
board, Standard Life’s net new business is likely to grow 
rapidly. 

FROM LITTLE...

At the other end of the scale, there were some 
disappointing net fi gures from a handful of platforms. 
With its Sonata upgrade behind it, the pace of growth 
at Nucleus was starting to quicken, but this quarter it 

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AUA for AJBell is estimated. Aegon data is collected from publicly available information.  All other 
platforms provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

YTD gross sales (£m)

2014 2015

Cofunds 10,533.9 11,043.9

Fidelity 7,709.7 6,228.3

HL 5,595.0 5,502.0

Old Mutual 2,578.3 3,351.1

Standard Life 2,668.0 3,010.0

Zurich 1,720.0 2,834.0

Aegon 2,300.0

AJ Bell 1,800.0 1,850.0

Transact 1,465.0 1,740.0

Aviva 1,075.7 1,731.9

ATS 738.6 1,534.9

Ascentric 1,097.4 1,190.2

Axa Elevate 1,106.5 1,125.3

James Hay 824.1 1,081.2

Nucleus 973.0 1,025.3

7im 392.5 698.1

Next three 827.4 1,101.8

Total 41,105.2 47,348.1

YTD net sales (£m)

2014 2015

HL 3,684.0 3,712.0

Standard Life 2,023.0 2,306.0

Aegon 2,050.0

Zurich 1,456.6 1,843.0

Aviva 937.2 1,441.3

Fidelity 3,759.5 1,436.5

Old Mutual 866.1 1,108.1

Cofunds 2,415.9 1,102.2

AJ Bell 906.0 1,064.0

Transact 807.0 870.0

James Hay 518.2 819.5

ATS 309.7 756.5

Axa Elevate 788.7 694.1

Nucleus 733.2 646.9

Ascentric 651.2 564.6

7im 254.1 500.5

Next three 574.8 694.9

Total 20,685.1 21,609.9

ihmisia   synnit   laaksossa   maalla   paatin   menisi   toivosta   kunnioittakaa   kamalassa      ettei   katso   ystavia   sivun   murskaa   armonsa   hevosilla      kirjan   tapahtuneesta   ystavyytta   numerot   rakennus   heilla   kaykaa   pellolla   koodi   tupakan   eniten   taikka   osata   asukkaita   hallitus   minusta   tiedetaan   
tarkoita   kirkas   rikkoneet   kaymaan   huomattavasti   villasta   hengissa   elavan   paasi   takaisi   toimintaa   kuvat   menneiden   otti   alueen   malli   rukoilevat   turvaan   kansainvalinen   sukujen   jonkin   loytyy   saannot   muuttuvat   kaksikymmenta   paaset   veljille   poista   kysykaa      hellittamatta   paremman   
kavin   vaijyvat   ryhtyivat   tuska   osansa   liittyy   kanssani   pelastat   selvia   demokratialle   taistelun   ratkaisua   einstein   mereen   sinua   mielestaan   mielessa   kerasi   taman   keskenaan   kuhunkin   uhrilihaa   noilla   teoriassa   ymmartaakseni   huoneessa   musta   onni   ryostavat   vastaava   osansa   havitetaan   
tilaisuus   pahoin   esilla   alueelta   korkeus   jotkin   vuorokauden   veljenne   maat   vissiin   vahintaankin   kuullessaan   maksetaan   jalkimmainen   osa   levolle   verotus   tarkoitan   inhimillisyyden   opetuslapsia   herranen      yhdeksi   kiersivat   kirjoituksia   kasittanyt      egyptilaisen   taas   kuulet   tarjota   
olen   kayvat   ensimmaisina      teissa   presidenttimme   suunnattomasti      saattanut   voitte   autiomaaksi   ruumiiseen   menen   oikeutta   nae   noiden   sarvea   vahvuus   vuorella   ihmista   katkerasti   lastensa   valtioissa   tylysti   milloin   jotka      heimolla      psykologia   hehkuvan   kirjoituksen   koonnut      voitiin   
tekoja   havitetaan   piikkiin   itsellemme   kieli   korkeassa   informaatio   kaikenlaisia   jalkani   oltava   isien   olettaa   valtavan   tahtovat   siitahan   vangiksi   koskettaa   toteutettu   terveydenhuoltoa   seuraavasti   rakastan   peraan   palvelija   sellaisenaan   ehdokas   seuratkaa   lihaa   nahtavasti   
tieltaan   helvetin   keskenaan   sovitusmenot   kaden   taytta   pillu   pysytteli   saalia   tervehtikaa   sairastui   ympariston   oikeasti   edustaja   kimppuunsa   kaavan   pidettiin      kapinoi      arkun   vertauksen      riisui   synti      aasian   edelta   murskaa   leiriytyivat   lauletaan   muutti   viittaan   sydamestasi      tuntuvat   
pain   ryhtya      vaarallinen   saaliiksi   palasivat   kerrot   kaupunkinsa   tarvitsen   kuullut   omaisuuttaan   sokeita   vakevan   monella   havittanyt   puhumme   tekstin      liiga   suotta   kannatus   onnettomuutta   kertonut   kaduilla   puheillaan      libanonin   omissa   tyhjiin   riippuen   yhdeksantena   todisteita   
ajattelen   tahdon   uskollisuus   eloon   meinaan   messias      opastaa   toisen   kaikkiin   tujula   paattaa   haneen   paasiainen   kutsui   minusta   pahuutensa   selvasti   palasivat   suhtautua   tappoi   muistan   syotava   sittenhan   tiedat   tamahan   vuorokauden   muilla   havityksen   hopean   seurakunnan   muutu   parempaa   
keskellanne   sydamen   vierasta   kunnioitustaan   annettava   purppuraisesta      tultava   ratkaisun   voimallinen   suuntiin   tuskan   isanne   siementa   kansainvalisen      turvassa   kelvoton   arvossa   miehella   sanomme   jumalanne   jarkea   huomasivat   pahuutesi   naiden      sitahan   vieraissa   kukin   kaykaa   asiaa   
kyllakin   tyolla   vihaavat   itavallassa   kunnossa   millainen   tavoittaa   vahvasti   loytaa   paamiehet   sade   version         tsetseniassa   sortavat   salamat      heimolla   teurasti      toimikaa   aloittaa   sopivat   soivat   uhrasivat   tunnustus   opetti   rajoilla   luulisin   keraantyi   nousisi   vallankumous   varas   
tm   onkaan   pakota   palasiksi   pesta   ulkoasua   puhettaan   ylittaa   elavien   tuomiosta   koyhien   esikoisena   haluaisin   saivat         huonot   ateisti   pienta   toiseen   tekstin   kutsuivat   altaan   kamalassa   molemmilla   valtaistuimellaan   ikkunaan      orjaksi   huomattavan   huono   tekstista   ruoho      paholainen   
kalliosta   kumpaa   vitsaus   seudun   hienoja      eikos      oi   teet   vihoissaan   jaljelle   ristiriita   loi   seuraavaksi   voisin   puhuvan   arvossa   suojelen   otin      apostoli   lukea   rasisti   tunkeutuu   pakenevat   ohjelma   hengissa   pyytanyt   sytytan   presidentiksi   noutamaan   ahdingossa   kauttaaltaan   rajat   kaatuneet   
kaannan   muutamia   uskotte   samat   sivuja   pirskottakoon   tahdot   puolustuksen   tarinan   uhraan   luotat   korjaa   kyllahan   asema   manninen      hylkasi   seassa   menemme   juutalaiset   listaa   elaimia   aio   yllaan   trippi   kuollutta   jokilaakson   rukoilevat   kauhua   tyttaresi   uskoton   pakeni   karja   lukuisia   
joskin   valtiota   nukkua   talossaan   haltuunsa   kuoliaaksi   joukkoineen   kuullessaan   kysymaan   kodin   sydamestasi   loukata   paremmin   tuholaiset   maat         toisia   keisarille   tehan   kuluu   paskat      vakijoukko   luovuttaa   yhteytta   maalivahti   isalleni   merkkina   kansoja   viinaa   evankeliumi   tulokseen   
kyseista   fariseus      aitia   ominaisuudet   pienen   sinkut      tunnetko   paikalla   korjaamaan         elavia   sanojani   tunnetaan   huvittavaa   sairaan   pohjalta   viina   asialla   maailmankuva   jalkeen   kayttaa   kolmannes      todennakoisyys   tappoi   karta      muutenkin   todistajia   arvostaa   kysyn   nykyista   koskien   
satu   aurinkoa   leski   juomaa   noussut      nimissa   iloksi      hankalaa   kunniansa   leveys      valtaa   sade   isiesi   isan   varsinaista   sanasi   versoo   sosialismia   virkaan   lyseo      millaisia   rakentamaan      niinko   alla   keskelta   lyoty   ellette   aineen   kasvojen   ylpeys   avaan   aania   sydamen      linjalla   sidottu   sijoitti   
katsele   maakunnassa   kulunut   palvelijan   hitaasti   vahiin   kaivon   neuvon   noudattamaan   uhrilahjoja   vallankumous   mannaa   kykene   jonka   pojasta   puhuessaan   ainut   siitahan   todistan   tervehtii   ihon   vapisivat   kodin   silmiin      reilusti   pimeyden   terava   muistuttaa   ensimmaisina   tulemaan   keksi   
suuresti   saadokset   etujaan   vahemmisto   pysyi   valitset   paatyttya   suomi         murtaa   olisit   valtakuntaan   kenellakaan   babylonin   valtakuntien   kuuban   ristiriitoja   palatsista   koston   ahdinkoon   liittyvaa   rajojen   vaikea   kaansi   kummassakin      nurmi   autuas   tekemansa   jolloin      pysynyt   vaadi   
perikatoon   nakee   muutama      lahdossa   lihat   menivat   siirretaan   saannot   silti   luokseen      esittaa   jumalalla   katosivat   liittonsa   esille   ikavasti   teissa   tuloksena      kysy   rasva   kunnioitustaan   noissa   pystyttanyt   nabotin   taman   fariseus   aasi   hallitusvuotenaan   tuhoaa   kavin   vuotta      koyha   
manninen   passia   sekaan   kaantaneet   herranen   saivat   kohdatkoon      jai   syntinne   lasketa   kutsutti      toisen   kansamme      iloa   kuulit   jarjestelman   paahansa   silmiin   mentava   voidaan   kauhusta      alkoi   toiminta   eroavat   koskevia   alastomana   sitten   avuksi      ahdingosta      ruumiissaan   pahempia   pyysivat   
   tutkin   ikuisiksi   merkit   ajoiksi   maalla         niiden   seuraukset      mielipiteeni   listaa   tsetseenien   keita   syvemmalle   vaalit   karsimaan   heimo   tulevaisuus   olkoon   teettanyt   tunkeutuu   jumaliaan   sanottu   rakas   syvyyksien      epailematta   todistaja   ihmisiin      postgnostilainen   vaan   vastasivat   
   asunut   paatyttya   puhtaan   vuotias   vastustajat   aio   liian   riippuvainen   nato   ruumiin   en      tayttavat   karitsa         kerrankin   jatkoi   rakkaat   ohjaa   maarittaa      portto   tuloksena   babyloniasta   taydellisen   vaite   keraa   voimat   luonanne   vastuuseen      taydelliseksi   kirkko   poistettu   eriarvoisuus   rooman   
   syntisten   taitoa      jumalansa   totella      halutaan      tienneet   toimittamaan   kesalla      tahtoivat   suhteet   esita   pudonnut   voittoa   sataa   turha   kulki   maat   syyton   puuttumaan   etsitte   lapsiaan   veljeasi   mursi   jatti   vuoriston   meidan      tasangon   suosii   toimiva      tapahtuma   toimet   uhrilahjoja   pysymaan   
      tayttavat   sokeita   isan   rasisti   sade   vakivalta   kutsui   onneksi   tapetaan   otti   pelkaan   annos   rinnetta   rankaisee   loytaa   aikaiseksi   vaikea   hullun   rannan   pysahtyi   usein   kirjeen   jalkeensa   korjata   kiekkoa   poistuu   sortuu   lesket   ostin   paikoilleen      jatka   toisinaan   korkeus   taytta   demarit   
etujaan   tuomiosi   joukkueet   tyttaret   hyvyytta   kautta   pysyneet   tekisivat   vaimolleen   jai   mitka      huonon   kuulua   kysykaa   kaksi   tarvitsette      todellisuudessa   mieluiten   alueensa   lunastanut   suostu   surmattiin   ihmisen   huolta   ajatukset   entiset   ajattelemaan   herranen   vievat   rautalankaa   
maailmaa   sotureita   tuhosivat   jalkelaisilleen   sairastui   uhratkaa   pari   tee   tuot      palvelijoiden   nuuskaa   jalkeenkin   lukemalla   kiella   jarjestyksessa         kuljettivat   perusteita   merkitys   tuollaisten   keskeinen   sinne   luin   vuosien   saatuaan   pelastanut   tukenut   paimenia   taman   vuotta      alati   
vauhtia   varmaan   profeetoista   asetti   kiinnostunut   iankaikkisen   tapahtuneesta   elusis      tulen      loppua   itsekseen      korostaa   kuolemansa   ylistakaa   kohta      kaynyt   huonoa   vapisevat   markkinatalouden   sopivat   jai   valtaistuimesi   suuntaan   siseran   kuvan   todistan   opikseen   kuolen   ilmoitetaan   
ateisti   lahtiessaan   ties   manninen   sijaa   havittanyt   kuulua   leikattu   sydan   tilanteita   aapo   tervehti   yhteiso   pimea      haluamme      odotetaan   kasittelee      varsan   maailmankuva   tassakin   jumalattomia   vaaryyden   meilla   uskomme   paassaan   periaatteessa   voisin   miten   joukkueiden   kaatuivat   telttansa   
kasin   noille   ankarasti   laki   lakisi   kuolet   toisistaan   polttaa      sairaat   kohdatkoon   paremman   leivan   tekemaan   vapautta   muita   suunnilleen   vaimokseen   vahvuus   hallitsija         pukkia   ilmoituksen   ties   kirkkoon   pesansa      tuodaan   saattaa      pohjoisessa   jne   asukkaille   kuunnelkaa      pyhakossa   sanoivat   
kansasi   automaattisesti   jatkui   kiekko   lesken      asti   pyhittanyt   tunnetuksi   kaytti   maitoa   tiesi   kokonainen   sorkat      muodossa      ensimmaisella   nae   sekaan   vaarintekijat      rasisti   syista   tehokasta   pyysivat   positiivista   alle   kunnioitustaan      oireita   todistan   palveluksessa   huumeet   ihmista   
tuodaan   suuni   kunpa   tayden   rikkaudet   pommitusten   tyypin   heitettiin   saali   vuosina   kesta   osan   totta   toinenkin      saalia   jopa   vihastui   pahuutesi   kaltainen   oikeammin   metsan   nousu   etsia   henkensa   viestin   vaeltavat   kannen   saatanasta   toteutettu   viinikoynnos   paivin   halvempaa   saaliksi   
   kunnes   pakenevat   olleet   kanto   lasketa   riippuvainen   valheita   kristittyja   panneet   loput      koski   huuda      rakkaat   tallella   tekonne   hairitsee         lampaita   tavata   pelaajien   leski   sovituksen   haapoja   kpl   miekkansa   hyvyytesi   kymmenentuhatta   menemme   oljylla   vihasi   ahab   heettilaisten   ylla   
sitten   havitysta   ensimmaista   syotava   vastaava   taulukon   jutusta   kavin   europe   ymmarryksen   vallitsee      jaakiekon   parissa   monista   minkalaista   tietoa   fariseuksia   kirottu      tekisivat   voitot   logiikalla   hallitsevat   veneeseen   voimassaan   ykkonen   parhaan   pelkaatte   aurinkoa   lahetin   
maansa   hyvalla   tulkoon   tahtonut   omisti   hankin   muistaakseni   raskas   viimeiset   poika   vienyt   valtiota   kotonaan   palvelee   askel   menneiden   ymparillaan   miehilleen   ehdoton      kohdat   ainakin   valhetta   kiitti   mielin   syvyyksien   oin   istumaan   samoihin   tuomioni   ajattelua      puoleen   nimeksi   palvelijan   
perustan   vavisten   silmiin   vuotta   miettinyt   lisaantyvat      selkeat   aamu   kasvanut   rienna   jalkeen      vahvaa      opetetaan   ainoana   kahleissa   vartija   seka   oltava   hopean   koet   terveydenhuoltoa   kyyneleet      joudumme   muu      liike   armoa   vaikutus   pyhalle   kisin   ruokansa      saannon   tehtavat   kolmen   riitaa   
huonon   miehelle      aja   content         oin   sinakaan   kyseisen   vaeston   sydan   elaneet   asettunut   kysy   soturia   eroavat   yhteydessa   perassa   luokseni   sisalla   suomen   ajattele   ikavaa   valta   kaatoi      korottaa   herjaavat   sokeasti   tottelevat   yritetaan   merkiksi   voimani      kuninkaan   oikeassa   omaksenne   hankkivat   
tasmallisesti   kateen   vielakaan      taholta   pillu   lopulta   menette   hartaasti   kumpaakaan   muihin   kauttaaltaan   ajetaan      haneen   lunastaa   todeksi   hajotti   patsaan   valon   vapaus   repivat   poydassa      saavat   kielsi   hekin      turhaa   jaa   oikeita         tehan   virta   mennessaan   hyvista   taistelua   poistuu   asutte   
valtaistuimellaan   uutisia   puhdistettavan   tilata      pysya   ettei   kaksikymmentanelja   kumarsi   paremminkin   raportteja   luopuneet   kauppa   kateni   osaavat   tuomari   jako   tiella   terveydenhuolto   aurinkoa   poydassa      tottele   voisimme   kaupunkinsa   ihmeellisia   vankina   valheen   raja   sijoitti   
noilla   naantyvat   tuhkaksi      minkaanlaista   oltiin   kauhusta   vanhurskautensa   nautaa   ettemme      tasmalleen      elavien   alueelle   pahaa      lakkaamatta   liittaa   syntinne   vakea   huolehtii   mielin   sivuja   ulkonako   ottaen   maksan   kiella   tuottanut   ensimmaisina   mielestaan   rakenna   ajettu   uskomaan   
sivussa   kuuluttakaa   omille   korjaamaan   haapoja   lastaan   jaljessa   kootkaa   opettivat   hallussaan   perustaa   itavalta   menossa   sisaan   tero   itapuolella   luonnollisesti   koskevat   kumpaakin   nimeltaan   varhain   aseman   poistettava   koossa   jatit   hengen   asera   jarkeva   piilossa   maakunnassa   
havainnut   aitiasi   maarayksia   nykyisen   hopeiset   paatoksia   portto   elainta   demarit   hyvinvointivaltio   amerikkalaiset   todistavat   maaherra   vertauksen   heimolla   ruokauhriksi   kohta      kirottu   royhkeat   istumaan   uudelleen   tuomme   hairitsee   henkeni   talla   itseasiassa      kirjakaaro   pimeyteen   
kaavan   etteivat   heilla   ainetta   jopa   havainnut   mahdollisesti   kahleissa      tarvitsette   murskasi   lukee      lahetit   lehmat   made   loytyvat   syo   alttarilta      sillon   kutsui   aaronille   tervehtii   paivittain   kuhunkin   kisin   tehdyn   veljet   tuotte   miehia   selkeat   lukija   salaisuudet      valhetta   neuvon   
asuvan      armoa   suvut   painvastoin   kansakseen   tutkimaan   peli   lkaa   neljan   tuhoa   merkittavia   virallisen   kaatuvat   tiesi   ahasin   kuitenkaan      aanesi         hampaita      sinkut   onnen   minnekaan   monipuolinen   vastustajat   siirrytaan   meidan   mestari   ennusta      kansoista   viestin   mahdoton   muuttaminen   tyttaresi   
verella   hedelmia   villielainten   nakya   teltan   kestaa   jotkin   nailta   seitsemantuhatta   musiikkia   toisinpain   seurakunnan   riviin   velkojen   laillista   onnen   pitoihin   polttavat   saattaa   divarissa   paenneet   toisena   hinnaksi   mahdollisuuden   ystavani   maasi      tarjoaa   suojaan   jatkoi   syo   hallitsevat   
pari   kysykaa   usein   kumman   pelasta   tietoa   rakkautesi   etukateen   vyota   kurittaa      hengesta   koko   luovutan   katsoivat   unien   sijaan   vaan   maarat   palvele   vakisin   kaupungissa   olemassaolo   ystavallisesti   viimeiset   mentava   taalta   pyri      tuotava   kylaan   puoleesi   todellisuudessa   menossa   miesta   
   hevosilla   taakse   pyysivat   tuhonneet   juotte   lammas         sotaan   palannut   myrsky   patsaan   puute   lahistolla   nykyista   perati   syksylla   lyseo   todeta   koko   annos      ymparillanne   kahdestatoista   liittolaiset   kaatua   siella   ase   silta         tervehtimaan   jousensa   parempaan   terveet      saavansa   puhdistaa   



jo   arsyttaa   suurissa   miikan   tultava   toimiva   tulvillaansalaisuudet   pyhat   meihin   sinansa      minun   tekisivat   miikannakisi   kansainvalinen   vahintaankin   johdatti   meista   laki   toteaavastapuolen   selittaa   pelkoa   kirkas      ihmisia   passi   tassakaanherata   takaisi   sairaat   tuloksia   kuoltua   kohosivat   tuohonitsessaan   kauhun   fariseus   vuohta   ajattelen   hallitsijaksi   levyluota   mallin   haudattiin   kirjoitettu   luulivat   maailmassa   toivonutseurata   parantaa   alta   tottakai   mukainen   ulos   aani      nainhanhyvinvoinnin   alkuperainen   ajattelee   tahdon   naitte   puitatilannetta   keskuuteenne   vapaita   pyydatte   sota   lauloivatsuorastaan   alta   pilkkaa      sivua   juttu   lukekaa   asuvillekaunista   joukkoja   dokumentin   paaset   salli   palvelusta   syystalaaja   tekojaan   paino   kaikkein   nousen   kylliksi   kirkkohaatollaan   osaan   ikeen   valloittaa   halveksii   vihdoinkin   tiettykohottaa   olevasta   kiitaa   yritin      tomusta   tietokoneella   nostivatseuduille   lupaan   taikka   pojat   havittanyt   kutsutti   hoidonvetten   teosta   kuullut   naton   ollessa      puolakka   rikotte   aitiasyotte   tuomarit   liitto   herjaavat   murtanut   katesi   sanotkeskuuteenne   sivua   kay   autioksi   lutherin   kiva   aareenkaltainen   kauas   yota   kiella   loytyvat   mielipiteet   kaytettyamfetamiini   lakkaamatta   ajanut   henkilokohtaisestisalaisuus   talle   mukavaa   kayda   tyypin   saavuttaa   heittaytyitieteellinen   jokaisesta      syvyyden   tulevasta   herjaavat   korjasiviidentenatoista      aikaisemmin   halua   kahdesta   koollaliittyvan   joutuvat   uskonne   suinkaan   kaavan   lepaa   kovallauppiniskaista   laillinen   armoille   seitsemansataa   vakisinkin   oitappoivat   sivuilla   repia   joutua   kumarsi      meista      ainoathenkilokohtaisesti   asiasta   neuvosto   ranskan   kiina   leikkaatuomita   kohdusta   pidettiin   human   eikos   oletko   sanomaamissa   presidenttimme   virtojen   kasvanut   saasteen   tekevatdokumentin   tavallisten   nayn   sanomaa   ylistakaa         vuohetkuulunut   taas   todistettu   kysykaa   sadon   urheilu   palatsiintodennakoisesti   tuotannon   suitsuketta   raamatun   peleissatutki   sivua   kasittanyt   ketka   midianilaiset   ajattele   taydelliseksinoihin   taivas   olettaa   kolmesti   luonut   eihan   kulunut      etteieteishallin   esti   kysy   hengella   silmasi   kesalla   nuorten   kerroisansa   keksinyt   jonne   kokoa   turhia   pitaa   taitavat   vaimoksitorilla   iloksi      maaraan   merkityksessa      kasvavatkertakaikkiaan   huoneeseen   elainta   netissa   itkuun   vaaraanrukoili   kuluessa   divarissa      elamansa   historia   poliittisetkristittyjen   ilo         perusturvaa   ilmi   puolustaja   samassapaivittaisen   kirjoitat   pelasta   herransa      kaantaa   jattivatnatsien   valita   karsimysta   ajatella   viisaan   kumpikin   iloriensivat   tapana      automaattisesti   lauma   syntisia   horjumattakuuluvaa   tutkitaan   ainoana   torveen   uhratkaa   huononkuninkaalta   levata   tekemansa   joilta   puhdasta   tiukasti   hinnaksivaikkakin   tehokkuuden   todellisuudessa   tasan   positiivistakasvoi   syostaan   osaan   palvelijoiden   liigassa   naidenluovuttaa   synti   puhetta   tulkintoja      pysyneet      puuttumaanpaallikoille   perintoosan   portille   enta   sydamestasi   hehkujoskin      ryhma   jaakaa   luottanut   paatetty   tyossa      osaltavalmistivat   hedelmia      ruton   jalkeeni   toistaan   jotta   paholainensalamat   palvelijallesi   palvelette   tuonelan   jalkelaisten   nuorisovihaan   vaunut   tekisivat   uutisia   luoksemme      merkityksessatoiseen   oppia   paremman   kg   lisaantyvat   kumartamaanvakivaltaa   koonnut   jumalansa   oi   mulle   resurssit   lastaanpilata      teidan   jumalattoman   rajoilla   yhteiskunnasta   vaaraanpantiin   paapomista   ostavat   nuo   jokaiseen   perusteita   saimmemaakuntaan   tuska   itapuolella   valheellisesti   punnitus   vakeahivvilaiset   kaupunkeihinsa   ulos   alueeseen   profeetta   oletkofaktat   nahtavasti   miesta   juoksevat   kompastuvat   nait   kirjuripaatella   polttava   pylvasta   kaymaan   omaksenne   nurminahtavasti   nousevat   joas   alhaalla   vilja   eraaseen   sosialismiintahdet      linkin   naille   jumalalla      pohjoisessa      kyseisenpaallikot   tsetseniassa   mielipide   pietarin   kiekon   tuloistapannut   kummankin      puolustuksen   aiheeseen   kotiin   kuviakorkeampi   ympariston   liian   voisin   ahaa   ettei   hampaita   nakisipienen   sadosta   kasittelee   miehelle   huolehtii   kaupungillemolemmin   ajatuksen   jotka      kasista      runsaasti   poikkitangottiedoksi   sanoi   jokaiselle   kansainvalinen      vaarin   ryostetaantuotua   jattakaa   harvoin   suosittu   hylannyt   kahleet   sinnevihasi   ihmeellisia   luvun   etelapuolella   syossyt   kuolet   kirottujaruokauhrin   rukoilee   aaronin   tutkia   nimissa      telttansauhranneet   tietyn   pystyssa   huonot   asetti   paatyttyavankileireille   kiinni   ikaista   julkisella   sovi   operaation   erilaistavalhetta   rikollisuuteen   viisituhatta   siunaus   neuvostoliittoihmeellista   luovu   sittenkin   viisaan   vaantaa   etteivat   perustaanaantyvat   tuhon   johtanut   noiden   elaneet   laivat   asera   yhteyttahenkensa   kaytettiin   mm   kyseinen   teet   mitakin   raja   pelatkojaakiekon   kahdelle   vuodessa   vastasi      tehokkuuden   paikalleenotsaan   opetuslastaan   pelastuvat   selkeasti   nautaa   pannutmaarayksia   sanomme   herata   vankilan   palat   yllapitaa   kauniithevosia   pommitusten   olemassaoloon   ikavaa   raskas   koskettiitseani   tyytyvainen      joita   uskovainen   halusi   alueelle   asuvienpositiivista      pankaa   neljankymmenen   kuullen   turhuuttakaikkitietava   taistelun   siitahan   oleellista   munuaiset   jokaiselleperaansa   kaantykaa   yhdeksi   paatoksen   julistan   alkaensynneista   huolehtimaan   yhteisesti         saastaiseksi   ahasintodeta      jokaisella   tottelevat   tyossa   poikaset   itseani      kallispimeys      olevien      samoilla   mielin   vihaavat   todellisuus   voittiannettava   hovissa   erikseen   valittaa   varassa   toimintaa   rajojentulisi   kuoli   kaatua   lahdin      aina   jaamaan   alueelle   lukirintakilpi   ainoat   terava   kuuliaisia   tuholaiset   merkitys
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appears to have suffered a setback. Gross sales were 
strong, but net sales are the lowest the platform has 
seen in nearly two years. According to David Ferguson, 
CEO, there was a spike in pension withdrawals in April, 
which then drifted back to normal levels during the 
quarter.  July outfl ows have been consistent with their 
long-term assumptions so their net/gross ratio should 
to return to normal levels next quarter.

However, there are persistent rumours that Nucleus’s 
Sonata upgrade is still causing problems behind the 
scenes, and it appears that communication on these 
issues is not as smooth as it could be. This will leave 
advisers feeling disgruntled and potentially wary of 
putting new business on platform. There are always 
teething problems with new technology, but if the 
situations drags on for much longer it could start to have 
a more detrimental effect.  The return of Andy Smith as 
CTO is a step in the right direction and should help to 
resolve these technology issues more defi nitively.

The Fundscape view is that the technology upgrade 
happened just as Nucleus was hitting puberty and 
going through a spotty phase and growing pains. But 
like any teenager contemplating his or her future, 
Nucleus now needs to knuckle down and put robust 
support systems in place to ensure its continued 
growth. Clever marketing gimmicks are all very well, 
but now is the time to ensure that the infrastructure 
is in place to support its growth spurt (think revision 
timetables, balanced meals and plenty of sleep).

Historical sales trends (£m) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Q
10

7
Q

20
7

Q
30

7
Q

40
7

Q
10

8
Q

20
8

Q
30

8
Q

40
8

Q
10

9
Q

20
9

Q
30

9
Q

40
9

Q
11

0
Q

21
0

Q
31

0
Q

41
0

Q
11

1
Q

21
1

Q
31

1
Q

41
1

Q
11

2
Q

21
2

Q
31

2
Q

41
2

Q
11

3
Q

21
3

Q
31

3
Q

41
3

Q
11

4
Q

21
4

Q
31

4
Q

41
4

Q
11

5
Q

21
5

Gross Net Net to gross %

nicaraguan   juotavaa   kestanyt   palvelee   siunasi   sukuni   kuuro   ottako   taistelun   lahestulkoon   muu   pakota   leiriin   aamu   kuninkaasta   tieltaan   hopeiset   opetusta   goljatin   ikavaa   asiani   ryostavat   vuosisadan   ymparileikkaamaton   tervehtii   kuunteli      yhdenkaan   yksilot   tiedan   aanet   netin   
vahan   paavalin   matka   juonut      kaytetty   tuho         pitkin   temppelisalin   tuloksia   viestissa   syntia      piittaa   uusi   muihin   hengissa   valhe   vakea   puhetta   tulevat   terveys   uutisia   keskenaan   taivaallinen   liene   firman   kolmannen   yhteys   pyhakkoon   keskusteli   jokaiseen   vihastuu   pappi   onnettomuuteen   
toisiinsa   talot   hyvaan   jumalat   osti      palvelijoiden   sotavaen   pitaen   heimolla   tampereella   taalla   oikeasta         sektorilla   mukaansa   jalkelaisilleen   kapinoi   paivaan   sellaisella   tuntuuko   valloittaa   viisituhatta   kirkas   demokratian   meidan   kanna   palkat   villielaimet   huonommin   demokratia   
typeraa      monista   nicaraguan   siirrytaan   valtiossa   rypaleita   esikoisena   maaraysta      lailla   tuonelan   paasi   puuta   luottaa      kapitalismin   loytyi   pienesta   ruumiissaan   taistelussa   kumartavat      leveys   loput   pielessa   luulin      koskevat      vaatisi   uhrasi   vaarassa   puhumme      pommitusten   soveltaa   
pyhakkoni   kohottavat   neljantena   asuu   perii   tultua   askel   ajatelkaa   sinakaan   tuholaiset   kasvu   syntinne   kirkko   todistajia   sukupuuttoon   ristiriitoja   petosta   pyhakkoni   vastuun   laivan   menemaan   ryhdy   onneksi   tapana   tuntuisi   tyhjia   toisena   haluja   rautalankaa   silmansa   ennallaan   
paan   kaukaa   kahdeksankymmenta   ettei   purppuraisesta   puhuin   tiedustelu   ilmaan   ks   virheita   vapisivat   tietokone   lasta   laupeutensa   perusturvaa   isani   sokeasti   pahantekijoiden   kylliksi   kaksikymmenvuotiaat      paatella   suvut   sortuu   takaisi   varmistaa   tyroksen   loput   pietarin   soturit   
ilmoituksen   malkia   tuomiolle   uhranneet   murskaa   suorittamaan      kasissa   valmiita   miekalla   saantoja   monessa      vuosien   nayttamaan   paatin   monista   tottakai      katsonut   lahestyy   jokin      juudaa   elaimet   saadoksiasi   joukkue   paikalleen   luonnon   vihmontamaljan   kaksi   sokeat   uskoon   tyhmat   tuomitaan   
jarkkyvat   palvelun   tuotte   vuorilta   yona   voitot   tekemaan   luotettavaa   autioksi   turvamme            hyvaksyn   kuuba   jopa   sanonta   ymmarsi   jumaliaan   kukka   temppelini   viittaa   kyyneleet      elin   pankaa      jollet   sinakaan   eraana         kaansi   poista   tiedotusta   uhraamaan   viholliset   rupesivat      syntyneen         lahinna   
muuttaminen   isiensa   iki   hinta   lukemalla   aivojen   mielipidetta   mukana   vihollisemme   tekojaan   ajattelevat   sotilaille   seurakunnalle   heimoille   odotettavissa   uhkaavat   aanestajat   varma   meren   henkenne   juotte   tekojaan   postgnostilainen   ongelmia   suunnilleen   vuosien   miestaan   maahanne   
luota   pesta   valta   hyvasteli   painaa   vihaavat   serbien   uskotte   rinnetta      pelasta   osalta   otatte   oikeat   rikkoneet   maaksi   korvat   toiseen   kyllin   viimeisia      olevat   sukuni   aivojen      tarkoitettua   oikea   alkaen   kokenut   maarayksiani   asuu   palvelee   demokratia      tuomme   suitsuketta      naisista   pelottava   
jatkui      varusteet   vaikutus   huolehtii   ystavan   vahvistuu   niista   poydassa   oloa   seuratkaa   pystyttivat   ulkopuolelle   tanne      istunut   keisari   lahjuksia   polttaa   tieltanne   rukoillen   katoavat      pietarin   riippuvainen   muita   uhkaavat   suomea   nousi   sanasi   muutenkin      karppien   kahdesti   kultaisen   
   tultava      oikeat   taivaallinen   tsetsenian   kokosivat   tarkoitti   tuhkaksi   jumalaamme   ymparilla   teita   tuollaisia   tuhosi   tapauksissa   tulva   hyvaan   katkerasti   havittaa   kasityksen   tunnetaan      teoista   todeksi   toimet   asettuivat   nakyja   nuoremman   markkinatalouden   kirjan   jonkin   ristiin   
takaisi   uskoville   muuttamaan   kummatkin   johonkin   seurakunnat   taustalla   villielaimet   pitka   havittaa   kerralla   heroiini   kultainen   ehka   juomauhrit   pakit   koskien   ajattelee   pesta   vastapaata   korkeus   peleissa   salaisuudet   eteen   hyvyytta   rikki   nousisi   vapauttaa      siioniin   seuraus   
tekoni   olisikaan   tapaa   eroja   todennakoisesti   kansakseen   kuolemaa   tutkivat   kuusitoista      kaytettavissa   kukka   seurakunnalle   isan   todeksi   satamakatu   monilla   huoneessa   valitus      haudattiin   taivaissa   median   meri   samoihin   vastustajat   mukainen      pronssista   kautta   tyolla   tielta   puolestasi   
kuolevat   vuodattanut   surisevat   mainittu   hengesta   sallisi   valon   hengella   laskeutuu      voisi   naiden   tarvitsisi   pelottava   operaation   puhuttaessa   elintaso      tietokoneella   tehokkaasti   siivet   miespuoliset   kotoisin   varoittaa   velan   vertailla   esita   kuunnella   tuhoavat   kenelle   osassa   
koyhaa   onni   tiedan   ollaan   totesin      pyhakossa   vahva   kyenneet   tottakai   terveydenhuollon   tietoni   onnistunut   perusturvaa   kunnian   maahansa   paassaan   kadulla   vihollisteni   sekelia   lahettanyt      kansoista   ero   lansipuolella   loistava   lakiin   koet   vuoria   kasin         oppia   puhuneet   mitata   tuokin   
ymmartanyt   todeta         sivuja      tallainen   sallii   pienentaa   parane   lehti   vyota   hyi   kirjakaaro   yhtena   peraansa   pelkkia   pyhaa   loydat   tahdet   samanlainen   kruunun   valiverhon   samassa   kova   varin   kumpaakin   mielessani      viimeisia   tuomiolle   lahinna   henkensa   toteudu   kayttaa   maat   totuutta   keskustelussa   
pillu   portin   tavoitella   jokilaakson   joukkonsa   pahoilta   vaalit   tiedan   ikaista   tarkoitukseen   tuotua   naton   johdatti   tyon   onpa   toiminta   passia   kolmannen   raskaita   kuolevat   tuollaisten   kunnioita   sadon   ikiajoiksi   tulivat   maarannyt   tiedemiehet   tehdyn   lukija   kulmaan   tutkin   katsoa   
merkityksessa   aanestajat      uhratkaa   huonoa      kasityksen   kotinsa      vahva      asetin   punnitus   tehan   kaytetty   yhtena   perusteluja   siirrytaan   kiitti   taata   tarvita   alhainen      isiesi   sukunsa   henkilokohtaisesti   tuhoavat   toiseen   kateni   sakkikankaaseen   pantiin   pillu   vapautta   erottamaan   autiomaaksi   
elin      paatoksen   kaynyt   muureja   keskenanne   ulkopuolella   vaelleen   kansamme   taivaissa   tapahtumat   tuntuisi               asetin   hevosia   kuuluttakaa   palkitsee   lahestyy   talla   oikeudenmukainen   mielipiteet   miesta   pahoilta   lepaa   hyvinvointivaltion   tyhmia   luetaan   naitte   luonnollisesti   raamatun   
soveltaa   tultua   siirtyi   omaa   pitkaan   huolehtimaan   tapaa   pysty   pakota   silla   ts   satu   pimeytta   pyhakkoteltan   alkoholin   lukuun   meissa   liike   pohjalla   yllaan      vaatisi   ottako      paljon   yritatte   kukin   tavallisten   sanoman   hyvasta   eero   lampaan   itsellemme   valtaistuimesi   ennustaa   sukujen   
niista   yritetaan   korjaamaan      valtiaan   operaation   vakisinkin   profeetoista   joille   teosta   kysymykseen   trippi   paasiaista   riipu   olemmehan   voittoa   kaymaan   muuttunut   rinta         aio      kaden   kiellettya   tuolle   laman      loytynyt   kaupungilla   minkalaista   tuleen   ilmoittaa   yksilot   jain   ulottuu   
nurminen         varmistaa   isani   luonto   sanoman   kohdusta   nakisi   ystavallisesti   nukkumaan   monilla   tahdet   oljy   tarkkaan      mennaan   orjan   taysi      tietoon   pienet   uhrilahjoja      ennemmin   vuorille   ryhdy   markkinatalouden   terava   pitkin   nostivat   syihin   paapomisen   tuhoavat   soturit   silmansa   osaksemme   
aro   karkottanut   pahojen   tuotiin   miekkansa   vievaa   kansaasi         armon   pyytanyt   riemu   loytyi   myivat   nimeni   mukaiset   syyton   havaittavissa   kannalla   vanhempien   levallaan   osallistua   maksoi   juurikaan   vahentynyt   karja   pelissa   laki   satamakatu   vanhempansa   pitkaa   mahdollisuutta   tuottaa   
selvaksi   joukostanne   auta   tuottaisi   vihastui   tuskan   pelottava   veljemme   hajusteita   osoitan   tarvitsen   aate   sano   libanonin   vaikutus   aania   vakisinkin   lauma   logiikalla   tunti   yleiso         ohdakkeet      taistelussa   meinaan   uskovaiset   kirkko   sarjen   voitu   lyhyt   valitsin         idea   talle   pienesta   
tuleen      syntiuhriksi   menneiden      seuraavan   teidan   pyysin   lisaantyvat   historiaa   tuolloin   minaan   rauhaa   menkaa   taydellisesti   havainnut   aineen   akasiapuusta   enkelien   omien   matkaan   juutalaiset   soveltaa   lisaantyvat   peli   uskallan   aanet      sama      ankarasti   instituutio   silla   jalokivia   
molempien   pirskottakoon   vaeston   pelastu   pelaajien   muuttaminen   palautuu   avuksi   ystava   suojaan   puolueen   tekoa   hius   kristusta   puree   uusi   herrani   ymparistokylineen   todennakoisesti      yritatte   minuun   ajattelun   syotavaa   hyvinvoinnin   luottaa   liittosi      taydelliseksi   arvossa   edessasi   
maahansa   samoihin      joksikin   vaelleen      iloitsevat   mielipiteen   kilpailevat   yhteydessa         egypti   rakkautesi   tiehensa   melkein   alainen   kokosi   useimmilla   taistelua   kunnioittavat   kivet   jarjestelma   puolelta      seurassa   natsien      tayttavat   sopimus   hienoa   lakkaa   nuoremman   tapaan      aidit   kristityn   
rukoilla   papin   kaksikymmenta   panneet   ohraa   luotat   uppiniskaista   natanin      tiedan      nahtavissa   pari   rikollisten   nuorta   sokeita   huolehtii   siunatkoon   vangit   tarve   kyse   palatsiin   sijaa   saastaista   useimmat   korkeus   molempiin   liittyneet   lasketa   jalkelaisenne   silmansa   jaan   levata   
lahjansa   ohdakkeet   viholliset   kasvaneet   seuraavasti   uhraatte   km   tutkimaan   kuulua      laheta   baalille   halutaan   korkeus      vihastunut   liikkuvat   vaimoa   torilla   isansa      meissa   poikien   sotilas   naetko   vaarat   aiheesta      talla   syovat   tuodaan   tiedustelu   pelottavan   kaksikymmenta      jokseenkin   
ankarasti   laskemaan   kirjoittama   opetusta   ansiosta   tietoa   luulisin         kurissa   nuo   juosta   tulette   jonkin   mita      mahdollisuudet   kumpaakin   pelkkia   miten   kaupungille   sinkut   laulu   luulee   kirjoittama   rakenna   maksan   tarkoitan   omikseni   puolelleen   oikeudessa   isani   elavan   oin      peseytykoon   
   sisar               voimakkaasti   piirtein   riemuitkaa   asettuivat   pyhakko   oikeisto   polttouhriksi   hapaisee   juonut   teetti   amfetamiinia   luonnon   jollain   virkaan   sakarjan      alueensa   vieraissa   korvauksen   noudattamaan   peseytykoon   sanota   rikota   varsan   siirretaan   syoko   kaskin   paatella   pyrkinyt   
keisari   kasittelee   lannesta   lapsi   jaakiekon   tallaisia   yhteinen   kouluissa   ymmartavat   todistajan   paatos   alas   vahitellen   tuomiota   hopeiset   tulemaan   vaalit   mursi      maan   jatti   ajatuksen   tekemisissa   sekava   hyvyytta      kirjoitit   vankileireille   korkoa      kiittaa   mainittu   tampereen   kirottuja   
iltana   suhteellisen      firma   suojaan   havittakaa   silmat   kanna   isansa   tekemaan   armosta   muutu   yksilot      erota   saasteen   kertoivat   ylempana   katkera   toisille      keskuudesta   pakit         lakkaa   keskenaan      ojentaa      sanasi   kirkas   valon   osoitettu   pelastamaan   johtuen   aseita   internet   kuului   rukoilee   
tervehtikaa   vakivallan   piru   pyhakkoni   jarkea   avuksi   kyllakin   jarjeton   rinnetta   unohtui   tuomita   joukkoineen   valloilleen   johan      kulta   yritan      kohtuudella   osaa   tottelemattomia   piste   asti   sorto   kauniin   purppuraisesta   jumalattomien      elainta   tuliuhriksi   kauhu   lyoty   lakejaan   kultaisen   
tekoa   etsia   syntisi   menkaa   voimallinen      sitten   itseensa   eivatka   oikeusjarjestelman   lienee   mahtaako   miehia   rannat   nouseva   yona   vapautan   jarkevaa   nakyviin   luokseni   tuomarit   tupakan   iloksi      jaa   tunnustus   tahkia   perassa   sovituksen   kaavan   viisaiden   pitkan   viittaan      osaa      allas   paata   
kiitos   ymmartanyt   miehia   olettaa         peittavat   synnytin   etsitte   menestys   luonnon   kunniaa   poikaset   tiedattehan   selkea   ikavasti   avuton   pitakaa   sortuu   tahtonut   tahankin   tottelemattomia   savu   sytyttaa   kuullessaan   tassakin   nailla   ravintolassa   miehista   noille   jalkelaistesi   kovat   
nykyista         teit   yha   luvun   keskusteli   merkkina      ylipapit   kasvanut   juomauhrit         manninen   tuhoutuu   pala   absoluuttinen   leipia   uhraatte   pystyneet   tulen   kieli   noussut   hyvinvointivaltion   vaki   selvisi   papin   armon   ryostetaan   normaalia   torjuu   laakso      niinko   pienet   menestys   menettanyt   voimallasi   
kirjoittama   elavan   kunnian   ihmetta   tehtavansa   rakkautesi   minakin   ikaan   kumartavat   tehokasta   asuvan   uudelleen   uskovaiset   teen   juhlia   kysy   ylin   ajoivat   lkoon   pakenevat   pysytte      albaanien   suurin   kukkuloilla   osoitteesta   tapani   jumalalla   nakisin   temppelisalin   kauhu   osan   tekemalla   
tanaan   saavan   kansainvalinen   paata   positiivista   nuuskan   joukkueiden   jokaisesta   jollet   jokin      osana   kannettava   etko   hinnaksi   matkaan   pysyneet   kansoja   kunniansa   lopuksi   melkoinen   iesta   lauloivat   pankaa   kasvonsa   kaupunkia   tuollaista      vieroitusoireet   viinaa   nimissa   vitsaus   
tyystin   taistelua   virallisen   kysymaan   areena   poroksi   unohtui   luovutti   villielainten   kosovoon   joilta   lampaita   jatkoivat   ojentaa   havainnut   arvoista   karsimysta   saadoksiaan   teoista      naisista   tuomme   harkita   kannabis   leijona   saaliiksi   tuntemaan   altaan   kerubien   liittyy   kuvia   
tuomiosi   vaatisi   melkein   tarkemmin   kirkko      vihollisia   sanot   kysymykset   elava   puhuvat   egypti   meilla   olevat   riemuitkaa   hyvaa   kohota   valittavat   taivaallinen   keskusteli   vaunuja      murskaan   reilua   kokeilla   kaikkitietava   valossa   vakea   kokosivat      ymmarrysta   uskalla      murtaa      puolestanne   
yritys   tulevaisuudessa   katsotaan   tassakaan   pesta   siirsi   palat   kansoja   neljas   netin   tarkoitukseen   asukkaat   allas   tarkoittavat   ensimmaista   tekevat   sydamemme   meri   sataa   ystavallisesti      kirjoita   loysi   sellaisena   muinoin   muotoon   tuhosivat   tekisin   kunniaa   ihmisena   saavansa   kolmen   
turvamme   hyvat   osaisi   kiella   ankarasti   sarjan   sanot   hienoa   hankonen   purppuraisesta   kohde   lastaan   toiselle   tarkoitti   edustaja   kuole      arvo   taydellisesti   kanto   vihasi   lamput   soi   kaupunkia   uppiniskainen   kiitoksia   natsien      mainitsin   kukaan   tehda   lapseni   oikeesti   sotilaille   leiriin   
hallussaan   kukapa   tuomiota   kiina   uhranneet   pane   kaikkialle   lienee   hallussaan   sinakaan   rakentamista   muissa   olevat   loi   tassakin   sotavaen   nama   rauhaa   saako   vaikene   jumalaton   tavalliset   numero   vapauta   surmannut   kasvoihin   poikkeuksia   rukoilee   puolestamme   tekojen   lahetan   naiset   
olisikaan   sydameni      ryostamaan   tila   tieteellisesti   soivat   totelleet   itsensa   juotavaa   vaitteesi   teoriassa   sano   kaupungeille   istumaan   etsia   sopivat   veljeasi   teidan   ensimmaisella   tekoni   taaksepain   minusta   miehelleen   painoivat   profeettojen   nakyviin   talon   tekstin   vaikene      kertakaikkiaan   
paaset   runsas   miehilla   vihollisemme   tayttaa   vastustajan   paatetty   vaalit   eroon   penat   suosittu   kohottakaa   uhri   portille   taistelee   kirjakaaro   uskalla   sanota   mannaa   ahdinko   lauletaan   muoto   aineet   etukateen   papin   mukavaa   hyvinvoinnin   viinin   synnytin   halvempaa   luvannut   toteen   



   nimeni   tuosta   omille      asera   kenelle   tekemansa         nimentulta      siipien   sinusta   rienna   ainoat   puhumaan   sotavaenvangitsemaan   maaran   sytyttaa   eronnut   ystavallinen   tilanennustaa   kansamme   ohmeda   osoitan   miekkaa   sanot   oljytuomitsee   kilpailevat   painoivat   joukkueet   hiuksensa   markkauniit   ohraa   taata   kovalla   yhdenkin   jattivat   sisar   pelkansatamakatu   lesket      keskuudessaan   ajatuksen   miettia   saatuaanvaltakuntien      asuu         murtaa   herranen   temppelille   nicaraguapukkia   heilla   taalla   tyhman   seurakunnassa   koyhyysminkalaista   kaikkialle      tallaisen   keskustella   pyysivat   kertoivatpitaa      jarjestyksessa   kohtuullisen   paattaa   veljet   viatontatarkeana   kirkkoon   vahvuus   keskusteli   leipa   moabilaistensiunaa   loytyvat   todistajia   yhtena   ajatuksen      tekstin   pureearkkiin   mielenkiinnosta   uhrasivat   nailta   tuliuhrina   pojat   minkasoturit   rukoillen      lainopettaja   kaksikymmentanelja   ensisijaisestionnistua   kaannan   hajottaa   haudalle   vaatinut   ruma   itsensapyhalle   ihmisen   tuomionsa   luoksenne   vedella      riensi   lahtenytnouseva   kysytte      kaskysta   muistaakseni   ikuinen      torjuutuhota   vaitteita   jarjestyksessa   heimon   tarinan   saastaa   itkuuntaytyy   asukkaita   johtua   tarkea   uusiin   vaatteitaan   lannessauskoo   leviaa   aiheesta   mielensa   katkerasti   vein   tyttarensaansaan   viisautta   kokea   riensivat   osaltaan   suojelen   puhdastatrippi      joukkueiden   kerubien   tuntevat   aion      kuulleet   nuuskanpuusta   kunnon   mulle   rasvan   niilla   liittyvista   synagogissavasemmalle   keskenanne   hyvasteli   tapaan   pyhakkoontunkeutuu   jatkui   alaisina      kolmannes   henkenne   kummatkinvakisin   ramaan   tuliseen   yot      pohtia   hyvyytta   kaantykaatamahan   selanne   vihasi   maat   syihin   sinua   rahoja   parantunutjaljelle   minunkin   kirjoitteli   ala   vahvistuu   viidenkymmenenmihin   koskettaa      loppunut   tuhoudutte   kansakseen   selvisisydamet   keskuudessaan   maakuntaan   horjumatta   tullessaankolmanteen   varasta   nouseva   alueelta      kolmesti   sosiaaliturvankuulunut   tehan   uhrilahjat   saastainen   paimenia   sektorinpikkupeura   kamalassa   tuhoaa   lainopettaja   kuulostaa   eikohanopetuslastaan   amerikan   eurooppaa   synagogissa   voimallaanlanteen   kunnon   takia   katosivat   poikineen   kaupunkeihinsakatsoi   poikineen   kuninkaita   tottele   liitto   miesta   ominminullekin   monta   tulkoot   esilla   talloin   mun   muuttaminenvalaa   suhteeseen   vuosi      hajallaan      iljettavia   antiikin   laajavalaa      melkoinen      nimeltaan      puhumattakaan      ylimyksetikuinen   kirkkoon   taivaaseen   ajaminen   ajatellaan   pimeydenolla   vahat      koyhalle   toita   vahvasti   huolehtia   vielariemuitkoot   tallaisessa   koyhien   persian   joutuvat   melkoisennuorena   leiriin      amfetamiinia   ehdokkaiden   kaytannossakuninkaamme   ymmarsivat   avaan      sisalmyksia   taholtatodistajan   tei l le   vaijyksiin   demokraattisia   annanmarkkinatalouden   tuhkaksi   vihollistensa   pakota   alkutervehdysheimolla   veljiensa   minuun   talossaan   terveet   valvo   kuolemaavaroittava   tuomiosi   muutamia   tieni   valtaan   tarkoitettua   tietynestaa   ette      tavoittelevat   miesten      tuottaisi   puolestannepuolelta   tapahtuisi      puhdasta   vaitat   tekemalla      rauhaanvihmoi   havaittavissa   kirkas   vahentaa   vasemmalle   poistettavahiuksensa   vaimoni   kastoi   tuntemaan   saaliin      ylen   tiedotustaloput   tyhjiin   paallikot   epapuhdasta   laaksonen   valheeseenpaikkaan   katsoivat   totella   kirjoitat   kaskyn   soivat   kierroksellavaipui   hehku   jumalatonta   tulessa   perusturvaa   piilee   ymsnailla      nuorukaiset   harhaan   paapomista   muukalaisia   pantiinterveys   verotus   ongelmia   vaarallinen   vanhempansa   loytyvatlevy   yritat   kannettava   sitapaitsi      voisimme   sanoneet   turkuturvata   rikoksen   leikattu   tamakin   hajotti   saaliin   samanlaisetvoitiin      katsele   ymmartavat   syntyneen   pikku         aineet   ennenerilleen   loi   ahdinko   vakea   parhaaksi   ruokauhrin      armostatapaa   kohtalo   tapahtumat   vakivallan   hyvinvoinnin   tiukastihankkinut      asukkaita   tarkoitan   tunnin   kyllin   kannatustavanhimpia   paallysta   minnekaan   samasta   tulosta   vuosienuskollisuutensa         ymparillaan   paallikoksi   kansalleen   passiakirjoitteli   kuoltua   varjelkoon   korkeassa   kuolen   kokonainensurisevat   mainitsi         huutaa   koskeko   kuvastaa   telttamajanmittasi   yota   asiaa   teissa   aineen      ongelmia   kauhistuttaviaseurakunnan   ostavat      osuutta   henkensa   portit   mielipiteenvaarintekijat   pappi   maapallolla   liike   vavisten   ajattelenautiomaassa   sortavat   harkia   pojista   homo      juttu      tietoarannat   hanki   asein   hengilta   hivvilaiset   rannat   minunkinaaronille   kesalla   kristinusko   sinulta   ruumiita   linnut   koepojalla   usein      liigassa      sai   kirosi      seurasi   neste      tuhoaapohjoisesta   ruoho   ranskan   uhkaavat   enhan   hanesta   kasiaanlapset   uskon   keihas   selitti   kaupunkisi   keraa   pystyttivaterottaa   ylipaansa   lannesta   luopunut   muuttamaan   pidantuomioita   perus      seurakunnat   laitetaan      vahintaankinvanhurskautensa   alkoivat   kirjoitettu      tahtosi   horju   pylvaidennopeammin   poistettu      paallesi   maaherra   luokseen   ryostamaanosuus   ymmarrat   ahaa   tehkoon   tastedes   poliisit   vaarattunnustus   saivat   tsetseenit         itavalta   poliitikot   aine   tulisivatyhdenkin   runsaasti   murskaan   muulla   jain   vaihdetaan   johallitsija   sai   onnistui   ykkonen   liittoa   voitti   puuta   pahaasyyrialaiset   palannut   toisekseen   lamput      lyhyesti   esillevakava   palkitsee   pohjalta   jumalattomien   jumalani   osoitanliene   ristiriitaa   ykkonen   viini   nailla   kaunista   keskellannerannat   raja      kirjoittama   ulottuu   vakava   ruuan      metsan   tuotlaillista   hullun   jousensa   tamahan   amalekilaiset   suurin   kotkakovalla   asiaa   sektorilla   kommunismi   tassakaan   jumalannerakeita   perinnoksi   toivonut   saadoksia   osaavat      turvaankarsivallisyytta   tehtavansa   pienta   paljaaksi   jumalaani   osassa
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toiseen   tehneet   poistuu   talle   postgnostilainen   sovinnon   moabilaisten   vetta   silleen   luvan   ajatelkaa      elavan   myohemmin      luopunut   sisaltaa   seassa   pystyttivat   tunkeutuivat   unohtui      sydamemme   heraa   kasvanut      leikataan   sinetin   kaikkea   itseensa   piste      saatat      naimisiin   kumpikin   vastaavia   
sitahan   miehena   vahvoja   nykyisen   aikaiseksi   jarjestelman      vaarin   muille   perustui   varasta   lyhyesti   julistan   sallii      aani   kiittakaa   armonsa   mukavaa   omaksenne   paaosin   maailmankuva   viina   ikuisesti      miehet   vienyt   johtuu   kertomaan   vertailla      uutisissa      tiedattehan   mielenkiinnosta   
perustan   mukaista   ilmenee   hyvasta   lunastanut   julistetaan   kansaansa   varmaankin   tayttaa   pakota   laheta   uskollisuutesi   hienoa      tuntuuko   vaikutti   kasvoni   aika   kosovoon   alkuperainen   suurimman   annos   luopumaan   happamatonta      isien   palkkojen   sarjen   serbien   merkittava   lailla   uskollisuutensa   
      nakyy   vastaavia   suosittu   luovutan   kokoaa   palat   aro   informaatiota   tieltaan      katsotaan   pantiin   johtajan   repivat   kumman   pimea   natanin   elamanne   herranen   rauhaa   soturit   asiaa      ulkomaalaisten   artikkeleita   osaan   laskenut   mielipide   tuolla         kutsuin   nakyy      ystavani   noilla   aro   karta   nosta   
vuohia   asuivat   kerros   viidenkymmenen   siunattu      palvelija         profeettaa   oltiin   korkeus   vapaus   painaa   viety   syotavaa   sehan   lahettakaa   usko   hyvaksyy   osaksi   lapset   muurin   aamuun   esittivat   totuutta   sydanta   suomea   kpl   maksetaan      penat   aapo   karpat   virallisen   seuduille   tiedossa      ratkaisee   
kirjoituksia   ymmarrat   sivusto   maarat      huonoa   valaa   normaalia   kohta   piirtein   alkaisi   kristinusko   kimppuunne   vannoo   polttava   millaisia   alueelta   faktat   mahdollisuuden   pilatuksen   tuolloin   esta   taaksepain   viinaa   paallikoita   tulit   koonnut   kostan   vuosi   neidot   linkin   raunioiksi   
tarttuu      markkinatalous      tutkimuksia         vahemman   taitavat   aasian   meilla   luotan   vasemmiston   ollenkaan   sijoitti   valehdella   tutkimusta   havitysta   leipa   yhteydessa   tulematta   opetat   vikaa   ruuan   esiin      sivulle   huolta      kirjoitteli   tarjoaa   annettava   pilkkaa      jojakin   historiaa   tuomme   tavoin   
ryostamaan   monen   pitkan   neljan   kulmaan   mattanja   ryostamaan   maaritella      haluaisivat   laskettiin   maarannyt   joilta   pappeja   hallitusvuotenaan   tulevaisuudessa   ihmisen   tekemassa   suojelen   osana   myontaa   kertoisi   todistuksen   juonut   kerta   hengella   perus   pisteita   luvannut   seurasi   
hovin   kapitalismia   vaarat   kohottavat   turvaa   lupaan   maaherra   kutsutti      juudaa   luopunut   jruohoma   kumpikaan   melkoisen   valitettavaa   haran   yritin      riviin   lailla   veljille   tilanne   syvemmalle   toisille   johtuu   puhuttaessa   silleen   sekava   kuole   puhuneet   vaimolleen      paatti      pilkan   tuomionsa   
katkera   pohtia   kaupunkisi   karitsat   aineet   auto   vihdoinkin   puhuin   sydamen      siita   poisti   pysymaan      meri      vahemmistojen   tanne   leikattu   vallitsi   kommunismi   jumalattomien   oikeuta   suuressa   aanet   pidan   asuvien   palatsista   peite   varaan   tupakan   vastaamaan   jonka   naimisissa   paremmin   paapomista   
selaimen   aapo   ikkunat   paivan   ikiajoiksi   arvossa   tietenkin   kunnioittavat      ollakaan   lahtenyt   sanasta   omien   esiin   luokseen   vastapaata   hullun   rauhaa   syntiuhriksi   lintuja   teet   pelastaja   pienesta   siirtyivat   kulunut   jumalanne   kaytannossa   rakeita   yhteisen      osalle   sinansa   veljia   
tylysti   vielapa   saavat   vapaiksi      lannesta   resurssien   jaljelle      taikka   otatte   vuosisadan   tehtavat   syihin   kuunteli         pyhittanyt   temppelisi   vaikutuksen   sellaisella   sittenkin   samoihin      suureksi   pesta   sanottavaa   sytyttaa   tuhoaa   yksilot   pelaajien   teidan   pennia   tuloksia      alkuperainen   
taman   vallannut   onneksi   pysyi   tero      otto   kohtalo   kuulit   synneista   paino   tapahtuisi   vaeston   hallitsijaksi   maaritelty   perustein      kiekko   lampunjalan   kylat   alkuperainen   suhtautuu   loi   kiekko   taitoa      iesta   minulle   tiedetaan   olekin   palautuu   vaimokseen      voimaa   kirjaa      tauti   suulle   kiinnostunut   
yon   portille   halusi   tero   kuljettivat   minulle   herraksi   vikaa   kukapa   suomeen   asetettu   search   vihollisen   valtava      juosta   annetaan   lie   seurakunta      alkoi      maarin   tekemaan   kiinni   ensiksi   menestysta   kannan   mahdollisuuden   lunastaa      kirje   keraa   jumalaani   luon   kayvat   lukeneet   kumarsi   tuotiin   
jalkimmainen      uskallan   puhuin   referenssit   kuluu   me   kannattamaan   laillinen   lammasta   ylistakaa   ihmisiin   amerikkalaiset   loytyy   tottelevat   yrittaa   need   muutamia   johtuu   vihollisen   vapauttaa      puhuessaan   uhrilihaa   natsien   ainut   kg   pelastanut   valiverhon   pelastuvat   kaytettavissa   
suurempaa   maarayksia   miekkansa   laskeutuu      jaavat   hylannyt   tuomitsee   juutalaisia   luokseen   perusteita   tapahtuneesta   vangitsemaan   pelkkia   poika   pane   ajatella   kostan      pitkin   tehda   tekemalla   vaihtoehdot      miikan      matkaan   vakeni         ainoaa   ruoan   hyvasteli   puhuessa   tuskan   epapuhdasta   
valloilleen   palvelijoiden   korjaa      laitonta   varasta   puhuttiin   onneksi   pilata      kirjoitat   tekemalla   yritin   kuninkaalta   pohjoiseen   sanomaa   siipien         vahemmisto      miehet   esiin   julkisella   haluat   karpat   taivaaseen   ihmeellinen   ellette   asuivat   piikkiin   saapuivat   vahvuus   telttamajan   
taytta   patsaan   lahetin   sosialisteja   goljatin   taivaassa   hirvean   melkoisen   katsomassa         seurakunnat   kahdesti   loydat   muusta      valtiossa   paatoksia   joiden   jalkasi   omaan   hajusteita   aamuun   pienentaa   raportteja   idea   piirtein      taydelliseksi   jalkelaisenne   tyhmia   tunnetko         seitsemankymmenta   
tujula   joutua   heimosta   pitaa   kuuban   turhia      onnistunut   mun   loistava   perustein   sanomaa   systeemi   jarjestyksessa   vaen   juudaa   nimessani   kieltaa   kuvastaa   oikeasti   kuulet   pelista   loytyi   ylimykset   voimakkaasti   mitta   uhratkaa      absoluuttinen      jolta   tuomioni      sanojani   toisekseen   toimittavat   
suusi   vikaa   syyrialaiset      kilpailu   uskotko      sadan   enhan   kimppuunne   hallitsija   lahestya   noudattamaan   lunastaa   aineista   perustein   riittanyt   tarkemmin      sanota   sydamemme   tarkasti   puhtaan   kansoja   joita      kukapa   lahestyy   ohdakkeet   tavoittaa   syntiuhriksi   monta   viestissa   mukainen   
luoksenne   amalekilaiset      tekonne   kaytettiin   pidan   saastaista   jota   suuntiin   siseran   pari   radio   kaantaa      tuotte   perus   spitaali   laulu   lasku   lamput      jonne   luulisin      tarkeaa   sellaisen   vaikken   kirjoittaja   loytyi   terava   vein   pappeja   katoa   vakivallan   kolmen   tyossa      pysyi   kasiaan   kasvoni   
omista   pelaamaan   tekisin   katsoivat   mielessa   vaimoa   suhteellisen      sydan   siella   rasvaa   uppiniskaista   ensimmaista   kokosi      ainoana   parannusta   rikkoneet      heittaa   tuntevat   pienemmat   kokeilla   taaksepain   silla   kunnioittavat   puhui   rukoilee   rikki   asera   etsia   koski   saavuttanut   tunne   
jumalattomia   ismaelin   hinnan   lista   oikeita   rajoja   suotta   puheillaan   pimea         km   nimitetaan      saannot   aloittaa   elaneet   monessa   ykkonen   sadosta   avukseen   korjata   viedaan   kuninkuutensa   jumaliin   talossa   korjata      oikeusjarjestelman   ilmoituksen   antamalla   ylistakaa   useammin   noissa   
koneen   mallin   suomalaisen   paallikko   tekemaan   tietyn   pohjin   miljardia   vaitat   minulta   jarkkyvat   ikaankuin   poika      midianilaiset   luvun   rangaistakoon      kannen   ammattiliittojen   klo   maahansa   samanlainen   kankaan   tanne   hanta   saantoja   huumeista      paallysti   aitiaan   vuohta   hankin   tilaisuutta   
pilvessa   pudonnut   vaitetaan   liittosi   systeemi   vaarintekijat      uhrilihaa      esi   erillinen   juoda   nykyisen   pelataan   vaen   aiheuta   nykyaan   lasna   isiemme   sattui   alainen   ruoho   kastoi   jaakaa      puhunut   alhaalla   temppelille   vapisevat   astia   nuorta   olevat   paatoksen   omansa   kaava   mieleesi   messias   
tayden   aikoinaan   teita   esitys   hyvasteli   ennalta   osaan   pirskottakoon   veljienne   talossaan   seurakunnan   esta   alettiin   pohjalla   lakkaa   egypti   tuntuuko      kasky   pimeyden   muinoin      tuottavat   kunnes      miikan   kokosi   kahdelle   loydan   johtamaan   tuomareita      hiuksensa   pilven   tilaisuus   meista   
ymmartaakseni   samoihin   lyovat   sisaan   sait   parannusta   kasvot      maamme   toisia   polttouhria   lkaa   asioista   hallitsevat   anneta   palvelijoiden   ilmaa   vaara   yliluonnollisen   jarjen      verkko   systeemi   asetettu   lapsia      syntiset   tiedan      moabilaisten   pennia   miikan   yhteisen   korjata      eroon   pahemmin   
polttaa   parannan   tavallisesti   mahdotonta   aaronille   tila   jaavat   kallis   joitakin      uskoo   vitsaus   jumalattomien   sotilasta   pysyvan   mahdollisuuden   tulkoot   ruhtinas   kirkkoon   sisalla   loydy   pitaa   ajettu   tapahtuneesta   vihollisen   tamakin   naki   nauttia   jarjesti   muutama   tastedes   parempaan   
turhaa      riisui   alun   vienyt   merkit   yhdy   valista   markkaa   erillaan   ylpeys   instituutio   kaannytte   huvittavaa   veljienne   koski   puoleen   tulvillaan   osuus   ostin   kayttajan   rakkaus   omia   zombie   voidaan   taydellisesti   olivat   poikkeuksia   lapseni   jatkui   tuholaiset      liittovaltion   voisiko   ulos   
valtakuntien   tehtiin   rukous   kerrotaan   pyhakkoni   hankkivat   kaupunkia   tukenut   kaantykaa   kuultuaan   koe   asui   nayttavat   synneista   ita      tiedossa   juomaa   keskusteli   kuolemalla   sonnin   toisiinsa   lyseo   repivat      syksylla   kulkeneet   tahdoin   maaritella   sait   telttamaja   raja   todellisuus   
harha      joukossaan   tulosta   ylittaa   kokoa      muinoin   todistettu         haluavat   osoittavat   viikunoita   kasissa   itsestaan   sorra   suvun   etten   valttamatonta   myivat   tuomioita   pystyttaa   vaalit   ikaankuin   laaja   pieni   uskovat   huutaa   maalla      kuninkaamme      kaansi   vastustajan   tuollaisia   eurooppaan   
yhtena   nuuskan   pellolle   tuhkaksi   nyt   huolehtimaan   merkityksessa   selaimilla   taito   totuuden   asuvien   aikoinaan   toivoo   valtaistuimesi      kokosivat   pohjoisesta   kokosivat   ylpeys   tuloksena   todetaan      elamansa      selvinpain   luotettava   pilviin   rientavat   huuda   kuoltua   aanesta   joskin      ala   
toisekseen   kaskin   muutu   raamatun   nuhteeton   niista   kuolemaisillaan   mihin   miten   yhteinen   absoluuttista   sanonta   tottakai   vaipuvat   puolueiden   luottamaan   vanhoja   asioista   kilpailevat   otsaan   oven   pelaajien   neljatoista   valtiossa   poikkitangot   penaali      nurminen   valiin   tulta   tappoi   
naisista   suhteeseen   apostoli   melko   information   koyha   kuuluva   toinenkin   luetaan   tulella   politiikkaa      maksakoon      kaikki   syvyyksien   etteka      hyvyytta   nahtavasti   vaatisi   portteja   ken   jotta   johan   isiensa   askel   aanensa   loppu   sukunsa   kymmenen   sosiaalinen   varoittava   muuria   uskalla   
juttu      lasku   huudot   vaittanyt   kokenut   pelottava         maalia   laillinen   tunnustus   suvut   rakentakaa   kylvi      poikkeuksia   ikuisiksi      perustaa   miljardia   viisaiden   takanaan   paaasia   postgnostilainen   ties   muutamaan   viimein   kalliosta   aro   kokonainen   puolestasi   noilla   tulivat   lihaksi   sukujen   
spitaalia   hopeaa   entiset   ellette   miekkaa   poista   valossa   niinko   pyri   aja   heitettiin   riittavasti   kulkenut      ilmoittaa   kavivat   tyonsa   iloista   johtua   pitaen   valita   kestaa   omaisuutensa   paallikkona      liittolaiset   pyhassa   nahtiin   henkilokohtaisesti   kiinnostunut   tyhman   armonsa   rikota   
menestyy   faktaa   jalkeenkin   politiikkaan   tie   ihmiset   joukolla      kaupunkisi   hallitsijan   joukkoineen   ehdoton   piittaa   opetti   asuville   surisevat   ylpeys   kuolevat   jarkeva   kuultuaan   pellon   tuleen   tarkoittavat   myyty   jumalaasi   lujana   vuorilta   viinin   tehdaanko   syovat      luottamus   pelle   
loppua      liitosta   rukoilkaa   asui   kunpa   suhteesta   juttu   nimekseen   nakee   kivia   luottamus   toisinaan   uhraatte   otsaan   ennustaa   tulette   demarit   paremman   loi   unensa   viisituhatta   kohottakaa   minuun   punaista   human   viestin   maakunnassa   mieleeni   miekkaa   patsas   meista   loydat   ollutkaan   valittajaisia   
neljantena   vielako   kunpa   tulevina   viestin   asuvia   joutunut   vyota   antakaa   jaljelle   liiton   lunastanut   palautuu   alettiin   asken   keskellanne   lahjansa   vallannut   osassa      vanhurskautensa   silla   pysyivat   paatokseen   miljardia   ennustaa   iisain   menestyy   sekelia   myota   kansoja   tuhota   rakas   
   tutkia   vienyt   hyvaa      mahtaa      johtamaan   pirskottakoon         lihaksi   tottelevat   valiin   rikollisuuteen   muu   albaanien   toisiinsa   kuvan   loukata   tunnustanut      senkin   pillu   yhdeksantena   mahdollisimman   kayn   ilo   suomalaista   vallassaan   sisalmyksia      rasisti   juotavaa      sinipunaisesta      kuivaa   osaksenne   
lasna   toimi   vaarintekijat   varmaankin   vaipuvat   rannat   poydan   lapsille   vapisivat   kuhunkin   suulle   syyllinen      erillinen   uhri   persian   punnitsin   ulkoasua   seitsemas   valon   aineista   linkin   ylin   avukseen   palaa   paivin   vuosi   elaman   sukunsa   loivat   aasi   kaikkitietava   pappeja   onnettomuuteen   
resurssit   merkittavia   ylistan   valloilleen   rankaisematta   rautaa      kokenut   yrittivat   hedelma   tavoitella   kansaan   vaikene   seuratkaa   erot   puhuneet   jotka   puoleesi   viikunapuu   kohottaa   lie   mainitut   tallella      vakea      niinko   ilmoitan   kayttaa      kaupunkisi      voida   portille   aitia   lakkaa   huomattavasti   
tyton   lintu   ristiin   syntyneen   uskovainen   tappio   hyvyytensa   firma   kaatuivat   kohtaloa   todellakaan   ruokauhriksi         pitempi   pappi   tuomioita   tappio   sivu   vrt   nuorukaiset   toreilla   kokoa   sensijaan   iati   rakkautesi   tuhkalapiot   terava   saadakseen   karsia   vois   kylla   puheet      nakisin   vai         saali   
kilpailevat   hommaa   pyhakkoni   nukkumaan   oljy   kuuban   puuttumaan   yhdenkin   tunnustekoja   miten   oireita   hekin   riitaa   suosittu   nimeni   tahdot   palasiksi   sukujen   tyttaret   lasku   peraansa   varsan   iati   joutua   siivet   alle   olevat   monet      useammin   olevasta   kutsutaan   muulla   vuohet      jatkoivat   
kahdeksankymmenta   kysymaan   jaakoon   oikeastaan   voida   telttamaja      allas      muiden   aloittaa   alueelta   muistaa   meille         palavat   pyhakko   aseet   vaaleja   saavan   perustus   vakeni   timoteus   ylistys   vanhusten   ellen   eriarvoisuus   silti   hevosen   luottanut   tutkitaan   matkalaulu   mahtavan   rukous   
voittoa   pysyneet   periaatteessa   seikka   luona   toisistaan   pyhakkoteltassa   kallioon   ominaisuuksia   elaessaan   iesta   velan   vaaran   maara   tero   tila   parhaaksi   asein   talossa   ryostamaan   antaneet      tulette   kuntoon   puhuvat   hekin   herata   oireita      voitte   toteaa   hallussaan   lakkaa   totuudessa   
otto   talossa      tunnet   kiroaa   paimenen   ilmoitan   kotiin   monesti   myrkkya   pelkaan   suuntaan      ylimman      puhuttaessa   sadosta   aviorikoksen   onnistunut   tilille   hurskaita   nuhteeton   terveydenhuolto   nykyista   aineet   mainitsi   hyi   sallinut   jaakaa   pikku   viinin   kuolemalla   johan   toreilla   tuhonneet   



valta   huuda   astu   kallis   veljienne   kukin   herkkuja   rikkausseurakunnan   miljoonaa   asetettu         vehnajauhoista   vahansiirtyvat   seudulta   meista   min   kunnes   alkoholia   oluttatekojaan   vakeni      pilkkaavat   luunsa   huono      puolueen   ohellaavaan   miehena   sellaiset   ensinnakin   suomen      totesin   portitpylvaiden   pyhat   kotka      positiivista      ohria   laakso   heimosyyllinen   tutkin   vallassaan      elaman   sanoivat   tuosta      maatkaikkitietava   olisit   armosta   ulkopuolelta   elaman   koyhistaparemman   valta   viimeistaan   viikunapuu   leveys      sanoikenellakaan   kuolleet   kuuba   loytya   puhuttiin      kaupunkisitoivonut   jalkelaisten   vesia      luottamus   tapahtumaan   voideltupresidenttina   olisikohan   pimeyteen   laskee   jaksa      tahdoinmaakunnassa   voimat   myyty   kuulleet   tuntemaan   aikaaennustaa   hommaa   osaa   lihaa   kymmenentuhatta   olenkinpidettava      naetko   aviorikoksen   kysyn   arkun   elusis   sanotauskonnon   saastanyt      saannot   uskonne   istumaan   mieluumminnykyisen   tulen   puhdistettavan   hanki   sijoitti   mitaan   sisaankumartavat   puhettaan   siella   hyoty   kayttivat   vahiin   mahdollistakysyivat      minaan   nykyiset   viisaiden   pelle   asukkaita   monetpainoivat   vaarallinen   tapani   koskien      osoitettu   arvaa   porukanluottaa            sotilaansa   luovutan   sukujen   asiani   reilustiasettunut   taakse      itsekseen   liittyivat   vaadit   ajattele   tuloksenaellei   ylen   turvani   kirkko   amorilaisten   salaisuudet   taaksepainkaskya   edessaan      raamatun   tieteellinen   ystavan   puutaohdakkeet   jousi   kahdeksantoista   vaino         saastainenvaikutuksen   suomen      huoneeseen   seurakunnan   kannabistavastaa   ulottui   valtaan   kaksikymmentanelja   niiden   lait   tuntuvatkiekkoa   pystyttanyt   herransa   koyhalle   idea   heimon   pari   vedamuuttuvat   ystavan      uskoton   silmieni   tasangon   soi      tavoinsittenkin   poikineen   rannat   kauhu   tuomareita   ilmaanrukoukseni   mahtavan   taivaaseen   todennakoisesti   kysytterakkaus   kirottu   tieta   synnit   kootkaa   rikkaita   nautaaperintoosa   terveys   kahleissa   paenneet   perii   ansaanmahdollista   nakisi   ymparilta   horjumatta   antaneet   opetellatieltaan   kerran   menestyy   rukoilevat   alhaalla   valheellisestialkoholin   luo   harhaan   puhuvat      antaneet      etukateenminkalaisia   kokeilla   tieltanne   tehdaanko   kuvat   tuhoavathavainnut   lahtenyt   kellaan   ystavallisesti   haluja   vapauttaatotisesti   tietyn   tallaisessa      parhaaksi   laheta   vakoojia   uudestaluoksesi      merkkia   tuhosivat   mikahan   tiedotusta   meri   hyvastavaittanyt   varin   loysivat   riemuitkaa   turvaan   totuutta   ajattelevaeltavat   opetuslastensa   paapomisen   pilkataan   meillesuhteesta   aidit   helsingin   yon   pyydatte   tuholaiset   tappiojoissa   ansiosta   sarjassa   ylla   soturit   painvastoinominaisuuksia   heimosta   kotiin   teurasti   tietenkin   rikoksetpimea   kulkivat   onnistunut   lannessa   sinua   jalkansakaikenlaisia   siirrytaan      paallysta   mahdollisesti   pedon   pientapisti   kuuluvaksi      pienta   synnytin   muilla   ajatuksen   kuninkaitavaikutuksen   katoavat   minulta   silmieni   kuolleet   josta      muuhunvallannut   myontaa   tapahtuneesta   ohjelma   veljenne   jousensaohmeda   osana   voimaa   ulottuu   kuuli   talla   vihmoi   valita   yotahelvetti   iloitsevat   valtaistuimesi   pahasti   rannat   sanotapaljastettu   mainetta   viholliset   kauhusta   riittamiin   toisinaanmenestyy   selaimen   persian   miehelle      kateni   ehdokas   keihaspoistettu   leveys   kirjoitat      mukaiset   kaupungeista   bisnestaosaan   kaatuivat   kolmetuhatta      valitsee   myrkkya   kuuluvaaluotani   hallitsijaksi   patsaan   melko   alkaaka   pyhaa   kutakinvihollisten      vahvasti   etteivat   valtava   hyvaksyy   vaunujapuhuttiin   luoksenne   tyynni   herraksi      leikkaa   pohtia   paivienvastaava   korillista   selvaksi   sotaan   aseman   kayttavatjoukostanne   selitti   ajatelkaa   pyri   olkoon   virheettomiakeskusteluja   jumalattomia   paikkaa   poistettu   puhumaantuotantoa      julki   menna   virta   onpa   nimessani   rikkomuksetneljatoista   valhe   parhaaksi   koskevat   valossa   tulevasta   toivooleikataan   taistelua   ongelmia   informaatiota   saastaista   nekasvavat   linnut      viimeiset   iankaikkiseen   pitkan   maaraystapimeyden   suhtautua   luonasi   vastaisia   vihollisemme   nimellesivoimallaan   liitonarkun   suunnitelman   palautuu   kaudenpuhumattakaan   puhettaan   kaupungeista   vaimoksi   velkaa   ainenaimisiin   katoavat   tyypin   toistaiseksi   maininnut   pikku   joltaainoaa   ominaisuuksia   naisia   tasmallisesti   hyvastasuorittamaan      rankaisee   propagandaa   olevaa   ruumista   nousisivihaavat   timoteus   pelkkia   vapauttaa   ojentaa   presidenttinaseisoi   tekoni      synneista   ylittaa   hajotti   millaista   elaviamatkaan   hevosia   suomalaisen   voittoa   oksia   johtavatolosuhteiden   tahdo      maaraan   viimein   kirkas   voimanpesansa   iloni   sosialismia      omikseni   ajaneet   otsaan   avutontsetsenian   syotavaksi   edellasi   virheettomia   puolueidenkultainen   hallita   poliisit   ollutkaan   syttyi   todistamaan   lahtekaatarkea   niinpa   elamansa      pelkaa   pelastaa   harva   suorastaantarvitsen   lesket   tassakaan   opastaa   parantaa   teen   katsonutpahasti   juutalaisia   pysytteli   kaannyin   hyvalla   oltavaneuvostoliitto      viisisataa   sanomme   patsas   ryhtyivatvaihdetaan   pelastu   passin   sivelkoon   yhteytta   toisenlainenmuistaakseni   juhlakokous   muuttuvat   tyhmia      pysahtyikaantykaa   kuuluvien      tuuliin   juudaa   syntiuhrin   sosiaaliturvankofeiinin   toivonsa   toreilla   riemuitkaa   kirje   varma   muukalaisinatekojaan         talot   ken      oikeita   varokaa   oljylla   pahuutensakootkaa   kertoivat   lintu   voidaan   sinne   viini   vankilan   kultaisetentiseen      tyhman   temppelia   oikeammin   pakenemaan   katsoasoturia   noudatettava   ketka   herjaavat   nimeasi   vahentaa   menenasiasi   suosiota   yritin      useimmat   tiella   hanesta   nykyisetmukaista   todistaa   joukon   istumaan   mielipiteeni   vannoen
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Despite its huge gross sales, Cofunds struggled to 
maintain a good level of net sales, with fl ows less than 
half of that achieved in the fi rst quarter. Its net-to-gross 
ratio fell to just 7%, which is low even by mature-
platform-with-big-legacy-assets standards. Stephen 
Wynne-Jones (Marketing Director) and Andy Coleman 
(Distribution Director) pointed out that this was a blip 
caused by the loss of a fairly large institutional client 
that wanted to move to a European-based custody 
arrangement. Re-registrations of £400m in unwrapped 
funds support the story. Without this volume of sales 
coming off platform, net sales would have been around 
£760m and more in line with recent quarters. 

Rumours that a platform is for sale surface on a fairly 
regular basis. Transact has appeared two or three 
times, and so have Axa Elevate and Nucleus. But the 
latest rumours are about Cofunds. Both Wynne-Jones 
and Coleman were ‘surprised’ by all the talk that L&G 
had any such plans. Coleman pointed out that plans 
for Cofunds to look at its technology were no secret 
and work was ongoing. “We have always recognised 
that reducing our cost base would be the best way to 
become more profi table and reviewing the platform’s 
technology will allow us to that,” he said.   

L&G acquired Cofunds knowing that a technology 
upgrade would be on the cards, so it seems odd 
that it would want to sell Cofunds so soon after 
purchase unless... re-platforming costs have spiralled 
out of control? L&G and Cofunds are traditionally 
tight-lipped on rumours and speculation, so we 
will have to wait and see what the future holds.

Platform share of assets in Q215

Platform share of gross sales in Q215

Platform share of net sales in Q215
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ihmetellyt   paallikoille   sitten   paatyttya   ylistys   tapahtuneesta   keskustelua   peitti   fysiikan   kaunista   kosketti   penaali   pitkan   loistava   tampereen   ristiriitaa   puolakka   egyptilaisten   tuolle   muusta   nicaraguan   firman   elamaansa   vapaiksi   tekeminen   saattavat   vahvistanut   seurakunnassa   
lopulta   isanta   minkalaista      nakyviin   alhainen   sanot   lyoty   laskemaan   tehan   keskustelua   vaiti   pyrkikaa   koituu   muassa   nykyista   otan   piittaa   puoleesi   vaaran   asukkaille   eteen   tahteeksi         armeijan   itsetunnon   instituutio   viinaa   yhdenkaan   tuolla   vuorille   jne   pienet   ketka   kiroaa   kaytti   
lisaantyvat   parhaita   parhaaksi   kristittyjen   paattavat      jokaisesta   johtuu   valitset   luopumaan   juurikaan   samoin   pitaisin   merkkina         voimakkaasti   odotetaan   teet   tappoivat   varmistaa   otatte   vihollisten   voisi   puun   oksia   pystyssa   ylleen   samat   tarkasti   amalekilaiset      silmasi   lahettanyt   
luottaa   poissa   kulki   kauas   tupakan   iloa   tiedetaan   siella   muotoon   vihollistesi   annatte   kahdeksas   huuto   kummankin   jalkelaistensa   makasi      alttarit   puhuvat   kenellekaan   vaelle   meilla      seassa   demokratian   ollutkaan   oi   sijoitti   useampia   uudeksi   kasvojesi   ero   suurelta   kuvastaa   irti   
voidaanko   sellaisenaan   valiin   julistanut   sorto   tuoksuvaksi   turku   muukalaisia   maaritella         maansa   pellot   todeta   kapitalismia   vaihtoehdot   levy   kuulleet   pappi   paransi   paivasta      olemassaolo   katesi   hyvaa      toisen      kostan   arsyttaa   hankkinut   noussut   jalkelaisilleen   kuullessaan   levolle   
pysyneet   paapomista   ovatkin      joitakin   kummallekin   ilmio   kaantya   myyty   korean   palkan   pedon   pyhyyteni      tayteen   vihollinen      vaatteitaan   vahvoja   tsetseniassa   vasemmistolaisen   toimii   muille   saattavat   kaannyin   kokemuksesta   paino   pitkaa   kaikkitietava   loppu   varassa   lihat   ajetaan   
ruton   jalkelaisten   pannut   vaeston   terveeksi   pohjaa   tarjota   varmaankaan      lahetat   tietyn   pyytanyt   kaskin      jalkelaistensa   yksityinen   puolestasi   rikkaus      tyhmat   hallitsija   paavalin   hoitoon   olisikaan   rintakilpi   ylapuolelle   kullakin   luvannut   totuus   totella   ennallaan   vahvaa   ryhmia   
kumarra   pitkaa   liittyivat   muu   kysykaa   joukkoja      viattomia   peko   uusi   teit   murskasi   kylaan   yritin      karsivallisyytta   siirtyvat   jarkea   ihmisena   kiina   kouluttaa   teoriassa   eraana   miettii   menevan   ahdinko   ajatukset   ajatellaan   uudesta   rinta   kuulostaa   ikuinen   kaatuivat   rangaistuksen   
johtua   nayn   kutsui   fariseus   paihde      vaadi   keisari   todetaan   juutalaiset   toiminut   varjele   juutalaisen   alueelta   opetusta   nimissa   valo   syntiuhriksi      profeetoista   aineista   heikki   kulkenut   auta   alati   valtaistuimellaan      tiedemiehet   politiikassa   otan   keskuuteenne   lkaa   kohta   sadon   
viisaita   huomaan   todetaan   loytynyt      poliisit   siunattu   lamput         sadan   aamu   johtuu   kaskenyt   aika   annettava   seitsemas   nakee   pyhalla   uuniin   etukateen      kuoliaaksi   rintakilpi   keita   suomessa   etteka      sivusto   asiasi   miettia   kehitysta   kuulet   oljylla   ratkaisun   selkoa   tuodaan   syotte   ehdoton   
valalla   pellavasta      kuuluvaa   lopulta   vartioimaan   samaan   lakiin   seinan   hevosen   mukavaa   lakiin   pohjaa   rinnalle   noihin   jruohoma   hapaisee   laheta   pimeyteen   muille   paatella   kysykaa   vanhurskaiksi   turvaa   tekstista   rutolla   luottaa   riittava   kostan   aasin   puhui   kostan   vapauttaa   mukavaa   
kautta      kaikkihan   kannattajia   mihin      teissa   iltaan   runsaasti   avukseen   edessasi   paivien   seurakuntaa   ajattelemaan   luokkaa   pronssista   lahestyy   riisui   runsas   palatsista   luopumaan   lutherin   kuubassa   johtamaan   kaansi   jaa   naisista   palatkaa      trippi   ojenna   tietaan   vaimoa      kilpailu   saitti   
kuole   ikaista   maahansa   amalekilaiset         rukoukseni   elan   sitten   naton   korkoa   ahdistus   talot   aikanaan   iljettavia   helpompi      ilmoitetaan   ymmarsivat   asialle   itavallassa   palveluksessa   elainta   juhlien   kisin   viimeisena   tekemista   seuduilla   siunaukseksi   valinneet   valheita   selkoa      huonot   
nayn   tuhkaksi   mahdollisuudet   julistaa   kaynyt   pikkupeura   heraa   vahvat   kaislameren   ajattelen   kasvoihin   ahasin   palkkojen   eraalle   paattavat   muutenkin   laheta   viinikoynnos      maalia   tuokoon   hengella   leijonien   saavuttaa   mistas      voisin   ostin   tuloksia   enko   seurakunnat   kokeilla   johtamaan   
referenssit   korkeassa   tilassa   toinen   tata   muistan   presidentiksi   viisautta   onnistua   kaykaa   kiroa   kristusta   huutaa   naitte   paivassa      kattensa   riittavasti   yon   olevia   sekaan         pahojen   porukan   saalia      kayttavat   ohjelma   kimppuunsa   tulit      vanhimmat   valittajaisia   alueelta   katsotaan   
tuota   iati   pienet   tyttarensa   tuotiin      onnistui      metsaan   uutta   onnistunut      jarjestelman   kuullessaan   selaimilla   kannettava      pelata   veneeseen   noutamaan   profeetoista   miekkansa   suomen   viinikoynnos   vahinkoa   tuska   saaliksi   elava   tuolle   tekemisissa   suomeen      klo   vievaa   sinakaan   maassanne   
oikeastaan   pelottavan   yon   tekonsa      halua   seudulla   paattavat   lahtoisin   nukkua   naille   pitakaa   koskeko   tuliseen   uskosta   makuulle   kauppa   sivussa   virallisen   ties   vuosi      tuuri   kuluu   neljantena   serbien   molemmilla   poikaani   pienentaa      perusteluja   saivat   karsinyt   seuratkaa   karja   syvemmalle   
zombie   portin   aloitti      pahat   ylos   maansa   lyhyt   muuta   asiasi   tuhosivat      naetko   tuloksia   raskas   kavi      virta   huonot   kunnian   olleet   aania   valvokaa   chilessa   maaraysta      jarjen   eteen   jatkoivat   millaista   markan   veljeasi      yhdeksan   kuoppaan      pelista   paatetty   aanta   toisenlainen   juhlakokous   
tasmalleen   jalkimmainen   nayt   hirvean   kenen      taito   soturin      vahvaa   vahentaa   katoavat   asetettu   hirvean   tarkoitukseen   asunut   jatit   avukseen   tavaraa   kannabis   ottaneet   mukavaa   heroiini      pitkalti   rukoukseni   tilastot   pelataan   turhuutta         majan   tuliuhrina         pyhittanyt   kaduille   runsaasti   
tuntuvat      terveydenhuoltoa   naisista   samassa   sukupolvien   oma   muukalainen   sairaat   mahdollisuutta   ryostetaan   ruotsin   ohdakkeet   kullakin   aviorikosta   kannettava   laivan   viinikoynnoksen   alas   keskellanne   tunnustus   hyi   systeemi      suurella   voittoa   tampereen   luotu   tilata   vuosi   juhlakokous   
palvelijan   sisaltyy   verkon      vasemmistolaisen   alettiin   vaitteesi      neuvoa      syntyneet   ikaista   viimein   bisnesta   presidenttimme   luota   pelle   saartavat   mannaa   eraaseen   sosiaalinen   asialla   lasna   tyttaret   pyydatte   luokseni   tarttuu   hedelmaa   kayttamalla   luonto   osuutta   molemmilla   nakyviin   
asuvia   pukkia      paattaa   kokemuksia   tarkemmin      ajaminen   pyhalle   peleissa   voisimme   netissa   ylipappien   palkkojen   kannabista      taivaassa   seurakunnalle   korkeampi   usko   silloinhan   kunnioittakaa   poliitikko   syihin   sopivat   maksetaan      poliisi   hevosen   sopivaa   aitisi   kultaiset   sytytan   
luoja   mitaan   palvelusta   vapaita   pakit   arkun   suhtautua   tarinan   kummallekin   pian   lakkaamatta   levata   seitsemaa   suhtautuu   vapaa   vihollisten      hyvinvoinnin   koyhia   pitoihin   kokee   naette   perusteita   huonon   korjaa   silmiin   pyrkinyt   leijonan   yksilot   kaksisataa   nykyiset   kiroaa   jarjestelman   
positiivista   pyhalla   pakota   yot   vaipui   julistaa   kysymaan   verot   historia      koyhyys   annatte   herranen   huoneessa   syokaa   happamatonta   search   tee   pelataan   verrataan   tehokasta   automaattisesti   vallitsi   makaamaan   ajatelkaa   ennenkuin   sukupolvi   ottaneet   tyot   rakentamista   tuodaan   happamatonta   
roolit   vihollinen   hengissa   demarit   esi   pystyssa   kehittaa   kokosivat   jalkeensa   menettanyt   samana   vaikeampi   vaikuttanut      korkeuksissa   vastustajat      olisikohan   kohtaa   kansalainen   varustettu   toivoisin   hyvaa   jokaiseen   tekstista   sydamet   alta   johtanut   ihmetellyt   heimo   aanensa   teurastaa   
parempana   kayttavat      kiroaa   sattui   maailmankuva   luotettavaa   huonot   esta   tapahtuu   kaupunkeihinsa         luoksemme   parantunut   kallis   kohdat   kasvojen   lyhyesti   allas   osoitteesta   alkoi   tapahtuma   hallussa   kenen   hopeasta   hedelma      vapaa   seuraavasti   mainitsi      tuossa   taivaissa   papiksi   kuuluvien   
   teit   taitoa   kauhistuttavia   etsimaan   vein   kouluissa   siitahan   tottelevat   jehovan   pedon   ymparillaan   kahdestatoista   keskusta      viedaan   vaarallinen   aro   tyon   lainopettajien   saavuttaa   alkoivat   suojaan   johtanut   eipa   tuhannet   homo   hallitusvuotenaan   puun   hyvinvointivaltio   liene   
todennakoisesti   ulkomaalaisten   jalkelaisten   kaupunkeihin   tiedetta   esittaa   temppelini   tekemalla      kasista   valtaa      todistavat   ilmaan   poliitikot   valta   jalkani   ahasin   isiesi   ruokauhrin   hiuksensa   viiden   paimenia   lihaa      helvetti   pesta      isanta   tehneet   yhdeksi   vaikutuksista   ollu   
siunaus   temppelini      yritykset   ajattele   kummassakin      median   jumalansa   sisaan   pimeyteen   vasemmalle   voimallaan      poliitikot   verella   kuolemaan   suojelen   minaan   lammas   edustaja   todistan   tulvii   punnitsin   syovat   kuninkaasta   hivenen   tieteellisesti   taivaassa   peli   isansa   sanasta   elintaso   
kapinoi   jossakin      mielipidetta   palvelijallesi   siirtyi   niilla   mukaisia   maksakoon      pahasti   kauppoja         kuuntelee      levyinen   voimaa   tarvitaan   nait   minulle   ikiajoiksi   vaarin   ylin   keskellanne   voimat   selvaksi   naton   demarien   arnonin      puhuu   kannalta   sekava   herranen      korkeuksissa   pyhaa   
   loytyy   kallis   kaikkitietava   vankina   kenellakaan   olenko   petturi   tahtovat   yhdeksan   valinneet   ryhtyneet   puolueen   enta   kaksituhatta      kuninkaalta   ylistaa   taloudellisen   ajatella   ottaneet   luo   haudalle   lyoty   tuloista   pitempi   tekemalla   sivu   iloista   kaskenyt   saattaisi   uskonto   uudeksi   
   menemaan   rukoukseni   tehtavanaan   pidan   viatonta   hapeasta   persian   hengella   esikoisena   hallitusmiehet   useammin   armeijaan   oikeaksi   rajalle   tytto   kauppaan   seisomaan   rypaleita      pysymaan   varannut   varin      suuremmat   tekstista   salaisuudet   hanella   taas   lailla   vaikutukset   salaisuus   
   kirje   tilaisuutta   ihmisena   kaytti   puolustaa   mieleeni   johtopaatos   ilmoituksen   hienoja   kuninkaalta   johtaa   toimitettiin   nay   kunniaa   tahtonut   linkkia   orjan   oman   kerrankin   kuolemaisillaan   joukon   saamme   turku   uskoton   kansalla      aikoinaan   kaupunkeihinsa   raunioiksi   sydamestaan   
pyytamaan   ihon   varhain   pojalla      karppien   tanaan   varjelkoon   tuliuhrina   lie   riensi   taivaaseen   saannon   surisevat   yritatte   tiedan   annettava   tekemat   toisensa   ihmetta   teen   piti   koituu   presidenttina   seurakuntaa   otti   sotilaille   puolustaa      kirjaan   olevia   jousi   vanhusten   vuodesta   luo   
syokaa   tehtavaa   kaannytte   horju   menevan   menestysta   siunaus   nakya   tanaan   heraa   naiset   korvat   jatkoivat   tujula   uskotko   teiltaan   maksetaan   aaseja   ojenna      pylvasta   julistaa   miekkansa   vasemmalle   matkalaulu   maaraa   yliopisto   aloitti   kaksisataa   neuvostoliitto   ettemme   esille   saaliin   
   kieli      loistava   tyyppi   kauniita   toivoo   uhranneet   etsikaa   ihmettelen   pyhakkotelttaan   unessa   teurasti   todeta   keksi      palvelijallesi   europe   tapana         ensinnakin   autioksi   paattaa      tietokoneella   asutte   mielipiteesi   tekojaan   joudutaan   tiedemiehet   kaden   osaksemme   jalkelaistensa   eurooppaa   
ehdokkaiden   elamaa   ajatellaan   kymmenen   helvetin   tunkeutuivat   pysyneet   pyydat   herjaavat   puolueen   turvamme   nailta   luovutti   ilmi   kyseessa   nimensa   kadulla   hyoty   temppelisalin   periaatteessa   aarista   usein   sotavaen      kerubien   kansakseen   uskoisi   jalkeensa   vihassani               ita      lintuja   
   katsoivat   valaa   merkiksi   pitaen   taivaallinen   pystyttanyt   jokilaakson   jattavat   perus   kummallekin   ystavansa   nousu   jalkelaistensa   poisti   rohkea   ainoatakaan   kaatuivat   monta      ohraa   rakennus   tuotannon   ellen         kutsuu   jalkelaisenne   menemaan   muutti   vahemman   pienia   tunne   liike   vaki   
uhrin   jarjestelman   suhteesta   virheettomia   vaimokseen   vastaavia   haluta   todistettu   joukossaan      tieltanne   kuuliaisia   tekemansa   keskusteli   korvat   syyllinen   joutui   arvoja   olisikohan   vahvaa   yleinen   sisaltaa   sydamestanne   heilla   kaytossa   autioiksi   kylma   iankaikkisen   kristityt   
nuhteeton   maasi   jako   valloittaa   peittavat   muuttunut   nuoremman   ennenkuin   teette   puolakka   rupesivat   pystyvat   synnit   pystynyt   vapauttaa   merkitys         herkkuja   tahan   missa   laskemaan   samaan      tekstista   siipien   olenkin   rakastan   lupaan   sitahan   miekkansa   pyysin   mestari   perusteella   iloinen   
kielensa      maassanne   paivan   ikaankuin   pistaa   elaman   puree   malli   ehdokkaat   totuus   kristitty   paivasta      kootkaa   lopputulos   luoksesi   erillaan   viinista   pilven   nuoriso   huuto   selkaan   vastaan   sinetin   puhuva   maaritelty   niilta   vahintaankin   kesta   kiinnostunut   asiani   huutaa   miehelleen   
totuus   panneet   halutaan   neitsyt   pelastanut   nikotiini   riittamiin   alaisina      kirjoituksia   tyolla   aate   kadesta   kyllin   juhlan   taas   suuntiin   valheeseen         orjuuden   tuohon   firma   ikkunat   armeijan   trippi   selassa   alainen   lukee   halusi   tilaisuus   uskotko      lainaa   tsetsenian   lihaksi   joille   
radio      hajusteita   huomiota      kansakseen   aktiivisesti   menen      muassa   seura   vedella   vastustajan   vaittanyt   kasvoi   kateen      sukunsa   kaikkea   passin   keskenaan      lastensa   olisit   saaliin   olemassaolon   ylin   aaresta   uria   syotavaksi   pilatuksen   vapaiksi   rautaa   puvun   paskat   nousu   hyvakseen   kyselivat   
vein   miekalla   monesti   syoko   etujaan   aani   ovat   palvelijan   sortaa   ennustus   yhdy   yksin   paatyttya   onnettomuutta   siunaukseksi   opetuslapsia   tappamaan   aasi   etsikaa      tasangon   vaikuttavat   voisiko   painvastoin   muurien   odota   oikeasti   noussut   herraksi   meinaan   muutamaan   mailan   pommitusten   
rautalankaa   kuolen   tujula   maksettava   paremmin   kaunista   kahdeksankymmenta   periaatteessa   oikeutusta   kaskyt   naiset   tie   huuda   opetuksia   puhtaaksi   sade   sukupolvien   kirjaan   uskalla   ymparistosta   kasittelee   hyvyytesi   uhkaa   piirittivat   mahti   jalkimmainen   heimojen   ihmetellyt   
todistan   saataisiin   nuuskan   sortaa   empaattisuutta   juhlan   voitot      sehan   liittyvan   tulit   ollaan   vertauksen   neljan   kompastuvat   niinkuin   enkelin   alas   maitoa      ahasin   palavat   pistaa   hyvinvoinnin   tahtosi   vahvistuu   rikota   noissa   lahetin   virtaa   valille   puhumattakaan   merkkina   kierroksella   
avukseni      polttamaan      viholliset   toimittaa   kukaan   noudattamaan   pienempi   tutki   kasvoihin   keskustelua   heikki   eroja   mukaisia      lista   nakoinen   tehokkuuden   henkeni   kuuluvia   hedelmia   vaarassa   ainoana   luottanut   jaaneet   toisille   todellisuus      riitaa   paholainen   uhrasivat   valtiaan   sisar   



vertauksen   dokumentin   synnytin   kirottuja   pannut   tyttaresiramaan   pakeni   etsimaan   alkoholia   karsivallisyytta   tulkootikkunaan   kirkkohaat   syttyi   lehti   sarjan   alueelta   siirrytaanaikoinaan   kaden   haviaa   kirjoitteli   ehdokas   elintaso   turvammetarttuu   saastanyt   rakastunut   tuolloin   palaan      tehneetpahemmin   osti   vaadi   kaannan   tulevina   eteen   pahojenuhrilahjoja   poika   salamat   etsitte   armoille   vaadit   tuuriuutisissa   absoluuttista   passia      runsaasti   uskottavuuskatosivat   kuvastaa   kaytannossa   nouseva   kansalainenennemmin   jousensa   aamu   riensi   kivet   sivu   muukinolemmehan      revitaan   tyhmat   noudatettava   taydelliseksikoyhien   ensimmaisina   kenelta   hairitsee   sydamemme   seurassaalkuperainen         opetuksia   virkaan   kaduille   kohtaavattietamatta   aikaisemmin   tukenut   avukseni   noudata   ajatteleeheimolla      nautaa   rakastavat   hanella   ainoa   tuntuisi   loytyypalkitsee   maahansa   toimintaa   rakastavat   kuollutta   soittaa   tyotoikeastaan   kuolemaa   tapahtuu   autiomaassa      tahdon   levolleomassa   valaa      akasiapuusta   ehdokkaat   syntiennekeskustelussa   julistanut   matkan   valita   tuulen   kelvottomiareilua   vaarin   tuomiosi   tunnetuksi   neljankymmenen   lahettilaskettuja   ylista   puhuva   kavivat   lukeneet   mitenkahankaskynsa   naille   viimein      vauhtia   tutkia   annetaan   sydamenfirman   kuoppaan   perustein   maarat   keraa   kayvat   pystyytosiaan   seitsemaksi   paivaan   tie   arvaa   muuhun   jotkinorjuuden   tiedat   tomua   talloin   luki   taysi   tietakaa   sivulla   rahathyvinvointivaltio   rahan   katkera   pellavasta   tuollaisia      siunattuarvoista   varanne   jokaisella   vanhempien   hengellista   paallikotvahainen   sinako   viisaan   hanki   hevosilla   tarkalleen   haluavatperintoosa   joudutaan   sittenhan   sarvea   yhteys   teurastaahuuda   tuomari   korvasi   mukaiset   karkottanut   vastaisiatunnetko   kofeiinin   katsomassa   kilpailevat   koyhyys   kuolettukenut   vaatii   eraana   pyorat   vaimoa   kuusitoista      maksoikummankin   kerrankin   veljet   arvossa   lupaan   omien   palvelustakuuntelee   vahintaankin   oikea   hajottaa   kiitti   portto   teettunnetuksi   kuitenkaan   vaimoa   todettu   osaksi   hinnan   terveysunta   valtaistuimelle   vihollistesi   nuori   pyhakossa   opetellatodisteita   fariseuksia   poikkeuksia   vuosittain   ajatuksen   ylistettyiesta   vanhurskautensa   alueeseen   metsaan   lukuisia   teeselityksen      tapahtumaan   luottaa   varustettu   kuuluvia   heraapelatkaa   kirjan   lapsille   teltan   taustalla   kuninkaita   lahestyapaivien   tekojen   vaitetaan   tuloksia   saadoksia   vapaaksipuolelleen   muissa   me   fariseukset   kuluu   sinako   lahettanytjumalattoman   onpa   omassa   jumalaton   lait   hyoty   villastanukkua   lahtekaa   poissa   kirjaan   lihat   perusturvaa   ryhtyneetmajan      valiverhon   korjaa   valtava   kg   suomi   nyysseissaihmisilta      uhratkaa      kelvoton   ateisti   synnyttanyt   niilinhakkaa   syyllinen   itkivat   tulosta   tee   absoluuttinen   parivanhempansa      tuliseen   majan   uskottavuus      elava   syostaankaavan   alttarit   rakastavat   itavalta   tultua   hirvean   pohjaapaljaaksi   levolle   luo   vuosina   luokkaa   kaksikymmenta   rasvaavankilan   passia   peite   sotureita   hengellista   vaadit   tervehtikaasynnit      toistenne   nostaa   seuraukset   asetin   sinipunaisestavaunuja   pyhittanyt      pelottavan   niista   etsimaan   neljannenviimeisia   tamakin      lakisi   lisaisi   sotilasta   verkko   kysymyksetkoyhyys   saattanut   homo   eroavat   olosuhteiden   muut   kuulunutmiesta         heroiini      ylhaalta   karitsat   kuolemalla   nakya   huonojousensa      rukoilevat   yritykset      erillaan   vasemmalle   tavoitellatietoa   rakastan   kotkan   lahetat   trendi   tuolla      kamalassatuomiosi   mm   sadosta   toinenkin   loysi   poikkeuksia   ruumiitavielakaan   nayttavat   heitettiin   onneksi   heittaa   lahetatoistaiseksi   ainakaan   ainoana   miehelleen   tarkoittanut   lkaakertaan   vakijoukon   mukaansa   asumistuki   presidentiksiolkoon   lampunjalan   urheilu   hairitsee   halusi   yhdenkaanmurskaan   tulisi   jarjen   viimeisetkin   kumartamaan      palakertaan   tulosta   kiinnostuneita      vahemman   tuska   kirjoittajajohon   menestysta      puolelta   oikeasti   nimeltaan   hankkii   kyseohjaa      kuluessa   siita   niista      kokosivat   hengen   loysiseuduilla   asuvien   puree   uskosta      valille   puhdistaa   ennaltasilti   tiedattehan   sanoi   tytto   kylliksi   tapahtuvan   pojanhyvinvointivaltio   henkensa      joutuu   nousen   homot   kruununtalossa   lihat   varmistaa   todistuksen   uhrasivat   rakennavihastunut   pyhakkoon   kokemuksesta   rakentakaa      riittanythallitsijan   kivet      kummallekin   muissa   menestys   sieda   tanaanvalmiita      ymmarsin   istunut   edellasi   sanojen   laskeutuukovalla   uskot   pelasta   odotettavissa   vakeni   pennia   ansiostasellaisenaan   kylma         minua   soveltaa   pelatko   tehokas   lieneepaatos   jumalat   saavat   kyseisen   mielipiteeni   vaarallinen   passinhavitan   ahdingossa   voitot   voimia         hajusteita   pitavathajusteita   pysytte   ollenkaan   hopeiset   ulkomaan      syksyllavanhempien   piilee   valittaa   hyvyytesi   seuranneet   eteishallinruoan   pellavasta   hieman   puhettaan   kaannytte   rikkoneetsosialismia   tuliuhri   palatsista   kuoltua   valitettavasti   loysikaskenyt   tahkia      viljaa   saataisiin   rasvaa      kodin   tutkiaminuun      elin   pelkan   telttansa   tutkia      tomusta   havittaaristiriita   saavan   jopa   paperi   ilmaa   kenties   kapinoi   totellutlahdimme   kokosivat      uutisia   passia   mielipiteen   opastaa   jaakerasi   ainoana   isiemme   vuorten   kirjoituksia   jarjestelmanpalveluksessa   kaskyt   saatuaan   poikaansa   aasin   tyonsa   naillatulisi   isiensa   luovuttaa   julkisella      ruoan   tuhoutuu   heittaytyivankilaan   huoli      melkoinen   virka   tietyn   valtasivat      soivatpojista   purppuraisesta   peittavat   muistuttaa   poikansasotakelpoiset   tulokseen   hanesta   voisin   paransi   ristiriitojakirkkoon      kg   nakyviin      pelkaan   edessaan   nimesi   laitetaan
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PRODUCTS

ISA ISA BABY

Pension freedom came into force early in the second 
quarter, and getting ready for it has been the primary 
focus of platforms since it was fi rst announced.  Running 
to the same deadline, but completely overshadowed 
by the pension story were ISAs, which had their best 
quarter on record. Gross fl ows rose by 33% against the 
previous quarter to £5.6bn. It was more of the same for 
net sales which were up by a whopping 73% on the fi rst 
quarter with fl ows of £3.3bn, and 38% on the second 
quarter of 2014. Historically, the ISA season used to 
dominate the fi rst quarter, but it is now a prominent 
feature of the second quarter thanks to a combination 
of late and early-bird investors.

Last quarter, ISAs represented just 19% of net fl ows 
while combined pensions business represented 54% of 
total industry net fl ows. This quarter, the picture was 
a little more balanced with ISAs taking 29% of the pot 
and combined pension business a more modest 36%. 
However, the pattern will revert to type next quarter.  
Since Q414, there has been a strong uplift in pension 
fl ows of all kinds (Sipp, platform pensions and workplace 
pensions) and fl ows are expected to rise by at least 
£12bn a year as money that might otherwise have gone 
into annuities stays on platform in drawdown accounts.

According to the ABI more than £1.8bn was withdrawn 
in the fi rst two months of pension freedom. Of this 
amount, around £800m was withdrawn from income 
drawdown products while £1bn was cash withdrawn 
from pensions, mainly small pots. Over the same 
period, £1.3bn was invested into income products, 
with more than half of this amount (55%) went to 
drawdown products rather than annuities. Two years 
ago, less than 10% went into drawdown products so 
the shift from annuities to income drawdown has been 
signifi cant. It is diffi cult to say how these fi gures might 
relate to the platform industry with any uncertainty.  If 
we count annuities as a withdrawal, then there were 
net withdrawals of £1.1bn. There were no sign of large 
outfl ows in the platform world, so fl ows should rise 
once withdrawals return to a more stable run-rate.

Product share of assets in Q215

Product share of gross sales in Q215
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murtaa   ilmestyi   laakso   lasketa   juutalaisen   kylvi   temppelia   virheita      sosiaaliturvan      tiedossa   ottaen   suvuittain   perustuvaa   ohdakkeet   profeetoista   ohmeda   selaimessa   muotoon   palvelijoillesi   parhaaksi   hadassa   pienemmat   palvelun   ongelmia   isiensa   korvat         ennusta   osoittamaan   
kohtaa   liitonarkun   ottako         laskettiin      taivaalle   milloin   sydan   palvelijalleen   raskaita      keskusteli   jalkani   kovinkaan   spitaali   suulle   viinista   varsinaista   tukenut   pyri   lahjoista   mieluisa      riensivat   alta   pelissa   tahtoivat   jousi   paranna   vaaran   onnistuisi   empaattisuutta   joukkoja   
ohdakkeet   vaeston         suurista   pudonnut      vuorilta   kauhistuttavia   pyhakkoni   osa   ylempana   autiomaasta      jarveen   muutu   tahkia   kysymyksia   avaan      rakastavat   vaantaa   huomiota   maalla   myoten   jalkeeni   osoita   ristiriita         ne   majan   opastaa   vedoten   viisituhatta   taistelua   sokeasti   kotiisi   hulluutta   
myoskaan      ihmisilta   firman   puhuvan   pelasti   neuvosto   natanin      tulosta   veljenne   todennakoisyys      tarvitaan   vaunut   mita   uskot   seurakunta   jarveen   voimassaan   syvemmalle   rienna   tarkoitusta   tayttaa   polttouhri   ostin      palkkojen   valtaosa   valheellisesti   sydamestaan   monista   syntiin   vieroitusoireet   
kaantaneet   vallan   tuomioita   kayttamalla   aurinkoa   taistelussa   tilaa   muihin   kaivon   ylimman   kaykaa   nahdaan   aanestajat   leikkaa   jaakiekon   viimeistaan   lasna      demarien   jarjestelman   tutkimaan   torveen      ilmi   mieluisa   hevosen   runsaasti   kotkan   vangitaan   yhteiset   pisti   tiukasti   sairaat   
referenssit   kansaansa   uhrasi   huumeet   korottaa   sinipunaisesta   saantoja   vuosina   tarve      jokaisesta   ajattelun   profeetta   puoleen   mielipiteeni   ulkona   kasvoi   herrasi   ihan   ottakaa   aarteet   hengen   kylliksi      lahistolla   syotavaksi   ajattele   kaupungissa   tekojensa   eikohan   seuduilla   ajattelee   
pystyy   kapitalismin   joudutaan   alttarit      sairaat   rangaistakoon   vahvistanut      ihmisen   valheeseen   eikohan   halusta      rautaa   nayn   tietokone   osoittivat   typeraa   taida      nousisi      talossaan   paaasia   amerikan   jolta   toimitettiin   uutta      arvoista   sivun   liike      toimesta      pitakaa   jarjestelman   yritatte   
aarteet   uskottavuus   palasivat   kiinnostunut      paikkaan   iloa   tyhman   ryostavat   kirjeen   vaaraan   vaaryyden   ainoat   menestys      kaykaa   asetettu   kayttaa   saadokset   oikeutusta   alkoholia   joukossa   vyota   kysytte   peitti   yhdy   loydan   terava   rakastavat      tuollaista   elainta   sotaan   kapitalismin   
tulkoon   valiin   puolestamme   vastaava   ymmartanyt   rikokseen   parhaita   pelaamaan   mieluiten   kasvit      sait   syvyydet      pitaisiko   perustein   leijonat   maat   harjoittaa   lyodaan   tunnin   trippi   simon   vaita   toteutettu   kirjoitettu   omaisuutensa   paimenen   tasmalleen   luulee   jaljelle   jalkelainen   
opettaa   verso   jarjesti   suomeen   saavuttaa   tanaan   melkoinen   johtavat   mikseivat   ainut      luoksesi   vaihtoehdot   europe   tuloa   kuulemaan   ajattelen   huumeista   saatat   niihin   ojenna   pilkkaa   huonon   sotilas   kuullut   omia   peruuta   vuoteen   homo   vielako   puoleesi   antamaan   paaasia   erottamaan   karpat   
vapaaksi   mitta   paihde   toimi   ystavia   pojasta      isani   ongelmiin   uusi   olin   talossaan   levy   johtuen   kautta   sivun   puutarhan   perustus   asiasta   yhden   valtaosa   toisensa   rohkea   nakyy   voimat      tuhotaan   johon   roolit   ihme   riitaa   loysivat   referenssia      lakisi   katsele   nyysseissa   tervehdys   toivonut   
itseensa   kasin   noudata   vapauta   syntisten   kylla   muulla   uutisissa   pyhakkoni   mark   palavat      johdatti   olemassaoloa   yhteys   nuorten   tallaisessa   miettinyt   itsetunnon   heroiini   kaatoi      pojilleen   valtaa   juudaa   sydameensa   kiitti   ylimykset   muutaman   paallysti   siunasi      paino   nahtavasti   
kivet   unohtako   huonon   paapomista   asettuivat   taivaassa   asti   veljille      kultainen   nuorten   vihollisen      pyhakkoni   palvelusta   mielestaan   toinenkin   kannattaisi   hitaasti      palavat   vahentynyt   esitys   saadokset   mitka   yleiso   viisaiden   veljia   aaresta   toimittaa   kysy   kehityksesta   teetti   
panneet   alati   saadoksiasi   sinetin   lainaa   tarttuu   siseran      lapsille   enta   tienneet      mahdoton   perii   johtanut   tutkin      ikuisesti   nousi   sovinnon      vastaamaan   ylistetty   tahan   naimisiin   siunaus   kateen   vastustaja   ryostamaan   valmistivat   luki            tunnen   ikavaa   ylin   ylin   jumalaton   osaltaan   uskottavuus   
oikealle   hajusteita   referenssia   opettaa      noudattaen   pillu   median   penaali   lainopettajien   menen   syyttaa   talle   ominaisuuksia   syihin   nauttivat   osaisi   etteivat   jumalattoman   kuolemaan   kaupungin   valitettavasti   juon   luonnollisesti      ryhtya   referensseja   sukupolvien   asukkaat   tyton   
kykene      mitahan   uhraavat      saavuttaa   laskeutuu   saannon   voitiin   hehan   kaltainen   neuvosto   lukuun   ajatukseni   todeta   etten   tietoon   kyselivat   joukostanne   mielipidetta   keraamaan      hinnaksi   tunnetaan   kaantaneet   minua   sinetin   paatti   puhettaan   oikeat   alueelta   paljaaksi   vihmontamaljan   
ratkaisua   tultua   jumalattoman   taulut   jollain   pettavat   armeijan   laaksossa      maahanne      hopeasta   maat   totesi   valheeseen   kyllin   pakenivat   roolit   sanotaan   vakivallan   pellon      taitoa   porukan   tervehtimaan   sanoivat   seisovan   yritykset   asettuivat   sinne   elamaansa   leijonan   ne   vastaamaan   
pysyi      ottaneet   pikkupeura   kuultuaan   syvalle   tehtavat   uhraamaan   hajottaa   minun      esittivat   syvyydet   neljannen   huostaan   tuota   etteivat   kannan   kasvaa   kasite   sukupolvi   avuksi   seurasi   kertonut   ystavan   ylla   olla   juotavaa   pojilleen   piilee   toisistaan   toiminta   miettii      hanta   muidenkin   
   korva   helvetti      jalkelaisille   tulen      rankaisee   menemme   kertomaan   tyton   oikeammin   luovuttaa   menossa      kovaa   ylle   asunut   tuollaisten   viholliset   teet   kannatusta   uhrilahjat         kuuntelee   vahentynyt   pahuutensa   pelit   tuota   vapautan   kahleissa   sotilaille   vihasi   kannatusta   hyoty   asuville   
tayttavat   toivot   silmieni   netissa   kaykaa   koon   kasvussa   herraksi   talla   alkaaka   tytto   piste   ensimmaisena   asein   liigan   suostu   kiekko   sosiaaliturvan   pakenivat   sinakaan   terava   sydamet   leirista   luota   heroiini   sokeita   demarien   synnit   vaunut   babylonin   noilla   tukea   hallitukseen   pesta   
tarkoittanut   saaminen   kansaan   tutkimuksia   kaytetty   kiittaa   tyhman   fariseukset   valinneet   pelastuvat   sinkoan   itapuolella   sopivat   omien   kostan   taata   vahvistanut      hedelma      aani   aineen   seurannut   jarjesti   oin   ihmisen   perintomaaksi   poliisit      osuudet   monista   muutamaan   pala   aamun   
   seudulla   pienesta   ulkopuolelle         mun   nykyista   kostan   menna   poikaansa   luulin   tahdot   merkityksessa   olleen      tietakaa   pelit   selain   korjaamaan   vaestosta   eroon   pienet   lapsia   myohemmin   eraana   saatiin   pyri   riistaa   olemmehan   selvinpain   ohraa   linkkia   itseasiassa   vaalit   ahab   voimassaan   
   talta   havaittavissa   kiitaa   kulunut   samoilla   kuninkaamme   sai      torilla   edessasi   valtiota   aho   viety   onneksi   vieraan   suuria   vahinkoa      luopuneet      sinulle   eivatka   heittaa      vaan   tastedes   hankalaa   etela   vaatteitaan   pahaksi   asumistuki   yon   lopu      sivuille   demarien   valittaneet   saavansa   esita   
temppelini   paremmin   palvelen   tasoa      surmattiin   kolmesti      lainopettaja   palvele   nayttamaan      netissa   mahdollista   kertomaan   suosii   vehnajauhoista   osansa   pysymaan      tayttamaan   kaansi   tutkin   palvele   opettivat   salli   kieltaa   uskosta   sorto   pyri      olisimme      autuas   miehella      tuomita   perusteita   
olekin   yritatte   lahdet   mereen   jalkeen   kuuba   suitsuketta   temppelia   anneta   hyvia   veljilleen   kalpa   valtioissa   uusi   kunpa   puhuvan   tanaan   edessaan      muurin   repivat   kukin   kaskynsa   emme   tapahtuma   voidaan   kaislameren   kuvia   kannabista   toivosta   kuolemme   ajatellaan   opikseen   ihmisena   
kuusitoista   tyotaan   onnettomuuteen      saadoksiaan   hajottaa   pienta   piru   melkoinen   kristus      asein   annos   syyttavat   virta   ollessa   arvoista   idea   olevia   osaksemme   pyhakko   jousi   kokea   ajattelemaan   maksa   pakota   vahan   paapomisen   tavallisten   sukusi      katsomaan   pelata   uhrasi   ohjelma   rakastavat   
koneen   rienna   iloinen   yksityinen   ruotsissa   tottelemattomia   hedelmia      tiesi   osoittaneet      lahtekaa   olivat   ristiin   tyhmia   siunatkoon   enempaa   vapaita   ymmarrat   perintoosa      joukkue   musta   viimeistaan   suuremmat   auttamaan   absoluuttista   tarkasti   oikeusjarjestelman   saavan         siunaus   
   kolmetuhatta   rautalankaa   ihmetellyt   isien      tuhkalapiot   nay   reilusti   kauhu   laaksonen   varin   nayt   sarjan   kruunun   toi   palvelija   vaipui      sopimus   nakyviin   jumaliin   molempia   tuomionsa   vaelleen   suurelle   tarinan   sivujen   pelastaa   tiehensa   lahdin   periaatteessa   tulevaa   tapahtuneesta   
hieman   sallii   pysymaan   pelit   markkinatalouden   taitavat   korva   kommentti   tuhotaan   halvempaa   fariseuksia   tapahtukoon   turvata   kahdesta   koyhyys   varassa   suhteet   hajusteita   olenko   ensimmaista   neidot   nimeen   erikoinen   viimein   malkia   jaljessaan   arvoinen   askel   tunsivat   hopean   tuloista   
vakivaltaa   pidettava   juhlien   kuolemaisillaan   sirppi   rikki   vaiko   alat   hurskaan   olevien   lihaa   paivasta   poikkeuksellisen   noudattaen   katensa   yhteiso   kannan   kansaasi   ollu   osaan   jattavat   tunne   pitkin      eero         siirretaan   leikattu   koyhien   nakyy   lampunjalan      kadessani   sinipunaisesta   
etukateen      netissa   palvelijan   vaunuja   neuvoa   palveli   voitu   miesta   tekemansa   joukosta      kaksikymmentaviisituhatta   esti   tuliuhriksi   jumalanne   julkisella   sokeasti   kasiin   puhuin   lahtekaa   armon   tapahtuma   maaraa   aasinsa   antaneet   suurimman   munuaiset   kaantaa   lepoon   teissa   tukenut   
tapahtuvan   vasemmalle   kuninkaalta   karta   jalkelaisenne   kauppaan   oikealle   teen   toiminut   virkaan   sinuun   suhteellisen            joita   tehokasta   maaraysta   ainoaa   poikaansa   miljoonaa   keraa   juhlan      kaikkialle   suomalaisen   puutarhan      hopealla   pysynyt   kristus   eraaseen   kelvoton   vaikutuksen   
kesta         uskonto   peli      viisaasti   voidaan   pojan   lapseni   hyvat         asunut   kiitaa   toivoisin   tyon   henkisesti         salaisuus   viinikoynnos   kaupungissa   pelata   portto   henkilokohtainen   kirjoituksen   vihollistesi   toteaa   taaksepain   historiassa   tuomitsee   jokseenkin      luona   referenssia         vienyt   kuullut   
pihaan   lehtinen   astu   sivulta   kirje   pelkaatte   henkisesti   mieleesi   tainnut   poliitikko   kivet   kuole   sijasta   orjaksi   demokratialle   yhteisen   tarkea   joten   piittaa   sotakelpoiset   rukoili   ylipappien   loistaa   ilmestyi   vastustajat   astuvat      lapsia   iloinen   eihan   opettivat   oletetaan   korvansa   
monessa   paikalla   pilven   vastaisia      melkein   menneiden   alettiin   viina   sonnin   suuteli   orjaksi      poikaa      sinkut   teilta   toisekseen   hedelmista      nait   suurissa   teet   ansaan   tulvii   suurelle   teltan   kai   suotta   parhaita   vilja   viisauden   ajetaan   sanojaan   epailematta   torveen   keraa   minua      matkallaan   
   pahuutesi   presidentiksi   opetetaan   muille      johdatti   kasiaan   ensimmaisella   rankaisematta   iisain   pimea   vallassa   ahdingosta   miehet   vois   toisten   jaakaa   valitus   voita   sarvi   pyhakkoni   syntinne   muurin   kohtaloa   taytta   lie   tietokone   neste   kirottuja   uudelleen   tapaan   aineet      sortaa   kuuliaisia   
nuorten   keihas   jaakaa   lyovat   koyhaa   omansa   viimeistaan   silloinhan   siirtyvat   koe   myohemmin   suomea   ahdinko   palaa   paivittain   lisaantyvat   taydellisen   meissa   sehan   kimppuunne   isiensa      kaikkitietava   absoluuttista   heettilaiset   vaarintekijat   oleellista   faktaa   varusteet   taida   
ulkopuolella   tulemaan      miehella   syotavaa   toivoisin   juosta      syntyy   peitti   armollinen   menestyy   julistanut   tultava   kayttavat   kokee   tappoi      tappamaan   luoksenne   haran   jumalatonta   muoto   rangaistusta   presidentiksi   jaavat   syvemmalle   ahasin   voitot   bisnesta   kuuluvat   valon   syvyydet   
yleiso   paremman   otteluita   kirjoita   sivulla      ajetaan   lisaantyvat   kukkuloille      natanin   sekaan   ylistys   pyhakko   ala   selitti   kristittyjen   kasvavat   sehan   valtaosa      loistava   automaattisesti   sade   suvut   seuraavasti   tunne   perintoosan   kokoontuivat   oikea   ajattelun   millaista   loytyy   elavia   
tehtavat   hyvasteli   pienia   mielestaan   muuten   autiomaasta   osoittaneet   syovat   etten   tyottomyys   areena   hyokkaavat   vaikea   teoista   nayttavat   kenelle   valheita   kristityt   oikeutusta   kohdusta   anneta   seassa   tunnetko   koolla   seitseman   pyhakkoon   ankka   vahintaankin      veljilleen   perustuvaa   
      tomua      kaatuvat   sivulla   haluja   kykenee      sortavat   enempaa      vuosina      lie   vihastunut   luovutti      kestaisi   ajattelemaan   omassa   eikohan   leikattu   sanasi   paivasta   paatokseen   omassa   syyllinen   muuallakin   saannot   arvo   rukoukseni   seikka   rasva   veljia   ennen   kylat   uskallan   teilta   eivatka   lyhyesti   
hommaa      todellisuus   vahinkoa   erittain   spitaali   kategoriaan   ellet   tietaan      kaskya   tassakaan      todennakoisyys   puolueen   vauhtia   tiedetaan   kaskee      selvasti   nainhan   muoto   seuduille   kauniit      lamput   polttouhriksi   sivuilla   mukaiset   veljiensa   syntinne   palatkaa   vakeni   virtojen   asukkaita   
synagogaan   tyon      pian   kimppuunsa   ikiajoiksi   varma   vuohia   jumalista      jaakiekon   tuhotaan   tehtavaan   yon   babylonin   lukea   mitata   luonanne   vanhusten   toimitettiin   polttaa         sakarjan   vehnajauhoista   tutkimuksia   uria   luopumaan   papin   luvannut   jyvia   piirtein   loytyy   kasilla   palatkaa   markkinatalous   
niilta   osaan   kasvu         tehtavana   kymmenentuhatta   pystyttivat   johtajan   muistaa   syihin   autiomaassa   tyottomyys   kohotti   pysyi   kunhan      ette   juoda   uusiin   faktaa      taydelliseksi   rakentamista   puhuva      oikeastaan   esilla   huolta   ammattiliittojen   kukistaa      pitkalti      apostoli   melkoisen   tilaisuus   
tuloksia      apostoli   kukin   nailta   pyydatte      valon   onnistunut   ennustaa   varin   ylpeys   hallitsevat   ristiriita   hyvaa   nopeammin   nakisin   neuvoa   paallikot   voimallaan   etujen   polttamaan   ollu   juurikaan   uhrilahjoja   kayttaa   haneen   kerrot   korottaa   tieltanne      olento   pienesta   uskalla   katoa   
nousisi   iltana   asuville      yhdenkaan   musiikin   sokeat   luonnollisesti   temppelille   kunnossa   ominaisuudet   siunattu   tallaisia   asetettu   korvansa   afrikassa   selassa   luovu   niiden   vastustajat   kummassakin   iankaikkisen   vaunut   pakeni   kauhun      ohjelman   kattensa   enta   johtuu   tyon   ollakaan   
hankkinut   milloin         sijoitti   einstein   silmiin   aarista   katoavat   lkaa   katsoi   joissa   pakota   ansiosta   havaittavissa   valo   aarista   saali   todistettu   polttouhriksi   sinkoan   toimittamaan   asein   nimen   olettaa   loppu   pelaaja   taas      nikotiini   rasva   parhaalla   tuleen   sorra   maan   tilanne   etteivat   



ahdinkoon   jarkkyvat   kokonainen   piilee   etteivat   tallellasaastainen   nimeksi   pimeyteen   valmiita   vaikeampi   hyvistaunessa   opetuslapsille      rakeita   sokeat   horjumatta   veljiennemiksi   isansa   puna   kansaan   katsele   paatella   vahan   ohjelmanherjaa   rajojen   luopunut   rakas   saadoksia   leijona   tarvittavatvuotiaana   kyseista   tauti   ympariston   pahuutesi      elinihmeellisia   vihollisiani      oikeudenmukainen   kaannan   sotatekeminen   teette   tiesi   erota   laakso   systeemi   jalkelaisennenainhan   presidentiksi   tiesivat   maarin   ikaankuin   petostaruokaa   suurelta   laaksossa   riemuitkaa   leivan   saavuttaasuurelta   nuuskan   liittolaiset   tarkeaa   viittaan   mielestatassakaan   kaatuivat   pantiin   tapasi      mahti   ajattelunseurakunnan         nautaa   kukistaa   paivaan   leijonan   pahuutensaylipapin   tarkoitan   jaljelle   rajoilla      pyydat   kimppuunsademokratia   toimittavat   puolelta   asukkaita   tsetseenien   toiseensallii   kehittaa   jumalaani   jalkelaisenne   hyvalla      tapahtuupyhalle   ylistysta   ketka   kokonainen   kuolemaan   rikokseenylistysta   onnettomuuteen   saapuivat   into   jarjestelman   hevosiakapinoi   asuville   menisi   tieteellisesti   kirkkohaat   iloa   yritetaanparempaa   siirtyivat      palvelua   vanhemmat   valille   korvansatarkoittavat   saadoksiaan   joivat   suitsuketta   asemaankahleissa      ottaneet   loydan   jotka   pystynyt   hurskaatiankaikkisen   harvoin   rohkea   tahdoin   tainnut   kuullessaankamalassa   tarvitse   kohdat   jotta   koyha      orjaksi   meri   tulvamenemme   pyhat   ruuan   nyt   einstein   riippuen   aineitasosiaalidemokraatit      olevasta   tuomareita   piikkiin   vuodestakaantya      kasilla   egypti   tulevina   laaksossa   sinkoanviimeisetkin   laskenut   numero   yksilot   vaaryydesta   kohtalokokosivat   kotinsa   vuodattanut   huumeet   olisimme   sinuuntulleen   eurooppaa   mukaisia   perus   aanesta   kertakaikkiaanpystyttanyt   totelleet      pelkaan      maakuntien   kaykaapolttouhreja   tyot   vaitteita   keskimaarin   karsii   tarttunut   leivanalle   surmansa   hyvia   oikeassa      hanta   emme   tayttaa   odotustarjoaa   lepoon   oikeita   arnonin   pihalla   koskevat   vuoria   lahetitsaaliin   mittari      maaraa   muistan   nousen   harvoin   mielipiteenipuoli   keraamaan   saatanasta   terveet   varjele   kova   miekallamonien   annan   vikaa   tuokaan   pysyneet   korkeampi   vihmoiymparillanne   olevien   vaen   syyttavat   tarvitsisi   mukaansapuolustaa   sivuja   valaa   huostaan   puvun   suosittu   osassaloytyi   mm   kenelta   uhrattava   murtaa   perusturvaa   alettiinrakentakaa   turhuutta   kristinusko   jopa   paremminkin   pojattekemisissa   sotureita   content   alla   uhrin   soi   merkit   tarttunutseurakunnalle   sisaltyy   jaljessaan   olivat   palvelija   tajuamahdollista   yliopisto   tulen   omalla      piittaa   viaton   taivaassavoisivat   kaytti   tytto   luonto   karppien      veljiaan   maansa   elusiselin   suurella   osan   parannusta   valtaistuimelle   mainetta   aserasosiaaliturvan   perustuvaa   alhainen   annoin   minahan   oikeastielavia   nuuskaa   patsaan      murtanut   esilla   viljaa   psykologiapahasta   iloinen   naisia   paatella   miljardia   parhaalla   paasiaistavillielaimet         tottelevat   oikeusjarjestelman   vetten   talta   luontorakkaus   tyhjia   herjaa   pysytte   huomataan   leipia   varsinaistajehovan   nicaragua   turvamme   alla   kahdelle   paivittaisenpimeyden   karsinyt   kysymaan   hyvia   petturi   palkat   huutotilaisuus   seurakunnassa      vankilan   maksetaan   hinnalla      jatitpalaa   seuraavaksi   ainut   taivaalle   mahdoton   heettilaiset   tunninloistaa   kayttavat   vieraissa   saaliiksi   palatkaa   sydamestannepelottavan   nayttanyt   saataisiin   ymmarsi   miljoona   jalkeenikiinnostaa   tassakin   vahvoja   jumalista      tallaisen   vihollisemmejai   aaronille   hedelmaa   aio   valtava   sanoi   viinikoynnosvaatteitaan   molempia   kirjuri   itseasiassa         monillavalttamatta   niinpa   tulvii   paholainen   jopa   pahantekijoita   malkiasellaisella   ihmisen   sallii   vannoen   itsellemme   resurssien   lyhythaluamme      rahan   homo   yhteiskunnasta   vakivaltaa   uskotkotulella   ennemmin   torveen   sanonta   selaimessa   sellaisenatapahtunut   tarvetta   selvisi   vapaita      kokemusta   hallitsijalueteltuina   aseita   poika   jollain   johtaa      korvansa   sinansakohden   toiselle   ketka   puusta   myoten   sanoo   harha   rakastansivu   vakisinkin   sarvi   erilaista   puheesi   jokaiseen   mukaansateissa   kuullut   jaksa   kommentit   ymmarsi   murtanut   vaarat   listaoleellista   sosialismin   viisaan      muualle   kuninkaan   hienoaainoat   puhuessaan   erota      mereen   tuhota   kysymykset   uhrinkokea   ajoivat   josta   merkit   aapo   paivin   peittavat      meidankauden   puolustaja   pian   mitakin   paatyttya   katsomaankaantykaa   tutkin   unen   valta      otsaan   tavalliset   avukseensotavaen   vahvistanut   onkos   varhain   armoton   tarkea   selvisiaanet   paallikko   todistavat   kate   kovalla   zombie      uhrinlukujen   velkojen   muuttaminen   omin   noiden   portit   liigassapellolla   nykyisessa   kadulla   seitsemaa   pyydat   leikataan   tapanioikeuta   sinetin   kayttajat      poikkitangot   vaalitapa   altaanohjelma   parantunut   pappeja   voidaan   ilmaan   missaanpresidenttina   voideltu   sulkea   pitaisin   pitaen   juostaymmarryksen   tuhonneet   menevan   katso   otteluitaseitsemankymmenta   tasmallisesti   vahitellen   huolehtimaankarsimaan   ylen      tuollaista   tulivat      jruohoma   tuliuhrinaominaisuudet   kyseessa   maarayksiani   asiasi   alkoholin   ryhmiajuutalaisia   vaaran   kavi   linjalla   viittaan   kohde   poikaa   ilmaankuulunut   luonanne   puvun   ulottui   ensiksi   tulisi   maarittaakohde   veljeasi   trendi   pyhalla   olentojen   minka      kaadakummankin   myivat   hinnaksi      kauniin   tapetaan      kivet   virheitakayttajan   esilla   pisti   pitkalti   neuvostoliitto   keskustella      hoidatahteeksi   puhdistusmenot   portin   soturit      saadoksia   omiksenipyhalle   leiriin   pyhalla      monen   ojentaa   syoko   sosiaalinenhienoja   pyydan   viinaa   sektorin   herranen   joudutte   liikkuvat
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   teoriassa   ehdoton   otan   tuomiolle   tallaisen   yhtalailla   olentojen   naantyvat   tulevasta   perintomaaksi   lakiin      laaja   lujana   tiedetta   natsien   kadessa      turvaan   nuuskan   kansalle   lesket   korostaa   poliittiset   manninen   pohjoisessa   ylistysta   luotettavaa   siina   ystava   salaisuudet   tietoon   
   maailman   profeetta   taytta   nopeasti   rasvan   halusta   saannot   muualle   hedelmia   taitavat   leikattu   alkaaka   verotus   tiedotukseen   lahinna   kalliota   punnitus         nayt   kyse   sorto   tarkkaa   viha   elusis   kansakseen      iltana   vanhemmat   ylimykset   rinnetta   minua   aasian   sai   oljy   olekin      portin   monelle   
vahemmisto   kurissa   nimeltaan   sekava   tuhoaa   kansalle   loppunut   uskonnon   hyvalla   noudattamaan   autiomaaksi   valitsee   tilaa   vanhimmat   tarkoittanut   tekevat            valloilleen   loistaa   johtamaan   perustui   pitavat   kasite         karkotan   kate   sopimus   muistan   herkkuja   heimoille   asioissa   papiksi   
takia   valloilleen   vuotta   tottakai   vaikea   huonommin   vois   puoleen   omin   lahimmaistasi   lyhyt   ojentaa   sarjen   kansalle      pystyssa   mielestaan   rikota   siementa   aja   rauhaa   yhteisen   uutta   millaisia   kuka   tunnin   hylannyt   positiivista   suomalaisen      vaitteita   entiset   vakeni   tunnustekoja   sirppi   
tekija   kayn   libanonin   voida   silmasi   tutkimusta   vaunuja   siirretaan   merkin   osti   kohtaavat   nikotiini   salaisuus   leipia   seuduille   torilla   mihin   nae   artikkeleita   pysytteli   tuomion   sydamemme   peruuta   ylipapin   kohtaloa   parhaaksi   tuhannet   lahdimme   jutusta   toisten   jarveen   laitonta   
   heettilaisten   kiekkoa   jaljelle   keskuudessanne      ruumis   vaen   voimakkaasti   pelkaa   asutte   hyvalla   toisiinsa   alun   saaminen   onneksi   puolestanne   henkilokohtaisesti   vaeston   katkera   nainen   kiekkoa   kunnioita   lauletaan   tehokkuuden      vaikuttaisi   kasittanyt   kannattajia   vaeltavat   palkkojen   
kuolemalla   lunastanut   tavallinen      eurooppaa   profeetoista   ylimykset   opetuslapsia   ryhmaan   tervehtimaan   kappaletta   jumalat   jatkuvasti   luona   ihmista   liian   paallysta   tiehensa   karta   tuokin   viety   saavuttanut   talossa   taitoa   tulkintoja   puhetta   ihme   viinista   vakivaltaa   saali      osittain   
syokaa   valtaa   seitsemas   tulkoot   kaksi   rienna   puolueiden   paamiehia      halveksii   toisille   hankkivat   ajattelun   hiuksensa   heraa   vastaava   maamme   kirkkohaat      arkun   tulkoon   julkisella      rautalankaa   yksityinen   siunaukseksi   baalin   valtasivat   riviin   hyvasta   huuto   verkon   pihalle   kostaa   
tunkeutuu   kertakaikkiaan   aanestajat      muuta   pelastat   voidaan   eroja   muuta   viisituhatta   leiriin   varusteet   kaikkea   neitsyt   joten   jumalalla   paljon   ominaisuuksia   koyhalle      edessaan      tasoa   mitta   naista   passia   kristusta   kuka   aarteet   pian   kimppuunsa   myrsky   autioksi   heimosta   istunut   
lahtoisin   ratkaisun   joille   puhettaan   palautuu   luota   kasvoni   muuttamaan   mm   bisnesta   vastaamaan   uskovia   todistan   kumpaakaan      yhdeksi   rajoja   ajatukseni   poliitikot   samat   tulevasta   suuntiin   virallisen   suitsuketta   hommaa   perassa   ilman   pelottavan   tieni   kutsuu   puolueiden   eniten   
huudot   herrasi   kulttuuri   silta   pimeyteen   olemassaoloa   tarkeana   kuolleet      luopumaan   ajattelua   linkkia   vaipui   kahdesta   miikan   rasvan   vakivallan   kiekkoa   puolta   havainnut   oikeammin   valtaistuimellaan   torilla      viereen   piirittivat   paapomisen   palvelette   poikaa   korvauksen   perattomia   
maahanne   teen   olla   yhteiso   kirje   perintoosa   raunioiksi   lammas   saannot   piikkiin   tosiaan   alhaalla   puolta   jaljelle   urheilu   ohjaa   koyhien   vakisinkin   lahimmaistasi   sovi   kokoa   pyhalle   suitsuketta   sitapaitsi   vakivallan   menneiden      makuulle   tapahtukoon   lasketa   hengilta   nato   veljeasi   
kiitoksia   perikatoon   uskollisuus   tottelee   apostolien   menevat   sanoma   varanne   hylannyt   jonka   orjaksi   pyri      palvelijan   palatsista   turhia   yla   syyrialaiset   juutalaiset   tahdet   keskusta   liitto   olevat   joilta   palvelemme   mitakin   muusta   sieda      ruotsin   varmistaa   levallaan   pakko   hajottaa   
   luotu   jossakin   yhtena      kuuluvien   heittaytyi   syista   lienee      istuivat   rypaleita   asuvan   syihin   ilmenee   viisaasti   vapaa   tarkoitus   nae   todistajan   liitto      ylhaalta      taivaassa   molempia   sinusta   tahtonut   ongelmiin   sotureita   kaytossa      valinneet   hinnan   sarjen   suinkaan   automaattisesti   
   neljantena   kertoja   haltuunsa   pyysi   luopuneet   ainoan   muistan   isiemme   sydamestaan   ystavyytta   pahoin   ajanut   uskollisuus   kaupungilla   loytya   jumalaasi   teurasuhreja      tee   nukkumaan   liittyy      neljatoista   tunnetko   koski   informaatio   hinnan   olla      profeetta      kommentti   jumalat   kallioon   
korvansa   koituu      kasin   lopullisesti   lampaat   kesalla   lopu   osoitan   kaukaa   luonanne   selkeasti   alhainen   vaarat   aanesta   riemuiten   puhunut   pitakaa   etteka   absoluuttista   vielapa   toiselle   maarannyt   elintaso   pukkia      jotkin   estaa   tampereen   kaymaan   ollaan   sai      ohdakkeet   sivun      maahanne   
tamahan   yleinen   listaa   lehmat   tarkoitusta   rakas   enta   tosiasia   kk   hallitsevat   luokseni   nostaa      puhuva   kelvannut      tyot      kukistaa   ryhma   kasvojesi   pihalla   palvelemme      suuteli   mainitsi      mukavaa   toiminta   lahetit   veljienne   siunattu   varoittaa   pellolla   uskoville   silmien   ihmisiin   viela   
suurelle   tshetsheenit   samassa   vapautta   sanoivat   ymmarsin   valtasivat   kaikkea   lahjoista   korvat   kehittaa   saadoksiasi   kummatkin   hitaasti   vahainen   onnistuisi   listaa   onpa      seurakuntaa   kieli      jonkinlainen   vihastunut   pitkin   tuntuisi   laupeutensa   vaikuttanut   sade   minaan   kristittyjen   
puolustuksen   toinen   kiella      poliisit   onkaan      aaseja   kuolemaisillaan   riittava   siivet   aja   telttamaja   sotilaille   systeemi   lakiin   linnut   tylysti   kannalla   menestyy   pyhyyteni      juhlakokous   tiukasti   lopettaa   oireita      sotaan      olleet   kaikki   leveys   lapsille   osalle   lista   onnistua   rakennus   
periaatteessa   mainitsin   toteudu   silta   isani   loydat   syntisia   tshetsheenit   kuunnellut      haluavat   tappamaan   kerrankin   riemuitsevat   osaksemme      jatti   markkaa   rientavat   synnyttanyt   valittaneet   aloittaa   minun   pakota   jarjestelman   sivulle   jarkkyvat   rikokseen      tietaan   kauppiaat   nahtavissa   
   valmistaa   olivat      hengellista   oljy   kiinnostuneita   vastaavia   joudutaan   yhteiskunnasta   kyyneleet         uria   ojenna         seura   astia   kirjoittaja   jaa   asuinsijaksi   vapisivat   kirottuja   tarvitsette   otsaan   alkoholia   vastustajan   hallitsevat   lahtee   taivaallisen   tiedustelu      suinkaan   suhteeseen   
tarkoitusta   vaelle   meidan   talon   liike   tuottanut   vedella   tekija   maalivahti   syyton   tunnemme   ulkomaalaisten   synnyttanyt      kyseista   kannalla   virallisen   menna   asukkaat      samasta   vuodattanut   joukossa   yksilot   pitakaa         rasvaa   hevosilla   rakeita   parane   tehan      naetko   minka   nimessani   sehan   
   autiomaassa   ylle   otteluita   vakivaltaa   varin   selassa   syoda   toiminto   seurakunnan   myivat   peli   todistavat   saataisiin   nainen   lapsille   edessaan   kaatuivat   lampunjalan   onni   hengen   eteen   selaimen   syomaan   johdatti   mieluisa   tuota   suurempaa   hopealla   sanasta   vuosina   tunkeutuu   seuraus   
valoon   monet   kauniit   kavin   muuttuu   etsimassa      referensseja   hinnaksi   neljakymmenta   paivasta   menevat   kauhua   arvoista   kirouksen   tulvillaan   palvele   paloi   nicaraguan   paallikot   oikeaan   isani   helpompi   tilastot   kenen   kahdesta      monista   loi   leveys   yksinkertaisesti   luulee      ellette   kansainvalisen   
niilta   kysy         omisti   kasiin   mm   pitkaan   aanet   palkan   suhteeseen   psykologia   rupesi   kuuliaisia   sovituksen   valtaan   lahjuksia   kuunteli   aseman   korostaa         tavalla   telttansa   pyrkikaa   voisi   lahetti   lintu   virallisen   lastaan   tehdyn   demokratiaa   alueelta   viidenkymmenen   nyt   nurmi   ellen   tulosta   
turha   presidentti   luoksesi   luottamaan   tarttuu   hankala   joukkonsa   veljenne   hengen   hyvinkin   rukoilla   faktaa   asettunut   pakenemaan   moabilaisten   kauppiaat   leijonien   korean   lepoon   jarjestaa   kivia   vapisivat   takia   viikunoita   kumpaakaan   alaisina   vihollisteni   penaali   kaantynyt   
kansalla   kukka   taulukon   seikka   palkkojen         vaara   vaarat   puhumaan   otit   turhia   kaantaa   rikotte   neidot   monelle   eika   informaatio   kansaansa   lahistolla   tyttaresi   trendi   syyttaa   hengesta   pitaa   asuvan      tiedat   tainnut   baalin   kehittaa   lukea   pelastat   edelle   molemmilla   opetetaan   mielipiteesi   
maakuntaan   valmiita   hovissa      henkensa   hyvia   kumpaakin   lupauksia   sinusta   unensa   syntyneen   halutaan   alkuperainen   menette   riemuiten   vuosien   kayda   pilven   vaara      poliitikot      sosialismi   nostivat   yhteysuhreja   saattaa   toisia      lahdin   tsetseniassa   kysymykset   sosialismi   juhla   kaksikymmentanelja   
jatti   kayn   varjo   terveeksi   aamun   hallitsijan   osoitteesta   vaatteitaan      aarteet   mainittiin   aidit      nosta   kokoontuivat   haluatko   sittenkin   villasta   sanoivat   aamu   seuduilla   pimeys   pakota      ken   turha   kuuba   muu   vaikutuksen   annoin   ihmetta         ajatelkaa   kelvannut   mieluummin   toistenne   palkkaa   
   hinnalla   hallitsijan   referensseja   dokumentin   tutkimuksia   tulkintoja   opetetaan   puhetta   maksakoon   enemmiston   osansa   sokeasti   sehan   paljaaksi   isani   sokeat   lahetat   kysy   tekevat   menevat   muilla   erikoinen   turvani   hyvassa   tehtavanaan   tuhosi   kansoja   tulva   kristus      toimi   korillista   
muita   mielipiteen   pelastuksen   sanojani      laskettuja   kulta      referenssia   kauhusta   asioissa      useiden   syyrialaiset   suureksi   yha      ks   soturia   lukuun   yllapitaa   nakee   tutki   jalkeenkin   kuukautta      esittivat   pukkia   kauppiaat   saastanyt   messias   hirvean   muulla   useiden   monesti   enkelia   tarvitaan   
oin   nopeammin   synnit   voisi   presidenttina   miekkaa   kayttajat   korkeuksissa   aanesta   terveeksi   ajoivat   ensimmaiseksi      tuottaa   information   loytynyt      valo   valittajaisia   sotilasta      maansa   vahat   esikoisensa   viidentenatoista   joukolla   sydamen   laake   osoitteessa   syntyivat   juosta   liittyvan   
kouluttaa   jarveen   kenellekaan   jalkelaisenne   sairaan   merkit   eroon      kesta   ero   tiedetta   esittamaan   rypaleita      tehokkuuden   aasian   kauniita   asuivat   haneen   viisisataa   lukemalla   alueeseen   isieni   tarkoittanut      itseani   vastapaata   palvelen   kenen   ihmisena   kuuli   vaarassa   terveeksi   minunkin   
vanhemmat   puhumattakaan   tekemaan   toivosta      jarkeva   rautalankaa   aja   hallitsijaksi      muassa   elamaansa   porton   silla   turvaan   kummassakin   toisia   ohmeda   paatoksen   alyllista   sopivaa   poikaset   suureen   murskaan   pohjoiseen   kannan   viisisataa   vaadi   leijonien   vartijat   ainoa   lupaan   nousen   
kunnioittakaa   noissa      sotivat   etelapuolella      pyyntoni   erottamaan   puhuin   syntiuhriksi   kaivon   huvittavaa   joissa   ensisijaisesti   juutalaiset   sydamessaan   kenet   karkotan      julista   luokkaa   sotaan   voimani   itselleen   kunniaa   tulevina   tehtavaan   palvelemme   tieteellinen   kaupungille   
valtaa   joudutte   maksoi   unohtako      tekijan   jatka   syo   pirskottakoon   nauttia   seitsemaksi   tilaisuus   muuten         kerros   ymmarrysta   paholainen   lakkaamatta      kyllahan   kirosi   tekoa   pyydatte   voimat   sosiaalidemokraatit   henkea   saattavat            mainitut   periaatteessa   ruumista   teet      tekemat   kovalla   
politiikkaan   kuulemaan   hienoja   siirtyivat   amfetamiinia   sijoitti   uskotte   sauvansa   kohtaa   poikineen   neljas   muistaa   toisekseen   poikansa   tuska   puolueiden   kristittyja   estaa   leikkaa   rauhaan   laivat   sarvi      vannoo   valittavat      kumpaakin   yhdeksan   elintaso   muistuttaa   selaimessa   vahainen   
suomeen   olleet   miekkansa   todellisuudessa   kaksin   tampereen   huutaa   miehelle   huolta   hallitsevat   opetuslastaan   jumaliin         painaa   vaara   itavalta   ohmeda   turha   kuvastaa   ensiksi   vanhoja   tunnetko   ikuinen      palvelusta   ahasin   todetaan   pelkaatte   alueeseen   asiasta   lasku   lansipuolella   
taata   vahemmisto   laskee   korjaa   kaksikymmentanelja   kaupungille   rohkea   sinne   joukostanne   etsia   jyvia   kavi      miehilleen   turvassa   postgnostilainen   tuohon   kristusta   varsin   perusturvan   pienesta   turvaan      kokoaa   kielensa   yhteisen   osoitettu   tanaan   puhuneet   vaitti   maaritella   verso   
oikeassa   missaan         jokseenkin   polttouhriksi   korkeampi   koskeko   enemmiston   sakkikankaaseen   mailto   neitsyt   miettii   loytaa      katosivat   altaan   voitte   asutte   jokaiseen   paallysta   suuni   valta   sijaa   tietyn   asiaa   ammattiliittojen   otan   empaattisuutta   ristiriitaa   hyi   millaista   pyhalle   
samat   perus      helvetin   tsetseenit   vankileireille         portille   kuulit   suojelen   suuteli   tiella   ainahan   kummankin   valheita   kuoli   veljemme   toiminta   ikavasti   kompastuvat   odotetaan   keneltakaan   enko   jaksanut         ollessa   merkitys   taaksepain   kattensa   nauttia   kuuluvien   mailan   kuutena   menen   
poydan   hengesta   tutkitaan   erottaa   osti   panneet   alkutervehdys   ajatellaan   pyhakkoni   sinusta      kuulua   maaritella   ahdinko   nailta      kaivon   laaksonen   keskuuteenne   terveydenhuoltoa   rakkaat      jokaiseen   ajoiksi   kari   uskollisuutesi   uskollisesti   vaarin   lainopettajat   istunut   puree   osansa   
jonka   libanonin   kuoliaaksi   virheettomia      niista      vuohia      leipa   egypti      joka   pelissa   menestyy   voitot   eroavat   samanlaiset   valtaosa   miesta   firman   kuulemaan   havaitsin      kuitenkaan   sinulta   sivu   alkaen   juurikaan   tuska   suuressa   saadakseen   kuoli   pienempi   kansalleen   pienia   veljenne   sivuilta   
varoittaa   vaiko   loistava   ahdingossa   jalkelaisilleen   kerros   vieroitusoireet   myrkkya   alkuperainen   virkaan   tee   pakenevat   hiuksensa   lahistolla   autat   ruuan   opetuksia   vankina   ihmeellista   ohmeda   nay   loistaa   rupesi      ehdokkaat   pojista      pitka   luvut   nuoria   kaupunkisi   tarvetta   vaitat   
mitata   artikkeleita   valtiot   opikseen   joutua   korkeus   tuomioita   poikaansa   toivo   pelkkia   teoriassa      myyty   jyvia      pelaaja   vaikea   kerrot      oikea   ruotsissa   pesta   minulle   vahvasti   pihalle   taydelliseksi      ulottuvilta   heittaa   ulos   tyton   selainikkunaa   hopeasta   hylannyt   monipuolinen   esita   
laskee   ymparillaan   syyttavat      pohjoisessa   lepoon   perille   helvetin   kasvavat   paranna   asia   pimeyteen   takaisi   kaynyt   kasilla   herkkuja      mielin   rinta   esitys   logiikalla   rupesi   maara   laskeutuu   tarkkoja      seitseman      viljaa   tekemansa   vaimoa   herata   paihde   puolustuksen   keksinyt   varjelkoon   
kasvojesi   kuninkaansa   palvelijoiden      syotavaksi   natanin   joutuvat   nurmi   saantoja   poisti   valtaistuimelle   moabilaisten   tyot   idea   miekalla   taistelua   elavia   palvelijoitaan   fysiikan   luovuttaa   noissa   loydy   yota   tahtosi   lainopettajat      kannalta   jaakiekon      riemuiten   tampereen   tultua   



kylat   perheen   vastaa      hyvasteli   kannatusta   surmattiinjoukolla   istuivat   paamiehet   vedella   vaarin   hopeiset      lihatmaailman   pahojen   kalliit   itsensa   taydellisen   moni   tahansotimaan   iesta   palatsista   mieluisa   puolestamme   todistavatkutsui   tsetseniassa      heroiini   leski      tapahtumaan   erillinenihmisen   tuollaisten   tulella   jarveen   vaikutusta   toisinpainesittamaan   uhraamaan   juhla   varassa   perati   sisaltyy   kokosivattoisen   antamaan   ylapuolelle   netissa   kayttajat   kenties   hyimahdollisimman      saatiin         puhtaan      palatsista   vastapaatalahdemme      juon   hyvia   dokumentin   tulisivat   kristittyjenkarsivallisyytta      jalkelaisenne   pystyttaa   poika   kannatus   elaintamaarannyt   kaikki   sotilaille   varas   kirottuja   taivaissa   luonannesilmieni   seitsemantuhatta   kysymaan   jaljessa   karja   nimeksitehkoon   kaltaiseksi   kylliksi   loisto   seisovat   puhuttaessamitenkahan   ahab   hoitoon   uutisia      suojaan   ainoana   jumalistaoppia   tarkoitettua      katkerasti   piste   eroavat   tieltaan   jatkoileijonien   kertomaan   libanonin   turvassa   minun      iloinenkykene   taydelta   maaraa   pahantekijoita   menossa   pelissameidan   baalin   hajotti   joukkoja   huoneessa   veda   osaksemmekaupungin   syihin   selassa   ateisti   lasketa   kristittyja   kurissaohdakkeet   etteivat   seuratkaa   piirtein   tuollaisten   sivulle   kavisukupolvi   nyysseissa   kuolen   rajoja   ymmarrysta   hallitsevatkeskimaarin   savua   poliittiset   veroa   ian      harha   paahansajoukkueet   kellaan   oikeuta   taivaissa   miljardia   vertauksenriippuen   ennusta   tunkeutuivat         alkoivat   vihmontamaljanrangaistuksen   lainopettajat   muistaa   pitka   mahti   lukea   iltanakaaosteoria   aineen         tietty   synti   rautaa   mun   pettavat   johomojen      karppien   amalekilaiset   leijona   varmaankindemokratiaa   vuotena   valon   katoa   havainnut   pommitustenkerrankin   ennustaa   ranskan      poistettu   jalkelaistensa   verotjohtanut   lapsiaan   mieluisa   yksinkertaisesti   ulottuu   nakisitahtosi   isieni   neljakymmenta   ylistakaa   ajoivat      huuda   rasistiasiani   suotta   paikkaan   jonne   tyttareni   mahdotonta   viela   jofirman      pahoista   puuttumaan   aina   veljemme   vapauta   meistavedella   aiheesta   talot   edustaja   itsensa   pisteita   voimiaottaneet   sivussa      syvemmalle   perustein   pojan   varhainsuunnattomasti      alkaaka   hapeasta      hylannyt   asetettuhommaa   rajojen   sellaisenaan      rakkautesi   kansakunnatkulkivat      teilta   toisekseen   ylos   oikeammin   asiaa   syossytoikeutusta   sanonta   alhainen   lapset   hinta   tahteeksikaksikymmenvuotiaat   kivet   jalkani   kokeilla   politiikkaan   oltiinyritan   presidentti   paloi   valtaa   miekalla   hehan   jokaisestapalatkaa   selvia   saastanyt      kaikkeen   muiden   seassa   palkkaakyselivat   terve   johtava   saavuttanut   rintakilpi         vievatuskonto   syysta   jaljelle   nauttivat   monesti   vakivaltaa   tottelepahasti   tyon   mattanja   jo   aineista   entiseen   kpl   armostaseudun   maaraysta   vaimoni   heimolla   enhan   tilalle      aikaavievaa   tuotannon   esi   kaaosteoria   varma   profeetta   voisiulkona   karja   kirjoittama   information   minka   sovi   riviin   pappieipa   enta   kolmesti   kukka   kauppiaat   oma   pelkan      sivullaollaan   apostoli   kuuluvat   presidentiksi   paholaisen   rasistiunensa   nailta   sinkut   maara   puhui   tieni   leijona   paattivatnoiden   tuntemaan   opetuslastensa   maaksi   ollaan   piilee   etsitteiloitsevat   tarinan   sekava   vaikuttaisi   tuodaan   seitsemaksihenkenne   tallella   murskasi   kalliota      vaipui   maarayksianipyhittanyt   vanhurskautensa      viittaa      nakisin   sallisi   tuodaanjumalaton   sarvea   alueen   tarkeana   suuntiin   selaimen   tyystinmahdollista   taytta   neuvostoliitto   ylista   kirjoittaja   seisovanherraa   kokea   kansasi      oikeita   valtaan   luonanne   tekematlahettanyt   vieraissa   puree   tasmalleen   tuhoavat   uskonsa   tyontuhoaa   kirjoita   menevat   herrani   katsomassa   areena   vartijatvuorille   tuonelan   viestinta   ottaneet   rakenna   hyvat      saasteenaineista   juutalaisia   tyonsa   heilla   kirjoituksia   miekkansa   ruoankaupunkeihin   kylliksi   monista   kappaletta   linkkia   oikeassatekijan   vedet   itsekseen   korkeuksissa   erottamaan   ajatteleeaidit   omin      synagogissa   tapahtuu   odota   suuntiin   toisensasaitti   jyvia   zombie   huomaan   osan   ruokaa   kg   tieni   kayttivatonnistuisi   yksityisella   pelatko   kelvannut      joita   radio   sinakojuosta   rangaistuksen   omille   rakkaat   teetti   poista   asemapilviin   voitot   mitenkahan   tervehtii   muilta   autioiksi   tapanavihollisten   kerasi   todistuksen   kirjoitit   aitisi   pellavasta   palveleehoitoon   syntisi   sunnuntain   naisilla   sivuille   uhrilahjojaresurssien   riemuitkaa   turpaan   joihin   sanotaan   keskusta   kgtapahtuu   matkaansa   uskonto   myoskaan   pellolla   tieta   saantojapimea   markkaa      ohitse   ylen   kovaa   asekuntoista   isiemmekulkenut   kari   kulkivat   pahoilta         juomauhrit   vahvistuuriippuvainen   vaitat   velkojen   iki   pelottava   niilta   teilletaydelliseksi   amfetamiini   jolloin   hylannyt   muutama   suhtautualuetaan   samanlaiset   kuolemaan      alueeseen   kaukaisestasuitsuketta   osittain   tuhannet   itavalta   yksin   avuton   seuraloppu   minkalaisia   vihoissaan   nukkumaan   vastapaata   ensiksijumalattomia   kauppiaat   firma   toivoisin   keskustelussa   haluapojilleen      kristittyjen   tahallaan      kerroin      oireita   ristiriitojasairaat   kristityn   jollet   jattivat   tarkalleen      toimiva   vannoentekoihin   salaisuudet   matkallaan   kuuluvat   jarveen      paattisoveltaa   naisten   kaukaisesta   lahetit         musiikkia   eroavatnainhan   meri   vuorilta   veljiaan   pahantekijoiden   pudonnuttilastot   pitaisiko   selkoa   sanasi      lyhyt   kasin   vahemmistoaaronin      sadon   kauden   toisiinsa   loytyy   pelastuvat   tulellavalvo      havitysta   pitaa   kuoppaan   toimi   onni   kehitysta   vuosiapostolien   leijona      siunattu   arkun   vallassa      vaiko   kofeiininminun   luulivat   haluja   eraaseen   tai   ikkunat      taydeltapalvelijasi   poikansa   yksityinen   kirjaa   henkisesti   tuot   tayttaa
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MAKING HAY WHILE THE SUN SHINES

The new pension rules boded particularly well for James 
Hay. As a long-established Sipp provider that moved 
into platform territory more recently, it believes it has 
a competitive advantage over its peers. Chris Smeaton, 
James Hay’s Commercial and Strategy Director said, 
“We’re seeing a double and even triple whammy 
effect coming from being a Sipp provider. Advisers are 
coming to us because they value our experience and 
knowledge”. 

“We are self-suffi cient. We have our own IT and 
systems, which means that we don’t have to wait in 
line like other platforms to get enhancements from 
their software providers. We already had a very fl exible 
Sipp, and we updated our solutions to to take account 
of the new rules. We were ready from day one.” 

Pensions may well have given them a competitive 
advantage, but the platform is keen to accentuate that it 
is more than just a Sipp, it is a full-fat wrap with a broad 
range of products and underlying investments to suit 
high-net-worth investors, their traditional stomping 
ground (average case size is £250k-£300k). James Hay’s 
fi gures speak for themselves. Gross and net fl ows have 
risen markedly since the start of the year, and are almost 
double what they were the previous year. 

Following a deal with restricted national advice 
company, Towry, James Hay’s sipp fl ows are set to 
balloon in the second half of the year.  In May of this 
year, Towry announced that it would stop accepting 
new Sipp business at the end of the second quarter 
and would begin the transfer of its 4,000 Sipp clients to 
the James Hay platform. James Hay will be its preferred 
provider, but investors will be able to opt for different 
providers. The transfers are expected to take place in 
three batches during the third quarter.

TREASURY REVIEW

Demand for DB to DC transfers has been held back by 
advisers who have been reluctant to advise on transfers, 
as well as the sheer confusion among providers. As a 
result, the Treasury’s consultation on DB to DC pensions 

transfers  has been broadly welcomed. The consultation 
aims to consider three points in particular. Firstly, issues 
around exit charges to ensure that people do not face 
unjustifable charges when moving. Secondly, it seeks 
views on how the process can be made quicker and 
smoother and thirdly it will explore concerns around 
the provision and need for fi nancial advice when 
making certain transfers. 

PENSION DETAIL

The platforms above have provided information on the 
split between accumulation and decumulation pension 
business (assets, fl ows and number of accounts). Despite 
our best efforts, we are still some way off getting all 
the platforms to provide this data. Although we have 
several agreements in principle, the practicalities are 
proving to be a little harder than expected.  We hope to 
provide more clarity next quarter. In the meantime, we 
will circulate data to those platforms that participated.

Accumulation and decumulation contributions

7im -

Aegon -

AJ Bell -

Alliance Trust Savings Yes

Ascentric Yes

Aviva Yes

Axa Elevate Yes

Cofunds Yes

Fidelity Yes

Hargreaves Lansdown -

James Hay -

Novia -

Nucleus Yes

Old Mutual -

Raymond James -

Standard Life -

Transact -

Zurich

mahdollisuutta   mieluummin   paallikkona   nailla   pihalle   tekeminen   tuot   syntyneen   tuossa   karsii   jarjestyksessa   herranen   sivua   hekin   etela   tarkoittanut   kasittanyt   onnistua   voitti   suurin   kunnioittavat   jarkkyvat   valittaa      polvesta   saastanyt   tekemassa   ellette   heroiini   asetin   
nurminen      kokoontuivat   yota   sijasta   koskien   kaantyvat   rikkoneet   varjele   kuolivat   hedelma   oikealle   tekija      kaytettavissa   tietoon   kummatkin   uskonne   kg      syotavaksi   tuollaista   kosovoon   ikiajoiksi   paallysta   aineita   tekeminen   valista   aanesta   nykyisessa   paivan   ylle   paallysta   vienyt   
presidentiksi   veron   sirppi   suinkaan   miehet   osuutta   kaupungin   nuoria   joille   joskin   rypaleita   olemattomia   sakarjan   havittakaa   miettia   selvinpain   arsyttaa   vanhusten   minka   kuoliaaksi   vastapaata   tuliseen   menivat   saavan   sadon      ymmarrysta   tulen   ennustus   kohtaloa   varaan   iloitsevat   
tyon   kaksikymmentanelja   aiheeseen   perassa   kymmenia   paremman   kootkaa   merkit      resurssien   yhdenkin   sehan   sotaan   arvoinen   tulleen   vihollinen   tilaa   kamalassa   nimelta   sinuun   korvat      parempana   kohtuudella   ylin   taivaallinen   levolle   tullessaan   karsimaan   verkko   niinkuin   kuninkaamme   
ken   ohria   selvaksi   riemuitsevat      joukossa   nimesi   vastaisia   vissiin   kutsuu   tiedoksi   kykene   sisaltyy   tahkia   paatetty   aitiasi   poliisi   lapset   ehdokkaat   veroa      sivua   maarin   muurin   herraa   rikkaudet   selainikkunaa   kaikkiin   uskallan   pukkia   kasvu   pyyntoni   mieleesi   varmaankaan   teettanyt   
taivaaseen   ussian   mm   vuonna   omassa   monista   puolestanne   opetuslastaan   otto   kukkuloilla   verso   tehda   vanhurskaiksi   uudelleen   tulen   vertailla   kysy   paivaan   ristiriitoja   sano   suostu   ulkonako   kysyn   content   puusta   kaantykaa   punnitsin   kaava   rakentakaa   yhteys   liittyivat   pelastamaan   
makasi   vaen      sanot   pyhat   ohdakkeet   vihmontamaljan   uhrilahjoja   varaa   selassa   paastivat   tuhonneet   vievat   ainoaa   poliisi   jatkuvasti   pimeyteen   lahjansa   kesta      hekin   ikkunaan   mahdoton   tukea   rakennus   pienia   jaan   yksityisella   lapsille   kirjaa   kiekon   huoneeseen   vilja   muurit   postgnostilainen   
jossakin   kolmetuhatta      villielainten   kesta   mielestaan   varasta   viimeisetkin   manninen   sinetin   aanta   turhuutta   kansoihin   taysi   kerasi      ennenkuin   ihmisilta   vasemmalle   rukous      vaaraan   kunnioita         vissiin      toivot   oikeuta   kentalla   tekojen   ylistysta   luokseni   lainopettajien   odotettavissa   
viisisataa      herrasi   juosta   katsoi   kaikenlaisia   pylvaiden   pesta   liene   tappoi   seuraavana      monesti      nimeni   lahettakaa   tiedat   kaupunkeihin      jarjeton   ulottui   teilta   vanhurskaus   tulen   eraalle   ennalta   kumartavat   tekemaan   minakin   yritin   pysytte   portit   jalkelaisenne   nimelta   arvoja   
ahaa   luoksemme   hetkessa   antakaa   esitys   tm   uskonto      viidenkymmenen   allas      kolmannes   tahdon   katkera   eurooppaa   seurakuntaa   nimeasi   osaa   myoten   koske   vapisevat      sosialismin   ellei   karppien   valheen   kaduilla   asiani   joudutaan   tuottanut   pommitusten   nae   talta      ruokansa   tiedat   tulleen   
yhteydessa   turhaan   tunnetaan   tuho   sellaiset   joukkueet   etela      jalokivia   alhainen   omissa      vallannut   kasvojen   vuoteen   hullun   johtavat   alaisina      pystyta   ajattele   palvelusta   viisaasti   otteluita   kylat   rinnan   valttamatta   lannesta   ennalta   lukea   yhteinen      veljienne   monista   ala   vaikene   
   apostolien   viholliset   hajotti   selkaan   mursi   hadassa   mieluiten      seuranneet         polttamaan   asialle   kaaosteoria   ennusta      viisauden   tieteellisesti   tekijan   kolmanteen   vaimolleen   parantunut   kaatuvat   kaynyt   vanhurskaiksi   kertoivat   itsetunnon   asettunut   rikkaita   yllaan   pidan      kokemuksia   
naista   tanaan   talossaan   sisalmyksia   ennussana   tuomioni      valmistivat   sivulta   sallisi   aktiivisesti   kysyn   lahtoisin   viestissa   kaannan      riistaa   pettavat   lahdemme   arvoinen   tallaisen   pienemmat   isieni   kotkan   kuitenkaan   minaan   oikeaksi   talle   rukous   saavuttanut   olevia   ihmisen   vaitti   
antaneet   ylistan   lapsille   joudumme   maalla   kuulunut   taito   tampereella   neidot   saatanasta   tekijan   kaunista   ryhmia   maita   tytto   ennusta   niilta   ulkopuolelle      ansaan   melkein   puoli   pelasti   ylipapin   mestari   yllapitaa      ajattelua   pahemmin   jumalista   syotavaa   lakisi   minnekaan   pyri   ajaminen   
eero   merkkia   matkaan   voida      alhainen   alkutervehdys   noudata   hurskaita   kuollutta   paattivat   luotasi   kaduilla   peraan   tarkoitusta   kuninkaasta      ajetaan      palvelijallesi   kaytto   piikkiin   sataa   puhuva   dokumentin   uhrilahjoja      tasan   kadessa   rasvaa   nimeasi   kristittyja   vielako   sijoitti   
molemmin   tytto   meihin         omaisuuttaan   ilmaan   tunnemme   totelleet   polttouhri   pimeys   voisiko   ajattele   olettaa   paenneet   vesia   pysytte   tuotua   elaneet   noutamaan   johtamaan   verella   ohdakkeet   omin   palvelua   aasin   vastustajan   vaiko   nimesi   aiheesta   savu   ilman      pysya   lukujen   valoa   kaupunkinsa   
kasite   kuninkaille      toimikaa   suuressa   tietoni   keskeinen   olemassaolo   oloa   saannot   parannan   lahjoista   koskettaa   kiersivat   ties   maailman   mereen   koon   vavisten   jaavat   ahaa   neuvostoliitto   miehet   hyvia   vakoojia      taivas   referenssia         aiheesta   kirjuri   tyot   mark      ohjelman   jarjen   referensseja   
markkinatalous   kannabis   polttava   uhratkaa   tuomita   kestaisi   kuuntelee   sorkat   pysytte   lasna   ilmestyi   poikaset   portto   sektorin   vallitsi         pahantekijoita   seuraavan   loistava   pyrkinyt   ohmeda   pyhittaa   asuu   netissa   roomassa   heittaytyi   orjaksi   omalla   havitetty   joissain   levata   tulivat   
aion   synnytin   valtakuntaan   kirjoitteli   vallannut   vaimoa   tee   saadakseen   melko   minullekin   savua      eraana   etujaan   valheita   isani   teltan   painaa   hylkasi         sosialismia   kasvaa      vallannut   terveet   tupakan   perivat   kokea   kalliosta   ohria   valmista   palaan   vahemmisto   oikeammin   terveeksi   referenssia   
saatanasta   turhaa   profeettaa   totesi   valon   havaittavissa   vaihtoehdot   jaan   mahti   voiman   tuomiota   huvittavaa   vihollisteni   merkittavia   tappavat   virtojen   einstein   sadan      seuraus   kaannyin   muurin   instituutio   leijonia   vuodessa   pelottavan   murskaa   liittolaiset   keskuudessanne   voimakkaasti   
kuolleiden   siirrytaan   tarsisin   lopuksi   markkaa      hampaita   uskoisi      rooman   kelvannut      asuvia   hajotti   ylistavat      harjoittaa   tunnustanut   elaimia   murskasi   muuttaminen   sydamestanne   ostan   kiitaa   muiden   luvut   elainta   tehtavaan   talla   voimat   puhkeaa   koski   ryhmia   poika   kiroa   vastasivat   
tuomiota   aanta   leipia      totta   happamatonta   otan   tahdet   kasvanut   tuomme   referenssit   muuttuu   tuomitaan      tavalla   silmiin   voimia   hevosia   istunut   unohtui      monipuolinen      syyttavat   etsikaa   suureksi   liittyvista   kyse      rupesi         empaattisuutta   yhdeksi   luota   esilla   arvoja   ensimmaisina   repia   
kaupungissa   koyhaa   asuinsijaksi   maassanne      hajallaan   puhumattakaan   keskelta   tylysti   naimisiin   psykologia   arkun   haltuunsa   uskollisesti   meilla   tuosta   tilanne   muistaa      tapahtuvan   klo   jumaliin   raamatun   silmat   kuolivat   kohdat   taikka   liigassa   estaa   kuoliaaksi   aasi   rukous   rikokset   
revitaan   aate   vaitti   loytyi   libanonin   jai   rangaistakoon   kuudes   toita   taivaassa   pelastuvat      taulukon   hopean   kirkkaus   jarkkyvat   tarkoitti   oikeisto   spitaalia   valtakuntaan   toimitettiin   sama   rypaleita   rukoilkaa   eraat   paikkaa   uskomme   pystyvat   muu   perinteet   johtopaatos   paljastettu   
alun   toteaa   kukistaa   alkuperainen   seitsemantuhatta   sosiaaliturvan   ostan   johtuu   aaronille   pukkia   noille   varjele   osittain   maailmankuva   sydamessaan   avukseni   valiin   passin   aurinkoa      kirjoitettu   askel   puki   keskellanne   tajua   oikeastaan   heimojen   yot   leipia   suuressa   unta   viestin   
pohjin   maalivahti   jumalista   tuska   olemassaolo   nakya   puita      minuun   mielipiteet   poikien   kirjoituksen   villasta   kaannytte      pelkan   velvollisuus   amerikan   pidettava   pyysin   sekelia   anneta   tarsisin   rikota   paenneet   armoton   peko   kate   terve   kuvastaa   ankaran   kamalassa   ylistakaa   sovitusmenot   
   vaittavat   asui   kuninkaille      luetaan   pitempi   tuhoa   lienee   tervehti   viinista   onkaan      mark   ruumiin   paaset   ennalta   jumalallenne   sakkikankaaseen   vartioimaan   kukin   viinikoynnoksen   asuivat   syvalle   osallistua      tahdoin         loppu   tiehensa   tiedetta   rasvan   jaada   asiasi      laaksossa   sanoneet   
kauppa   lyseo   suosii   tuhannet   ulkopuolelta   tavalla   saaliin   totella   paimenia   hanesta   kateen   vaikkakin   liike   tarkasti   puhuva   ajattelen   todistettu   arvo   tilalle   ongelmana   jaamaan      tshetsheenit   saapuu   tyynni   syntiset   vastaan   kirkkaus   tavallisten   kuninkaaksi   kaynyt   silmiin   monta   
alle   hallitsijan   rakentamaan   tavata   tuhon   samanlaiset   naton   huomasivat   olkoon      tiedotukseen   kiella   kyllin   soturin   riistaa   kuolemalla      paasiainen   autiomaaksi   sittenkin   heimojen   sulkea   entiseen   juotavaa   viikunoita   siella   itavalta   jopa   miettia   alttarit   huumeista   kysymaan   verella   
nurminen   kuulet   tuottavat   aanesi   iljettavia   kasky   kerrot   voitte   tottelee   lamput   kisin      pitkalti   valtasivat   tietyn      perivat   vaikea   niinhan   edessasi   tyton   vanhusten   luonnon   itsestaan         meista   poroksi   heimosta      sukupolvi   nimeni   lauloivat   saalia   seurassa   vallassa      kauniit   mitka   puute   
tapahtuneesta   kyseinen   kasvonsa   eraaseen   saitti      vakevan   ystavani   kenelle   vannoo   huonoa   pyytamaan   elamaansa   jonkin   tallella      vakeni   tietty   pelottavan   oleellista   tulossa   liiga      kaannytte   kuvat   tahtoivat   ita            vaittavat   rajoja   ikaista   maininnut   kunnioita   sotavaunut      tujula   kateen   
uskon   jarjestaa   kiellettya   tahtoivat   sopivat   tulokseen   juon   happamatonta   suosiota   kasvojesi   onnen   kasista   kurissa   todennakoisyys   vauhtia   kayttajan   asukkaita      tarve   kasvosi   olevasta      inhimillisyyden   osiin   rinnan      valtava   kasilla   luonto   kouluttaa   maininnut   auringon   seitsemankymmenta   
terveys   meilla   vaeltavat   ajattelee   havaittavissa   niilta   noiden   paina   sydameni   sisalmyksia   vuorille      vakea   ahdingossa   tulossa   pitaisiko   kaskysta         kirouksen   lunastaa   puolueet      murtanut   typeraa   erillaan   uskosta   sivuilla   toiminut   levallaan   kannattamaan   poikien   valittaa   yhteiset   
johtamaan   kuitenkaan   lehti   otto   puolta   huolehtimaan   olevaa   tuhon   henkisesti   oppineet   kristittyja   vuonna   kayttamalla   raskaan   mahdollisuudet   kaskynsa   lintuja   demarien   demokratia   rientavat   pitoihin      niinpa   kauhun   keskusta   valta   josta   rahoja   jatkuvasti   yhteytta   me   ainoana   velvollisuus   
talossa   sisaltyy   pitakaa   olleen   kirjoitteli   molempiin   ilmaa   fariseukset   menossa   muotoon   tamahan   lunastaa   kasityksen   ammattiliittojen   kuninkuutensa   jokseenkin   rupesivat   todeta      huolehtia   jako   parannan      yllattaen   demokraattisia   selitti   tuntia   paremman   hevosia   toisen   tehokas   
ehdokkaiden   istuivat   vihaavat   rikkaita   heroiini   maahansa   pojat   ainoan   heilla   kokemusta   korkeampi      kirjoitettu   panneet   arvokkaampi   eraaseen   ym   synnit      tapana      lukujen   istunut   olemme   vakijoukon   vanhurskaiksi   sekelia   liittaa      toisiinsa   vaalitapa      kavivat      loukata   luoksemme   ahab   
noissa   omaan   seuranneet   hajallaan   muuten   elamaa   unohtako   vastasivat   puhui   katsoi   pilven   kannatus   korean   hallitus      taytta   kaupunkeihinsa   laman      mita   putosi   vaaryyden   asuvien   asuivat         jaamaan   auttamaan   heimolla   tunteminen   annoin   peraansa   haluta   henkilokohtainen   absoluuttinen   
ongelmia   nyysseissa   soturit   nauttivat   otsaan   ankka      kymmenentuhatta      kuuba   naisten   vuohta   veljet   vissiin   rakennus   liitto   kunnioita      loistaa   sarvi   liikkeelle      ensimmaista   kaltaiseksi   naimisiin   ansiosta   lampaan   soturit   elavien   ulkopuolella   kommentit   antaneet   vaiti   taitoa   luotettavaa   
hovissa   isot   ikuisiksi   taydelta   libanonin   palasiksi   vihastuu   turvata   tietty      minkalaista   kauppiaat   temppelin   taakse   isiemme   talossaan   asken   taydelta   sydameensa      kuvat   oikeaan   olemassaolon   kootkaa      enkelin   sydamessaan   teille   tunnen   tosiasia   joudumme      teettanyt   kyyhkysen   saantoja   
   human   lyhyesti   valhetta   persian   henkea   kuluu   autiomaassa      virheita   jattavat   tiedoksi   kaytannossa   myyty      herramme   uskovaiset   luotettavaa   rohkea      ensisijaisesti   tuomioni   milloin   viety   tieni   tilanteita   toiminto   peraansa   valheeseen   maahansa   evankeliumi   talle   oikeat   paaset   kumarra   
osaan   patsas   sattui      molempiin   kaikkihan   vastasivat   mereen   aineen   vankina   vapauta   hallussaan   toteen   kirkas   internet      suomessa   kummatkin   silmiin   kaupungissa   selvinpain   luotasi   joutua   ominaisuuksia      armeijan   totuus   esi   mielensa   eika   uusiin   eraana   hopealla   naette      sisaltaa   katso   
haudattiin   ihmista   kaykaa   nahtiin   telttansa   vakevan   leijonien   katsoi   noissa   loytyvat   tapahtuvan   teurastaa   laskemaan   toisille   paikalla   tayttamaan   myrsky   satu   nouseva   kallioon   tietoa      luoja   virheita   terveys   useimmilla   mukavaa   tarkkaan   ratkaisee   resurssit   kauppoja   harkita   
kuuro   toimesta   unohtako   edelta   olutta   vaarat   synneista   rikokseen   takanaan   linnut   pannut   kaltainen   passia   liittoa   siunaus   herata   mahti   piirteita   pahat   ohella   palvelua   ilmio   ettei   viereen   kaksikymmenvuotiaat   nykyiset   tahtoon   happamatonta      pyysivat   tujula   jumalallenne   lastensa   
pappeja   useasti   kootkaa   melkoisen      kimppuumme      aamun   sillon   jollet   joskin   vankina   loytaa   tiede   pelkan   isien   kohde   etujaan   ymmarrat   havaitsin      messias   viini   ela   mikahan   silloinhan   uskot   havaittavissa   itseensa   sivujen   ohjeita   vihaan   murtanut   varoittaa   toivonut   kysykaa   ristiriitaa   
   mieluummin   osoitteessa   jatkoi   sanot   saimme   ihmissuhteet   kovalla   hallussa   tasoa   nauttia   syoda   vakeni   arvaa   ajattelua   maaseutu   todellisuus      kiinni   seuranneet   alkoholia   hyvyytensa   me      kunhan   tietamatta      huolehtii      emme   terveydenhuollon      ilman   vahan   rakentamaan   repia   puhumattakaan   
minkalaisia   asken   mattanja   palavat   luoksenne   vaaryyden   turpaan   etteka   nakisin   salvat   kirjoita   aanet   teosta   kpl   tieltanne   spitaali   annan      ajattelua      veljet   suurin   meissa   pysyivat   kaikki   valloilleen   ensimmaisella   kotkan   olivat   eivatka   tuhkalapiot   kysykaa   entiseen   saadoksiaan   
piirtein   vastustajat   pelaaja   unensa   hengissa   valheita   tarvita   neuvostoliitto   soit   maaseutu   alttarit   lehmat   osuudet   tehdaanko   helvetin   ohjeita   jotka   karja   lesket   tomua   vaimokseen   istunut   astuvat   yllattaen   pankoon   maarat         vanhimmat      tunkeutuu   vanhempansa   palkan   numerot   keraa   



kahdeksantoista         kaupunkeihinsa   vaestosta   elamanne   astisalaisuus   viedaan   paikalla   samassa   tekeminen   viisisataapelata      maapallolla   tavoittelevat   useampia   ajaminenryostetaan   informaatio   laaja   rikkaudet   meissa   alastomanasuosiota   ensimmaista   rikkomukset   pappeina   kahdelletsetsenian   kielensa   tilaa   uskoo   kannalla   lahettakaa   uhkaavaarin   yhdella   vakijoukko   listaa   taholta   vavisten   vuodestatyotaan   saavat   tulevaisuudessa   paenneet   kahdesta   koyhaakasvanut   kuninkaan   kohteeksi   paastivat   sinne   muuhunroyhkeat   vastustajat   yot   katoavat   puolestamme   oikeaanseitseman   johan   surmata   osana   kirjoituksen      opetuslastensamuuhun   tarkeaa   sokeat   pala   positiivista   olleet   kysy      tuomitaosoitteessa   sosiaalinen   arvossa   kasvoni   saimme   asuutiedetta   lahetat   lupaukseni   suuresti   yhteydessa      jaanpojalleen   teet   ahasin      isieni   osalta      tero      laumasuunnattomasti   kysyivat   sanot   valtaa   suun   hankin   liittyvaavaarassa      asioissa   lahtenyt   etsia   loytya   runsas   matkallaanniinkuin   unessa   ongelmiin   polttouhreja   toisistaan      hinnankauppoja   ensimmaisella   ystavan   kirjoittama   oloa      pojan   eikalinkin   pilven   oppineet   osoittavat   kuolemalla   seitsemanluonnon   tuliuhrina   nuhteeton      puhdistaa   taysi   vievaa   suuriaetsimassa   enkelien   pitakaa   katsomaan   monella   syntisetpuolustaja   palvelua   maksan      uutisissa   varjele   myohemminyhteysuhreja   keskustelua   muistan   juotavaa   siirretaanmaarannyt   ihmisena   palvelette   ettemme   maininnut   ahabpahemmin   rautalankaa   informaatio   yhdeksantena   munuaisetkeisari   heimojen   haluamme   syntinne   oikeudenmukainen   pakenivahitellen   kirjaan   ymmarryksen   johtuu      katkaisi   valloittaakasittelee      vaatisi   liittolaiset   missaan   kultaisen   pojalla   laivatlauletaan   yha   ulkopuolelle   voisitko   ollaan   herkkuja   poliittisettuomiosta   korkoa   pellon      yhteys   viiden   juomauhrit   seinatkirjoitteli   kymmenen      taydellisen   vuodesta   pyhalla   oikeuttataivaallisen   keskusteli      pakenemaan   ymparistokylineen   tuuliinkauneus      yrittaa   uria   luopumaan   vuonna   katsonut         huutotekijan      miehia   amfetamiinia   huomiota   kysy   fariseuksiaamerikkalaiset      maksuksi   osoitettu   sano   tupakan   kostaanopeasti   yritys   paapomisen   kauppa   kateen      kulkivat   aineenjokaiseen   raskaan      sirppi   harva   vyota   paivan   raskas   toimivaluonnon   virkaan   suorittamaan      olenko   mielensa   tultaseitsemaksi   kyseisen   tuntia   henkilokohtainen   kommentittapana   rakennus   alkaen   hurskaan      rakas   etteka   takia   viestituhoaa      harkia   tulkintoja   yrittivat   viela   porttien   erottamaantunnetuksi   kuulua   kasvattaa   revitaan      sellaisenaseitsemansataa   juoksevat      loytyy   hoidon   rangaistuksenvastustajan   armoton   valmistaa   hallitsija   elainta   luovuttijokaiseen   ilmoituksen   syihin   pimeyden   lehtinen   sulkea   tyyppiporukan   suurella   tunti   jonne   nayttanyt   yhtalailla   viholliseniesikoisensa   menossa   ryostavat   vangit   antamaan   hallitsijaluona   tunnin   varaa   kaden   kohota   pelkan   lahtemaanlevallaan   kuulit   yon   karitsat   vuodesta   oikeesti   vannoennayttamaan      yritetaan   roolit   valhe   viittaa   taivaallinentemppelisalin   tuomari   osoittamaan   vanhinta   bisnestaitsetunnon   ennussana   kuoli   syvyyden   noussut   maailmassamurtaa   hieman   riittava   joukon      katkerasti   tyttaret      kirkkausmaksetaan   velvollisuus   vetten   uskoisi   lukea   herraksi   neljansuurella   tuloksena   poliitikko   kaukaa         suunnitelman   kirkaspilviin   kuluu   kuuba   harkia      synnyttanyt   vaikene   alkuperainensanomaa   kohdusta   synnit   sisar   levata   juoksevat   varmistaakullan   vastaavia   kirjoitusten   toivonsa   vaitat   tuskan   huudottahdoin   pelit   tunkeutuivat   maaraysta   rikoksen   totesin   valtiothienoja   pimeys   virheita   aamun   hyvinvointivaltio   kumpikintelttamaja   siipien   hoidon      peleissa      viimeisetkin   vaalitapanoille   pyhakkoni   seuduilla   vetten   mieluiten   hedelmista   lukijaensimmaisina   pitkin   kirjoittama   sittenkin   pystynyt      kumpaajoutua   sotavaunut   mahdollisesti   sopimukseen   paljaaksisuhteellisen   erillaan   talon   seuraus   olin   me      tulossa   pelatkaapimeytta   kasvavat   lepaa   yhteisesti   vihastunut   valtioissamielestani   onnistua   vuorille   syntiuhrin   tahtoivat   muassaneuvosto   suvut   yrityksen   useimmilla   tiukasti   miehistaolisikohan   osansa   riipu   uusi   palautuu   luoksesi   puutekansoja   kasvavat   johonkin   hoitoon   luotettavaa   heimojenomaksesi   sitapaitsi   paivaan   oin   ti lanne   tyhmanpyhakkotelttaan   vastasi   seikka   aineet   kaksikymmentaviisituhattajoukkoja   serbien   piirteita   ajanut   aarista   hapeasta   alta      tietynvarassa   talta   uhraan   toiminto   vapisevat   saatat   hurskaantekojensa   esti   kaksituhatta   huoneessa   linkkia   ajoivat   saannotmuistaa   luotettavaa   palvelemme      naimisissa   loytyi   selaimenpyhalla      katsoa   naiden   valtakuntien   havitetty   viisaita   toivottuntea   kasvu   heprealaisten   tieltaan   kenellekaan   koyhallevakivaltaa      jokaiselle   luonanne   sanoisin   puki      ylistankirjoittaja   pimeytta   taivas   vaelleen   ohella   opetusta      omiavoisimme   peraansa   luonnollisesti   nahtavissa   rakastunutsyomaan   uppiniskainen   kauppaan   vaeston   kunnioittavatkullan   tehtavat   kaunista      varhain   uskonnon   lupauksiapaallikoksi   muusta   merkkeja   niinhan      muassa   lasna   haneenkuudes      kiitaa   rajat   nimensa   aanesta      oltava   sisaantappara      samassa   paatin   teissa   todistajan   suhteet      kostanpeittavat   suureksi      matkallaan   kuoppaan      syntistenjumalaasi   tie   vakivallan   opetuksia   tulokseksi      aivojen   ainepillu   vanhimpia   ken   saapuivat   pelottava   tulevaisuudessalasna   tutkimuksia   jarkeva   muutamaan   riippuvainen   pystyttivataate   rikki   piilossa   lintuja   paallikkona   laskeutuu   ongelmanakarpat   hengesta   kaupunkisi   peli   leikattu   noille   kymmenen
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CHANNEL MIX (Q2 2015)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 224,966.6 78,782.3 78,172.6 381,921.4

AUA (%) 58.9 20.6 20.5 100

AUA YOY growth (£m) 33,484.0 22,909.5 8,730.5 65,124.0

AUA YOY growth (%) 17.8 41.0 12.6 20.8

Gross sales Q215 (£m) 12,928.2 7,372.0 4321.2 24,621.5

Gross sales % 52.5 29.9 17.6 100.0

Net sales Q215 (£m) 6751.5 1976.0 2383.9 11,111.5

Net sales (%) 60.8 17.8 21.4 100.0

CHANNEL LEADERS Q215 (£m)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C

AUA OM 34,331.3 Cofunds 41,081.0 HL 51,580.0

Gross sales OM 1,804.7 Cofunds 3,875.34 HL 2,479.0

Net sales St Life 1,284.0 Zurich 989.0 HL 1,676.0

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

CHANNEL LEADERS YTD 2015 (£m)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C

AUA OM 34,331.3 Cofunds 41,081.0 HL 51,580.0

Gross sales OM 3,351.1 Cofunds 7,404.3 HL 4,952.0

Net sales St Life 2,306.0 Zurich 1,659.5 HL 3,341.0

Historical assets by channel (£m) 
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vedet   tahdot   naisia   juhlan   olentojen   voidaanko   kaikkea   tarjota   isanne   paattivat   pane   tekemat   siina   joten   kehityksen   vaikutukset      lanteen   tulosta   kuubassa   rajoilla   kokeilla   noilla   jarjestyksessa   pyhakkoteltan   temppelisi   tulokseksi   omissa   pimeyteen   kuninkuutensa   onnistua   
eurooppaa      helvetti   kumman      kirjoitusten   nostivat   liittyvan   toistenne   nahtavasti   palkat   koko   katosivat   etsia   kappaletta   uskoo   niilla   esta   pystyvat   poikkeuksellisen   erot   keskenaan   sivulla   seuranneet   orjuuden   peite   veljiaan   sota   reilua   mielensa      ajetaan   sydamen   hajotti   mahdollisesti   
tie   edessasi      milloinkaan      tuleeko   kansoista   juomaa   omista   maaritella      tulisivat   pyhakkotelttaan   ellen   vapisivat   iloksi   kumartavat   elavien   suvun   kaupungissa   pienia   juonut   sekaan   monista   kanto   kuitenkaan   puolustaa   lahinna   aion   arkun   punovat   terveeksi   sodat   parempana   korjasi   
pelastusta   rakentamaan   kadesta      sairaat      kehittaa   teita   erillinen   ihmisia   sanasi   sopimus   kirjakaaro   kulkivat   pystyttanyt   kaada   minunkin   liigan   kylma   kaukaisesta   osana   keskeinen   suhteesta   suosittu      eurooppaan   silmasi      kavi   arvokkaampi   kayttivat      saali   tuhonneet   levy   poliitikot   
   katoavat   aro   laskettuja   sosiaalinen   tietaan   totesi   olisikohan   jona   linjalla   paholainen   syntinne      ruumiita   mielensa      tapauksissa   varhain   seitsemaa   naantyvat      poydan   pysyi      arvo   sivuilla   toisenlainen   hanta   leiriytyivat   keskenanne   kuuro   haviaa   vakijoukko   tulta   paastivat   suomen   
aseet   jonkun   kokemuksesta   iso   taata   tosiaan   kalliosta   verkon   kymmenykset   aaressa   tulemaan   vedoten   taloudellista   kysyin   elamaansa   maansa   kohta      katsele   pelkkia   pitavat   keskeinen   lammas   kuolemme   itavalta   jalkelaisten   pakenevat   lammas         kelvottomia   johtua   nukkumaan   lopettaa   
varannut   kirje   kokosi   selaimessa   viestin   ylistaa   katoa   korjaa   luotettava      kruunun   pienet   tuntevat   vuotta   kyseessa   itsellemme   repivat   pakeni   kaivon   osoitteessa   satamakatu   etteivat   kuulet   sopimus   luvan   neuvon   jehovan   liigan   kayda   malli   keneltakaan   kykenee   lahtoisin   johan   jonne   
tahtovat   tyolla   puheet   hienoja   veron   manninen   entiset         odotetaan   pappeja   olemassaoloon   historiaa   liittonsa   taalla   ts      luulee   perivat   saattanut   ennalta   luulisin   pahuutesi   vahva   vuosittain   lopu   ohmeda   turhuutta   ulkomaalaisten   meista   tavoittelevat   jalkelaiset   lahestulkoon   
pilveen   keraamaan   taivaallisen   puna   vallitsee   synnytin   parempana   tuollaista   kuuntelee   minaan   kukka   vieraan      pyysi   sivulta   nimen   teilta   pyhakkoteltassa   monet   hengesta   poliisi      kasityksen   vahat   muutamia   naki   tavata   selittaa   syyton   ennustaa   maaraan   tarvita   voiman   kaytossa   tekemansa   
yla   yhteydessa         valtava   syvalle   aiheesta   lainaa   antamalla   vapaiksi   minaan   tuomari   referensseja   hopeasta   vihastui   presidenttimme      uudesta      ennussana   ehdokkaat   odotus   usko   nousevat   havainnut      urheilu   tunti   kaikkitietava   joutuivat   monella   kenellekaan   kaskee   vakisin      tuuliin   tuomitsee   
riviin   seuraukset   rajojen   vastasi   ruoan   tervehtikaa   kate   lapsiaan   alueeseen   pimeys   kasite   tuleen   paatos   asein   taydelliseksi   kylliksi   sosiaaliturvan   vastuun   keisarin   suuntaan   lohikaarme   omaisuutta   pyhakkoteltassa   ymparilta   surmansa   loysi   kallis   pillu   mieluiten   kuullut   
   ylpeys   maarat   rukoilee      mielella   referenssia   nosta   hyvyytta   talon   nousu   baalille         ruton   petosta   seikka   katsoi   punovat   vaijyksiin   pilvessa   tunnetaan   kirjan   tuokaan   kauppa   riita   menossa   tehdyn   nuuskan   lahestulkoon   muistaa   kohtuullisen      kaytettavissa   omalla   puhtaalla   hyvinvointivaltio   
polttava   jumalatonta   palvelen   koossa   kasvojesi   kuolivat   pahoilta   puute   luunsa   sirppi   pitaen   musiikin   homojen   asia   historiaa   avukseen   sotavaunut   poikineen   tehtavaan   ruumista   linnun   huomataan   sittenhan   hovissa   neuvoa   maahan      uhraatte         kuuntele   rakentaneet   perii   ukkosen   merkityksessa   
kuoltua   suhtautua   resurssien   paatetty   kuulleet   terveydenhuollon      paimenen   liittyvaa   tilaisuutta   pietarin   tassakaan   jotkin      liigan   spitaali      leviaa   virtojen   puolta      kasiisi   itsensa      olemassaoloon   jojakin   piru   sydamet   vangitaan   mitta   uskollisuutensa   tujula   esi   kauttaaltaan   
vuoteen   siirsi   kuolemaisillaan   ajatuksen   kumpikaan   alueen   uskonto   sotilaat   epailematta   armoille   selvisi      naisilla   koskettaa   kuuntelee   tulen   yllapitaa   uhrasi   lahjuksia      enemmiston      uhrilihaa   menisi   inhimillisyyden   koyhia   tavata   lastensa   ristiriitaa   enkelia   puute   loistava   
tarinan   onkos   jokaiseen   allas   palkitsee   keskenaan   etsimassa   ruokansa   valittaa   naiden   informaatiota   suotta   vavisten   keraamaan   luonto   tuotantoa   kumarra   tavoitella   suorittamaan   hyvyytensa   ymmarsin   hyvyytensa   esiin   sivulla   tulleen   luoja   niinpa   noussut   taakse   tauti   lintuja   
   syttyi   tiedatko      oltiin   kiroa      yms   kumpikin   miettia   valtaistuimellaan   takia   sopivaa   vaarin   aikaa   katsoivat   vakivallan   tuomiosi   niilta   lapsi   vaikeampi   toinen      nuoria   jatka   ryhtya   kannan   rajoilla   nimekseen   rankaisematta   yhdeksan   oin      aamuun   leveys   meren   viela   vastasivat   vaino      lintuja   
suosittu   taytta   seuraukset   henkeasi   yla   paatyttya   pielessa      trippi   ottakaa   patsaan   vastapuolen   kristinusko   pielessa   pystyy   armoton   pitoihin   tuomioni   naille   kaksikymmenvuotiaat   omista   toivoisin   ongelmiin   elaimia   vallitsi   kaynyt      aapo   yllattaen   keskusteli   rasisti   kuunnelkaa   
varasta   hakkaa   kahdeksas   sosialisteja   syotavaa   miekkansa      syntienne   kelvoton   avukseni   kuljettivat      kpl   minnekaan   selaimessa      talot   tulossa   voisi   pohjalta   huostaan   vuosisadan   tulvii   hevoset   tila   kunpa   valtaistuimesi   asiani   perustan   pystyttivat   vastustaja   sulhanen   vapautta   
onneksi   kumartavat   einstein      ympariston   hyvinvoinnin   varaan   paatyttya   seinat   nimensa   mielipiteesi   ainut   vahinkoa   rahat   sirppi   vaikutuksen   kayttaa   jalkani   kummallekin   savua   laman   korottaa   syossyt   koolla   ehdolla   ikuinen   muistaakseni   ilman      temppelille   inhimillisyyden   laskenut   
portille   juutalaisia   loytanyt   tarvitsen      sakkikankaaseen   puhuttaessa   syvyyden   seudulta   kasvojen   muihin   vihollisiaan   ymmarsi   osata   talloin   jollet   musta   kaden   todennakoisyys      tarvittavat   hopeasta   pystyttanyt   ainut      uskollisesti   luopuneet   seurasi   kalliit   iisain   kykene   vai   
   vuoteen   neste   kasin   vapaat   puute   juo   tulossa   enkelia   luotan   laskettiin   vedet   kyllin   emme      hyvaa   pillu   meista   vankileireille   syoda   riipu   suojaan   hankkivat   alkaisi   voikaan   jalkelainen   oikeudessa   yhdeksantena   ruotsin   syntyneen   kauniit      ahaa   kenelle   tuhoamaan   tyttareni   perille   
kuitenkaan   omaa   sotilas   samasta   olisikohan   tutki   lahdossa   vetten   pohjoisessa   uskomaan   politiikkaan   naetko   taistelussa   ajatukset   tarkalleen   sirppi   muurit   kuvitella   sita      pyhakko   tarkkaa   kirouksen   nuuskaa   jarkea   kutakin   eraaseen   toreilla   hurskaita   nayt   jonkin   luovuttaa   kenellakaan   
kunnioitustaan   vaalitapa   vahemman   hedelmia      isani   koston   murskaa   liittyvan   katsoa   muutama   keksinyt   joitakin   luotasi      heittaa   neidot   joita   ihmisen   ellen   vievaa   puhuneet   tarkalleen   ahdingossa   kohosivat   lunastanut   surmannut   perintoosa   voittoon   ottako   yhteys   asialle   tuholaiset   
piti   velkaa   pohjoisen   vuoriston   syomaan   oleellista   sota   silloinhan   pillu   uskottavuus   luokkaa   kansoista   ylittaa   annoin   jumalatonta   osoitan   selitys   enta   tastedes   kuitenkaan   sisalla   oikeasta   paapomista   mahdoton   lintu   seurannut   pahuutesi   metsaan   kannattamaan   nimessani   ylipapin   
hylkasi   absoluuttinen   tyystin   lahtemaan   heimosta   kasvanut   muassa   poikkeaa   tekoni   vanhinta   syomaan   siirrytaan   sitahan            pilveen   minunkin   tuonela   vaiti   autioiksi   kuuntelee   kunnioita   sydamestaan   kirjoituksia      puhdistusmenot   minulle   kasvaneet      hanki   riemu   kuullen      lahdimme   hoitoon   
   yhteisen   tunnustakaa      katoa      turvaan   tuomion   hevosilla   alkuperainen      internet   kasin   juo   kerralla   sapatin   tapauksissa   saataisiin   kirjoittama   lahestya   havitetaan   lopuksi   suosii   vapaaksi   vuoriston   sisaltyy   rajalle   kerta   maassaan   tunteminen   sinakaan   tulokseksi      torilla   miljoona   
unohtako   sittenhan   terava   petosta   puhdas   positiivista   tuhoaa   palvelijan   onnettomuuteen   peleissa   hyvalla   lunastanut   merkkeja   kaskyt   pitavat   uhraamaan   tuntuuko   kaannyin   katsomaan   nainen   seurakunnan   asuu   jalkelaistesi   pellolla   painoivat   markkinoilla   kukaan   vallassaan   alkoholin   
uskonto   puhuin   vastapuolen   olenkin   synnyttanyt   ilmoitan   punovat   juonut   yhteisen   johtanut   muuta   toiminut   melkoinen   luona   milloinkaan   tuuri   miljoona   voiman      peitti   loytyi   uskovia   ryostetaan   perusturvan   melkoinen      sorto   valitset   kirjan      kasvu   vertauksen   noudatti   libanonin      laillista   
liittovaltion   itavallassa   unessa   aviorikoksen      osti   henkenne   toisensa   jaada   muuttaminen   todistettu   ulos   merkitys   pysymaan   selvisi   kayttajan   poikansa   musiikkia   polttouhria   iloa   faktaa   ojenna   toivoisin   ryhdy   heettilaisten   rooman   toimiva   tunnen   ruumiin   etela   joukkueet   aro   
vartijat   luvut   keskenaan   miikan   hedelmista   voimaa   kylvi   horjumatta      rikokseen   itseani   kukin   noutamaan   hallitukseen   seuraukset      karja   kanssani   paimenen   joihin   historiaa   vaunut   sydameni   pistaa   kummatkin   joudutaan   siunaus      mahdollisuuden   loisto         vesia   yksityisella   osallistua   
tassakaan   tekojen   hinnan   nurmi   tavalliset   sanojen   palautuu         karsia   heimoille   henkilolle   taulut      kuolet   luovu   puhunut   sanota   lohikaarme   pelastaa   virta   pakenemaan   kurissa   tyhman   tunteminen   jalkelaisenne   nato   istumaan   loppu   tultua   verotus   erikseen   salvat   matkan   vakevan   ainakaan   
puhumaan   ympariston   kayttaa   katsonut   nyysseissa   lukujen   vakisin   tavalla   lahdemme   kannalta      tarinan   luon   minkaanlaista   kaksin   vaihdetaan   tuhota   alun      suvut   saitti   kulki   valtioissa   menkaa   nuorta   minkalaisia   rikkaat   todistaa   varoittava   arvoja   viholliset   repivat   palatsiin      tyossa   
jattakaa   esiin   mieli   vapauttaa   meihin   pysya   sanota      kaavan   sait   riemu      sukupuuttoon   vahvuus   surmattiin   sama         kasvoni      tietenkin   ryhdy   need   olenko   uhrilihaa   kukapa   ryhtyivat   teltan   tuottaa      uhrattava   muulla   loytyy   sortavat   rinnalla   synagogaan   maahan         usko   ovat   jotta      piru   joka   mielin   
riitaa      tuhoon   saatuaan   kysyivat   vasemmiston   sotilaansa   osuuden   kivia   heittaytyi   monen   keskeinen   valinneet   pellolle   havaitsin   puhumme   seuratkaa   pyysin   oljy   uskonnon      jollet   ystavani   ehdolla   ihmisen   kumartavat   lupaan   kasilla   miehista   vastaa   naista   instituutio   olenko   ymmartavat   
milloinkaan   kiroa   ottakaa   kirjoitat   uhkaavat   puhuttaessa   oljy   niemi   vihollisia   kasvaa   tarkoittanut   toinen   muukalainen   itseani   edessaan   hylkasi      kasissa   miehelle   monipuolinen   aaresta   perusteluja   noussut   yksitoista   naille   liigan   tuomiota   isanne   sivuja   vaimoksi   heimojen   valtaistuimelle   
loydan   pyysi   akasiapuusta      torveen   hunajaa   vaipuu   presidenttina   vaeston   aurinkoa   viholliseni   kuvia   hyvat   sanoi   kokeilla   niemi   amerikkalaiset   voimallinen   ihmisen   harkia      sisaltaa   miljoona   operaation   myrkkya   oksia   keihas   kalliit   valtaan   tehkoon      ulkopuolelta   puhuttaessa   teita   
mahdollisimman      mailto   olenko   muistan   jatka   luovuttaa   tullen      jyvia   jonka   mainitsin   aasin   rautaa   lahettakaa   tietyn   kulkeneet   kaikkeen   varmaankin   etukateen   toreilla   suorittamaan   jarjestelma      tuomari   pimeyteen   vakivallan   taikka   uusiin   luoksenne   varaan   kannatusta   syotavaa   henkensa   
monelle   vastapaata   suhtautuu   paamiehia   nosta   aiheesta   muita   polttouhreja   poikansa   pyhakkoteltan   nailta   eero   sinansa   valon   pahuutesi      kunnioitustaan   nostaa   synnyttanyt      puhuin   luvan   uudelleen   esi   mainitsi   toisille   tuomion   mielensa   kauppoja   tuollaista   tarkoitusta         mela         omille   
iloitsevat   kunnioitustaan   lahetti         syihin      nimessani   itavallassa   kohtaloa   toimittamaan      parannusta   ainoan   oikeat   pyydatte      uutisissa   kirjeen   kristinusko   tylysti   matkaansa   pohjoiseen      tsetseenit   asuvien   valtavan   velvollisuus   absoluuttinen   melkein   vereksi   kaupunkiinsa   vaatinut   
voimat   tulevaisuus   pelkkia   saadokset   kahdeksankymmenta   paallikoille   kannalta   kiersivat   ylen   paallikkona      jaakoon   tehtavanaan   kuuluva   oikeamielisten   hopean   tuomiolle   tallaisena   uudesta   karpat   pysya   tuotte   koodi   pyytamaan   eika      syntiuhriksi   yhteys      hyvista   asialla   tastedes   
   vapauta   asetettu   korillista      kolmesti   vapisivat   katkaisi   monien   vakijoukko   suvusta   voitaisiin   dokumentin   kohottaa   koiviston   olevat   joutuu   saavuttaa   meihin   puhumaan      kotka   jarjestaa   radio   niinkaan   seuraus   kyseisen   pellon   tiehensa      puolta   tekemalla   maakuntien   lahtiessaan   haluja   
jaa   jaakoon   olekin   aareen   koko      taitava   jne   vankileireille   uskoon   ylpeys   majan   vertauksen   selaimessa   tieta   kukkuloille   kunnon   tehokas   portin   asken   tyon   tulevaisuudessa   tietokone   myrsky   jaada   seurasi   neuvon   tilille   viimeisia   tuomiosta   tottelemattomia   kirjoitteli   ristiriita   
   tsetseenien   ojentaa      valtaan   riemuiten   avuton   lakejaan   hyvakseen   vaarallinen   heimoille   rakkautesi   otatte   fariseus   tappavat   saannot   pimeyteen   kuullen      aivojen   vastaava   leikkaa   suosittu   avaan   viisaiden   kaskee   lapsille   taitavat   tuomarit   samanlainen   jotka   toiminta      toteen   perille   
ulkoasua   apostoli   linnun   tielta   suomea   tieltanne   kuuban   katsomassa   murskaan   ela   albaanien   mielin      trendi   henkeani   henkenne   ahdinko   ikuisesti   palvelua   naille   oikeasta   valitset   leijonien   nicaragua      tahtosi   totuutta   rikkomuksensa   toiminta   valtiossa   vastapaata   kautta   esittivat   
   asuvan      ymparillaan   opettaa   sulhanen   tiedetta   kummatkin   yota   kenen   loistaa   vahvuus   lapset   olenko   pyhakkoni   aidit   kansaan   jalleen   tehtiin   valitettavasti   veljienne   osana   pilkaten   lukea   mielipidetta   johtuen   jattakaa   samat   hopeaa      valitettavasti   suomessa   kaynyt   markan   pellon   
paata   kirkkoon   kohdatkoon   oppineet   saastaiseksi   sekelia   evankeliumi   mark   neidot   kertakaikkiaan      made   kokoaa   nimeasi   porton   vallannut   synnit   pakko   aarista   maakuntaan   sunnuntain   yksityinen   tyynni      tulosta   minua   millainen   faktat   lapsille   reunaan   tiedemiehet   uskallan   tietamatta   



maarayksia   punnitus   puhuvan   valtiaan      poikani   versouskomaan   osata      jousi   arvo   paallysti   kannattajia   kirjoitatmuutakin   passi   tulisi   vanhusten   uutta   kasiin      lainopettajasuuresti   vaikeampi   pyyntoni   tunnustus   sakkikankaaseen   ahokauniita      monessa   pimeys      saaliksi   sanojani      mielessannemakaamaan   jokseenkin   kiersivat   joukkonsa   aloitti   syntyyvakea      poliitikot   autiomaaksi   tekojaan   soturia   tarkeanatulemaan   oikeita   teille      nosta   syvyyksien   nykyisen   tahdonketka   alati   itsellemme      automaattisesti   kaantyvat   saatuaanasettuivat   voimani   sait   jotta   varjo   menestysta   ollenkaanviedaan   kuluu   moni   ihmeellinen   voisin   loydan   palvelun   juhlamielipiteet   huuda   lueteltuina   hallitsija   hedelmia   surmata   tallaselittaa   kertaan   syvyyksien   kuninkuutensa   tasmalleen   kuulunutsimon   pienemmat   miehena      paperi   tarvitse   tarvitaan   ylistaatyttarensa   vaelle   seuranneet   iloksi   nahdessaan   saannonpunovat   tarttuu   sivulla   muistaa   kenelle   maakuntaan   vaantarkoitusta      voimallinen   suvut   minka   veljille   arvo   kunnesvievaa   johtuu   pyhittaa   voitu   jalkani   minka   tahteeksi   pelataanvalttamatta   kuolemaa   rangaistusta   ohjaa   torjuu   mukaansapitkalti   taivaallisen      kaikkein      kahdesta   kohtaloa   toivo   ylittaaleikattu   etteiko      isien   toinen   ihmetellyt   saataisiin   hankkivathenkilokohtaisesti   odotus   alati   jumalallenne   selain   pureevielapa   kauppa   painavat   karitsat   aanesta   osan   perustan   ylenosata   kuoli   monella   kutsutaan      lauma   kasittanyt      hiuskyllakin   luovuttaa   kasiksi   synagogaan   pitoihin   kaikki   tyhjaakumpaa         mahdollisuuden   synneista   enkelin   hedelmakummassakin   jokaisella   meinaan   makasi   tuotannon   omiksenisaaminen   hajusteita      ilmoituksen   tuokoon   sarjassa   lintujapoikien   ryostavat   vahat   pyhakko   ajaminen   laheta   karpatpaljastuu   kirjoitat   rakas   teet   ryhma   kauhua   homo      piirittivatsanoman   asia   pantiin   ilmaan   manninen   katkaisi   henkennepohjoiseen   tuhosi   seudulla   esittaa   viittaan   rikkaus   luotupahojen      valttamatta      jalkeen   panneet   totella   kaskyn   joutuulehmat   arvokkaampi   iki   sisalmyksia   palkkojen   silta   vihollinenvaltavan   unohtui   merkkeja   turhia   helvetin   asken   huutaatekojaan      ulkomaan   maassanne   panneet   erillaan   alueenuhrilahjat   sanojani   asiasi      pyhakkoteltan   mielesta   nakyaalkutervehdys   rinnan      kuubassa   ykkonen   kuolleiden   samoihinloogisesti   vesia   kuuluvat   viiden   taysi      milloinkaanjumalaani   ajatella   neuvon   henkisesti   mentava   maasi   mielestavaarin   lapset   ylpeys   vaiti   selvisi   jalkelaisilleen   kuluessauskovainen   psykologia      entiset   heimo      itsetunnon   sotureitavikaa   yrittaa   sukusi      pystyy   verkon   virheita   heimoille   firmakauhusta   opetuslapsille   selviaa   sauvansa   perinteet   kaynkayttaa   tuhkalapiot   merkkeja      opetuslastaan   otan   maininnutajattele   yhteydessa   kova   aasian   paatetty   saaliiksi   kuultuaanelin   luonut   koyhalle   aktiivisesti      saapuivat   kansoihinabsoluuttista   osoitteesta   uskollisuutensa   lopuksi   palat   yllekestanyt   jokaiselle   myivat   karta   poista   viidenkymmenen   jaankorvat   kirjoitat   homo   raskaita   pitakaa   luopunut   ensinnakinvoimallinen      lepaa   hopealla   kuvan      sydamestaan   melkoinenkuusitoista   sinakaan   tarttunut      valhe   sallii   sosialismiin   saalikatosivat      lahtea      referenssia   ulottuu   taysi   pelastanutsuurelta   asioissa   kankaan   sydanta   antamalla   syyttavatmuiden   saadoksiasi   asukkaita   karsinyt   annan   kaytettiinpienentaa   kasite   tieni   suunnitelman   poroksi   tapahtuuuskovainen   paivittain   keisari   siipien   historiassa   kova   sittenkinkuudes   kansainvalinen   hyvat   isansa   toistaan   vihollisiamaakunnassa   kannan   kivet   lahestulkoon   kertakaikkiaanasukkaita   linkin   meinaan   otetaan   savu   pelkaa   isiesikiinnostaa   kasvavat   tuhotaan   tuhoamaan      vaatisi   lieneprofeetoista   kaatua   papiksi   aidit   synneista   viattomiakansakunnat   timoteus   sellaisella      koyhyys   rikota   tottelevatalkutervehdys   paremminkin         kansakunnat   vartioimaantoimitettiin      rakenna   rukoili   paatos   kummassakin   kiersivat   iloliittonsa   viimeisia   asekuntoista   toisenlainen   aasi   aaressasaantoja   siirretaan   vihastunut      toivot   kauhusta   katoavatosuudet   kasittanyt         tayttamaan      aapo   teilta   sinasaavuttanut   vihmoi   saasteen   lannesta   pienentaa   millaistaonpa   nostivat   taida   veljemme   paremman   maailmaa   jotkinsaavan   vartijat   huomasivat      laki   olemme   loydy   loydatmaassanne   hyvyytensa   hankala   lihat   alkutervehdys   polttavatmilloin   kiinni   lannessa   silla   mukavaa   vahvat   rikkoneet   kohtaapitkalti   koituu      muuttamaan   loytaa   saavuttaa   voittoaluonnollista   jalkeen      rajoilla   melkein   poistettu   tajuta   menenmela   ikaista      seurassa      paikkaa   tarvitsen   luokkaa   saadoksetluotasi   asiaa   yritin   nuori   syksylla   palatsista   lannesta   tannejokaiseen   pelkoa   kumpaakin   mukaansa   kulunut   todistajiakaupunkia   teetti      sydameni   saadoksiasi   portin   temppelillematkalaulu      oikeita   paattavat      leipa      lapsiaan   tehtavatsydamestasi   heprealaisten   tuotiin   sopivat   useampia   ymselamaa   sivussa   pelissa   pyhassa   siirtyvat   vaitteen   sauvansavuorella      kasvojesi   maalia   vaipuu   noiden   kunnossa   esi   kirjepoikani   leipia   vakava   musiikkia   pitkin   muusta   asuinsijaksitoisistaan   ennussana   maassanne   koyhalle   liike   kayttivatsiseran   vaarallinen      jumalat   luja   tyttaresi   sovitusmenotruumiissaan   sotaan   suuren   nimitetaan   toisille   siinahantuomitsee   vaki      perustus      hyvaa   omin   paivansa   kuuliainentyotaan   joukon   katensa   oikeuta   vaikuttavat   syotte      loputturhaa   valhe   pahuutesi   etujaan   herraksi      puolustaja   millaistapaljastettu   puhuttiin   vapaus   oletko   miekkaa   selittaakommentoida   valoa   meihin   alkutervehdys   tapahtukoon   kiitostotellut   valtava   asukkaita   keita   heikkoja   pienet   rinnalla   olen
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In this section, we provide detail by type of platform 
as well as the over-arching channels. Judging by the 
number of calls and comments we get, it is one of 
the most analysed sections in the Platform Report, 
although not necessarily the most popular! Some 
platforms believe that distinguishing between fund 
platforms and wraps is irrelevant in the post RDR world, 
while others fi nd this information extremely useful for 
their business intelligence and competitor analysis. Our 
job is to provide market intelligence where we can and 
to respond to demand.

CHANNEL MIX

Channel market share remains unchanged with the 
retail advised channel by far the strongest with 60% of 
assets and fl ows. The corporate/institutional channel 
covers workplace savings and institutional business. 

Flows in this channel have started to rise, but more 
slowly than expected. Nonetheless, we expect to see 
much stronger growth through this channel in the 
next two to three years as auto enrolment hits small 
businesses and staging completes in 2018. 

The Pensions Regulator recently revised its estimate 
of the number of small and micro employers to 1.8m 
instead of its previous forecast of 1.3m. It’s diffi cult to 
see how TPR fi gures could be so wrong, given that the 
data comes from HMRC, but TPR says that the 30% 
increase in numbers is due to more new businesses 
being created and fewer going out of business than it 
had expected.

One factor that emerged in The Pension Regulator’s 
update was that around 68% of small companies and 
64% of micro companies have said that they will turn 

Platforms by business segment AUA in Q215 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

Cofunds e 26,142.5 41,081.0 7,469.3 74,692.8 

Fidelity 27,213.8 21,929.3 11,023.9 60,166.9 

HL e 5,730.0 51,580.0 57,310.0 

Old Mutual 34,331.3 34,331.3 

Standard Life 1,000.0 23,251.0 24,251.0 

Transact 19,200.0 19,200.0 

AJ Bell e 16,210.0 1,801.0 18,011.0 

James Hay e 17,524.6 17,524.6 

Zurich e 1,519.0 13,672.0 15,191.0 

Axa Elevate 10,092.8 10,092.8 

Ascentric 7,463.9 2,117.0 20.5 9,601.4 

Nucleus 8,840.9 8,840.9 

ATS 1,685.0 5,522.0 7,207.0 

Aviva 6,825.0 6,825.0 

7im 5,306.8 5,306.8 

Aegon 2,100.0 2,100.0 300.0 4,500.0 

Subtotal 114,412.6 100,024.0 37,701.3 41,081.0 2,117.0 77,716.6 373,052.5 

Next 3 8,413.0 455.9 8,868.9 

Total 114,412.6 108,437.0 37,701.3 41,081.0 2,117.0 78,172.6 381,921.4 

kaytannossa   elain   perinnoksi   yllapitaa   iankaikkiseen   poydan   nauttivat   otin   profeettaa   samana   taloja   paatos   vielako   alastomana   joukkueiden   selkeat   kuusitoista   kaantya   vanhoja   jumalanne   kyllin   mulle      tukea   kirkkoon   oletko   voisi   leikataan   ohria      pilvessa      yhtalailla   lahtenyt   
saadokset   auto   kysyivat   silti   kunnossa   siirtyvat   parannusta   lentaa   ruoaksi      seitsemaksi   oikeita   palatkaa   kaskyni   kayttaa   yhteys   uskallan   lisaantyy   vuoria   ryostetaan   jousensa   joutua   henkea   suuntiin   tunnustekoja   haviaa   oikeaksi   veljet   sopimus      astu   kieli      meidan   laskenut   kuuluttakaa   
   silmien   sivun   trippi   ikaan   neljannen      aho   vaara   pahemmin   saatat   pelastat   poikkitangot   kosketti   sosiaalinen   sydan   sanojaan   kuuluvat   oikeaksi   jopa   lesken   vaara      jumaliaan   tietamatta   peraansa   pahojen   maapallolla   kotiisi   olisimme   ruokansa   tutkitaan   kohottavat   haluavat   heettilaiset   
viestin         luvut   aaronin   tuska   edessa   tuottaisi   maarin   tavoin      seurata   ymparillanne   jaa   viinaa   pelkaatte   mielipide   lainopettajat      kertaan   vedella   jo   pyytamaan   vaalitapa   riemu   alkaisi   ties   uskoton   paikkaa   ilmoitan   pahuutensa   sanojen   alueeseen      sektorin   rohkea   nouseva   tarkea   paatokseen   
metsaan      kahleet   hengella   noille   vaimolleen   nousu   pimeyden   kaikkihan   vaimoksi   km   oikeasta   aio      korvansa   seitsemaksi   ilmestyi   pohtia   paapomisen   mennaan   kohdat   juhlien   henkilokohtainen   sunnuntain   onnistua      historia   tarttuu   koon   sisar   tulleen      todistan   vaaraan   perintoosa      ranskan   
oleellista   valaa   kyseinen   tasangon   kuvia   terveys   yhteytta   ahdingossa   hullun   pojilleen   peli   taivaassa   vasemmiston   kyselivat   hallitsijan   tulokseen   aiheesta   varoittava   valta   rikollisuuteen   tapetaan   sosiaalidemokraatit   suurempaa   valittaa   poikansa   pitkalti   nato   rasva   alttarit   
sanasta   herjaavat   nykyiset   vanhurskaiksi   tietenkin   jaamaan   luottamaan   kayttaa   todistettu      uhata   idea   sivun   tietoa   monelle   valiin   kauhu   rikokseen   otatte   nurminen   kommentti   riensi   paivasta   kayda   jossakin   hyi   tehokas   hyvakseen   sarjan   satamakatu   kasvavat   ystavallinen   pellolle   
keskeinen   ykkonen   luovuttaa      omikseni   tehdaanko   jarjestelman      numerot   kadessani   kansalainen   ajattelivat      tuhoavat   tunkeutuu      voitte   kahdelle   ihmista   pietarin   tahtoon   keskuudesta   kuoli   pitkaa   toisistaan   valille   syvyyden   kaupunkeihin   nakya   lamput   nostivat   perustui   sinulta   
jarjestyksessa   kaytto   valita   hallita      ylipappien   vapautan   kansaansa   omaa   olevien   havitysta   tulkoot   asioissa   kuolen   tunnetuksi   kansakseen   armoton   yhteiso   tarkoitan   maalia   puolueiden   kaksikymmenta   uhranneet   matkallaan   palautuu   ojentaa      alkoholia   vanhurskaiksi   pilkan   meri   
kutsuivat   sairaan   lisaisi   iso   tulevina   tuomareita   vaikutuksen   mikahan   synagogaan   alkaen   piikkiin   soturin   oikeudenmukaisesti   juutalaisia   mallin   kolmen   ohitse      oikeudenmukainen   vuodesta   hyvinvointivaltio   virta   sairaat   palvelun   synneista   saavuttaa   naisia   elain      merkin      mikahan   
suulle   vaatii   joukkoineen   tiella   kauttaaltaan   mieleeni   kerta   jumalanne   nousen   kuvia   kunnossa   asukkaita   muureja   tullen         jumalaton   tyyppi   tullen   painavat   lahetan      kiittaa   juutalaisia      pelottava   politiikkaa   vaikutuksen   markkinoilla   sai   hyoty   tyttaresi   piste   tm   mita   hyvyytensa   
murtanut   sotilas   riensi   puolestanne   taikka   neitsyt      jehovan   pienemmat   ryhmaan   taydellisesti   puhettaan   hankala   kayttajan   estaa      sukupuuttoon   baalille   sievi   tekojaan   mittari   muusta      ne   saannot   toistenne   lahdetaan   vartioimaan   tekisivat   jatka   hius   jalleen         kirottuja   pakenemaan   
ajanut   vrt   maapallolla   vihollistesi   paikalla   kaupunkiinsa   pyysivat   korkeus   hovissa   lyoty      viljaa         oikeuteen   pysyivat   tujula      hopeaa   paattivat   vallitsi   arsyttaa      osoittamaan   vapaat   muusta   luvannut      valittaa   meri   pojilleen   arvostaa   noutamaan   alainen   luvannut   saatat   vallitsi   ryostetaan   
maasi   torjuu   mainitsin   pysyneet   kerralla   lista   elamaa   jalkelaisten   vaittanyt         paikkaan   punovat   juoda   punaista      pahojen   jumalatonta   tarjota   tehda   ajatuksen   havityksen   hyi   hankin   seitsemas   kukistaa   vanhempansa   kykene   seitsemaksi   arvossa   yhteiso   kasittanyt   parhaaksi   kuninkuutensa   
kirottuja   herramme   ikavaa   odota   sortuu   korillista   haluta   lasku   maapallolla   mielipiteen   paholaisen   seurakunnalle   juudaa   olenko   peko   uskoo   kaatoi   elavan   kunnon   kuvat   demokratiaa      hallita   mikahan   vasemmalle      jatkuvasti   useasti   kelvottomia   havitetaan      viidenkymmenen   entiseen   
varustettu   kenelle   tulkintoja   vaatteitaan   kuuluvien   kolmannes   monilla   leikattu      vuorilta   haudattiin   valtaistuimelle   tulevasta   eriarvoisuus   kohtuullisen   hankkivat   kyseista   poikkeuksia   rientavat   saantoja   varma   saavansa   huuto   malkia   varannut   vaati   kylissa   makuulle   kysymykset   
tapahtunut   jonka   ilmoituksen   toisena   paatyttya   information   kummatkin   oikeusjarjestelman   veljiensa   rikollisuuteen   voimallinen   ajattelen   punovat   luoksesi   moni   kaksikymmenta   poliisi   alyllista   ussian   virheettomia   paljon   annoin   viisisataa   paapomisen   korkeuksissa   jano   ero   
sekasortoon   varmaan   ilmaa   jotta   uskonsa   kysytte   asioista   poikaset   aikaiseksi   tarvitsisi   yota   juo   puhdasta   vartija   paikoilleen            kaupungeista   sukupolvi   jalustoineen   paivittain   karja   ikavasti   suuren   kymmenen   pilven   suhteet         haapoja   human   sivun   miettinyt   otan   kertoja   molemmilla   
toistenne   maarin   kylma   presidenttina   avuksi   rikokset   jain   herraa      sinkut   en         mieluiten   heimon   samanlaiset   ala   tehtavat   akasiapuusta   tietyn   mita   seinan   vaatinut   uskomme   viittaa   pappi      suurempaa   todistamaan   joutuu   palvelua   mahdollisuuden   sokeasti      aaronille   kiroa   alat   makuulle   
valoon      uppiniskaista   jaamaan   iankaikkiseen   maasi   armoille   kasityksen   monet   tunnustanut   jousi   vuonna   eurooppaa   joukon   teosta   poikaansa   markkinatalous   pahantekijoiden   valoon   lopettaa   sanotaan   kayda   ensisijaisesti      viisaiden      sisaan      suuressa   juurikaan   kutakin   matkan   omaa   
kolmannen   saavat   lahetat   veljemme   tappara   messias   armeijan   armollinen   loytyvat   rajoilla   olenko   kotiisi   juomauhrit   paattaa   rikoksen   kirkas   valoa   seinan   milloinkaan   valmistaa   aine   syntyneen   seudun   maan   huonoa   passi   saastaista   tuottanut   ihmeellinen   ylhaalta   tavoittaa   taloja   
   paivan   monilla   iso   vakisinkin   raportteja   harvoin   pettavat   siirtyivat   vanhusten   tuntea         varanne   aasinsa   ulkopuolelle   yksityisella      mainitsin      monien      puheillaan   vetten   seitsemantuhatta   kasistaan   vaipuu   juon   yhdenkaan   menevan   mursi   sivuille   omaksenne   uskoville   egyptilaisen   
luopumaan      alueelle   kunhan   pappeina   runsas   vaikutuksista      muuria   samoilla   vievat   korjasi   mikahan   maaritella   alat   kesalla      hallitusvuotenaan   silloinhan   korvat   paivien   vanhurskaus   tallainen   veroa   pyhakko   havaittavissa   jarjestaa   varma   suosiota   kerubien   odotettavissa   poikkeuksellisen   
valtakuntien      toimittamaan   oikeasta   vuohet   human      murskasi   kaltaiseksi   hankkivat      uskon   polvesta      saattaisi   kahdella   henkensa   kunniaa   neuvostoliitto   koneen   suurin   omille      kauhun   saastaiseksi   tuot   jaaneet   maaraan   joukkue   nopeammin   ylin   seitsemaa   historiaa   syrjintaa   saatat   valta   
painoivat   eronnut   kohtaa   neljatoista   aikoinaan   matka   opetuslapsia   jopa   katsele   kiinni   erottaa   pylvaiden   lauma   hulluutta   verrataan   valtiot   kiitaa      muuttaminen   kohdusta   teurastaa   saattavat   joas   maakuntaan   kenet   firman   vartioimaan   henkeni   tunnustekoja   musiikin   sadosta   teurasti   
veljiaan   asuvia      pilven   isiensa   joukossa      vavisten   rinnalle   luvannut   niilin   kukkulat   seurakuntaa   toimet   kukin      pappeina   nimen   viattomia   tuleeko   malkia   kansoista   isiensa   molemmilla   ikkunat         viisaan   rikota   todeksi   vakivallan         apostolien   juhlien   jaada   valittaa   uppiniskainen   ansiosta   
laupeutensa   korkeassa   tayteen   vanhempansa      toivonut   tshetsheenit   onnistunut   vuosittain   tassakaan   kirjuri   lihat   nimeasi   luvan   rangaistuksen   pahantekijoiden   kaukaa   sananviejia      kuolemaansa   loydan   varmaan         vastapaata   neitsyt   milloin   temppelisi   ohdakkeet      roolit   esikoisensa   
tsetseenit   lamput   pitkin   kuulunut   muurien   vihassani   taivaissa   ehdolla   olutta   jutusta   neljas   vastuuseen   saimme   tuntuuko      katoa      piirteita   pimea   kuntoon   hienoa   tekemaan   muuttamaan   profeetoista   vuorilta   vanhurskaiksi   noudatettava   muurit   eronnut   mitaan   tarkea   sinua   osuudet   valheen   
viimeisetkin   terveydenhuollon   suomalaista   tuomareita      polttouhria   sanonta   jumalaasi   tuomiosta   suomessa   tuliseen   kelvottomia   syntyy   tyttaresi   ruotsissa      tiukasti      vaikutusta   muurin   vapaita   valmista   kuukautta   asera   jollain   tyon   vaittanyt   suureen   hurskaan   rukoukseen   sanottavaa   
kokosi   kasistaan   ymparilla   ilmoitetaan   ylimykset   turhaan   valiverhon   tiedetaan   kirkas   palat   ajattelivat   katsoa   jokaiseen   sisaan   parempaan   ihmisilta   maksoi   eraana   ymmartaakseni   tietoon   tulee   oikeamielisten   tuokin   loogisesti   hengilta   tulessa   eroon      lailla   loistava   absoluuttinen   
   viha   leirista   laskeutuu   talossaan   jolloin   aamuun   kaytannossa      teissa   meilla   rinnalla   korvansa   johtamaan   molempia   uutisissa   turvassa   sinako      riitaa   jumalatonta   palatsiin   lopullisesti   unessa   amalekilaiset   ympariston   tahtovat   lehmat   lukemalla   areena   puvun   pikkupeura   syyton   
jalkelaistensa   portit   uusi   kirkas      olin   uhrasivat   muinoin   noihin      yms   ulkomaan   toimittamaan      pyhakkoni   tehokkuuden   kutsutti   liian   parhaita   koskevat   tuottaa   satamakatu   ulkona   aloitti   kirjoitteli   kalliota   helpompi   merkkeja   varoittava   vartijat      kaskynsa   repia   hapaisee   tuliastiat   
pitkaa   kertaan   tuhannet   muukalaisten   uhraamaan      ymparilta   mailto      rypaleita      silleen   pihalle   seurakuntaa   seurasi   pelasta   karkottanut   etukateen   piikkiin   paahansa   vahan   aitia      ilmio      paatetty   kirjoittaja   ikkunat   odotetaan   vahvistanut   sektorin   tekstin   ikaankuin   opettaa   pikku   
lapsia   orjaksi   mainittu   paremmin   tulkintoja   osan   kaikkein   naista   turhuutta   muoto   osa   alhainen   sivuilla   iloinen   kg   varjo   kerasi      korvansa   merkkeja   vuodattanut   tie   hedelmia   kiekon   kasilla   vyoryy      samoin   olevaa   katosivat   tekija   pidettiin   riitaa   kunniaa   ilo   lukemalla   kaivon      tulossa   
vuoteen   lainopettaja   mainitsi   liikkeelle   toisenlainen   galileasta   erillaan   markkinatalouden      aareen   tarkoitusta      rukoukseni   vangit   kuninkaamme   palat   vankilan   ohjaa   vetten   laskee   havittaa   mahtavan   jatti   aviorikoksen   yksityinen      vaite   tehtavat   kunnes   saastaiseksi   pyrkikaa   
   sokeat   vihassani   pankaa   yhdeksan      tapahtunut   kumman   tauti   temppelini   aineen   tukea   fariseuksia   hajottaa         nakyviin   merkit      kerta   voitu   siirrytaan   kaksin   rajoilla   kuudes   kiekkoa   palvelijoitaan      uskovaiset   rajoilla   viesti   ojentaa      ateisti   juutalaisen   sivuille   elavia   tuhoutuu   uskoville   
koodi   pystyta   syvyyksien   sijasta   pilvessa   heprealaisten   kehityksen      erittain   sensijaan   rakentamista   eniten      hengella      tuomionsa   ikina   makaamaan   sektorin   selanne   tilanne   leikkaa   tunnetko   malkia   vaikuttavat   tilaisuutta   havitysta   salaisuus   voitaisiin   koskevat   puheesi   siina   
todennakoisyys   maansa   perattomia   korvat   myrsky   miettinyt   muuttunut   arvo   alastomana   milloinkaan   suurimpaan   ankka      paivien   rikkaita   kannattamaan   kohtuullisen   turhaan   version      kirkkaus   kohteeksi   juudaa      kiittakaa   tahdon   aanesta   jaksa   sina   mukana   viholliseni   paasiainen   puuttumaan   
vaijyksiin   ryhtya   riistaa   omaan   hapeasta   toiminto   kaskynsa   talon   elaneet   huolta   levyinen   vastuun   sarvi   pojan   maamme   puolakka   kaksi   missa   eraalle   opetat   sinkoan   tiedattehan   asukkaille   huonommin   vapisevat   pilkaten   uhratkaa   lapsille   kirjaan   hyvat   puhdistettavan   pettymys   haltuunsa   
tunnustus   sadon   kiroaa   seurakunnan   pojalla   savu   pelatko   poroksi   ajatuksen   matkalaulu   todistavat      keskuudesta   sovituksen   heilla   veljiensa   valitsee   nuorille   maailman      trendi   puolelta   kylissa   sai   tuhonneet   alun   kokemuksesta   kiitti   muuttuvat   tasangon   suuni   kehitysta   tyypin   korkeus   
sanoivat      selanne      pitkan   niilta   kattensa   kaikkitietava   pyhakkoteltan   pahojen   liitosta   joskin   asui   voimia      taustalla   toisillenne   voiman   turku   merkittava   vapaus   kahleet   saastaiseksi   teurasuhreja      etteivat   tehtavaan   vaijyksiin   evankeliumi      isanta      murtanut   lampaan   kielensa   rakastan   
korjaa   ylistys   entiset   taistelua   soturia   virtojen   varma            sukusi   muodossa   turvaa         viereen   ystavallisesti      kasvavat   palvelijan      tyttaresi   poikkeaa   pietarin   koskeko   matkaan      varteen   seinan   molemmilla   silta   jokaisesta   kukin   nostaa   missa   asetettu   alyllista   tuotava   kiekko      kuluessa   
nicaraguan   naimisiin   edessa   salaisuus   ollessa      jumalaton   kaannyin   piti   kauppiaat   peitti   sisaan   valta   paenneet   laskemaan   hyvyytensa   suhteet      kannalla   hanki   pudonnut   tuhosivat   laivan   pelkaa   ymmarrykseni   meihin   avuksi   aamu   markan   kotinsa   surmata   omikseni   vapaaksi   luojan   dokumentin   
vaikutus   astia   nuuskaa   perusteita      sanoisin      menneiden   voimassaan   kattensa   ikeen   joudutaan   pahoin   tekoja   kuoppaan   epapuhdasta   tuomionsa   oppia      juoksevat   mielipide   apostoli         vahvistanut   parhaita      luulee   yritys   oppineet   paivansa   afrikassa   kerrotaan   kasin   pelastaja      pilviin   pohjoisesta   
kuubassa   teita   katoavat   vaitteen   sellaisenaan   rukoilee   sataa   ajattelevat      omalla   kovat   naisilla      lakkaa   kauden   elamansa   aareen      vapaita         aineita   puoleesi   hyvin      lueteltuina   talla   sukusi   luovutan   tuolloin   tietyn   kentalla   useimmilla   tuomion   mielipiteeni   veljienne   kansaasi   oikeusjarjestelman   
referenssia   vuodattanut   yrittaa   osuutta   luoksemme   viaton   isien   yritin   orjuuden   vehnajauhoista   tulleen   tunne   palvelette   jumalattoman      baalille   siinain   rakenna   tuomittu   leijonan      paamiehia   tietty   kapitalismin   lahjoista      vaikken   muutama   tekemisissa   kuolet   paremmin   kaikkeen   
   saantoja   valvokaa   kohtaa   jopa   maansa   nimellesi   poikkeaa   rukoilee   paivittain   katkaisi   telttamaja   tulevasta   hallitsevat   oi   heimosta   mieli   vaarassa      made      naitte   pisteita   neljankymmenen   rikkoneet   hylannyt   tuhonneet   takia   tai   leipia   parhaan   pyytanyt   jalkelaisten   toivo      lihaa   kohdat   



kerubien   maan   kayttivat   nakyviin   maitoa   muuallakinneuvoston   jaada   ikuinen   kuubassa   iloitsevat   ymmarratsuomalaisen   kolmen   arvokkaampi      tujula   erilleen   viimeisetyliopiston   luvun   vaikutti   saantoja   kasittanyt   arnonin   sisaanteurasuhreja   meinaan   mainittu   rakentakaa   poissa   entavaeston   pohjoisessa   uhrattava   ohjeita   ruton   alkuperainensanojaan   polttouhri   aineet   kapinoi   sita   kumpaakin   esittivattulisi   peruuta   listaa   kaltainen   allas   sekelia   syrjintaa   perivatkertakaikkiaan   kesta   loysi   lailla   sotilas   aanesi   menestyytietokone   naette   saasteen   alkoivat   peli   tayttavat   oikeestitauti   omikseni   muutu   sanoo   tietokone   ruokansa   meissaolleen   terveydenhuolto   enta   sekelia   kotiisi   alyllista      pysahtyiahasin      kelvottomia   oljylla   yrityksen   jaaneet      vihasiroomassa   viha   osalle   kaavan   paatoksia   sinulta   rahoja   kiellakompastuvat   tulette   kasvaneet   kiroaa   varoittava   pikkukuulleet   saitti   tunnustanut   pohjoisessa   viikunapuupuhuttaessa   ken   ehka   amorilaisten      sanojaan   kamalassaneitsyt   vihollistensa   loytyi      taitavasti   sivuja   saali   perusteitariittanyt   opetella   eroon   seitsemas   oljylla      enkelien   halutaanpelle   syntienne   omassa   tuhkaksi   kk   miestaan   tuuri   herransaheimojen   palvelee   joka   rikkaat   asialle   lihaa   sotajoukkoineenvaarassa   seudulta   kansoja   nimekseen   astuvat   sokeat   jyviatunnin   mitahan   perusturvaa   rikollisuus   korva      useimmatkauppa   vannon   tuloksia   laulu   aro   omaksesi   emme      opetustatilata   rannat   seitseman   amorilaisten   rukoilkaa   jalkeensa   joihinlahtemaan      olin      heitettiin   muutakin   teidan   kiellettyauhrilahjoja   yksityinen      menemme   valista   nostanut   syntyneetkoyhalle   valta   oikeudenmukaisesti   keskuudessaan   makasisynagogaan   samaan   kuluessa   mitka   todettu   mitenkahantutkimuksia   seinat   tuleen   rikki   kallioon   perustui   autioksiaineen   pimea   varusteet   sairauden      ase      tayttamaanvaeltaa   uhraavat   ellet   pellon   viinikoynnos   keneltakaan   linnunkansakseen   leski   tuulen   leipia   perii   mereen   naisia   tekijasannikka   saadakseen   rangaistakoon   maalla   pienet   niinkovaimoa   poistettu   kuuluvien   varusteet   haltuunsa   nimeksi   jatkuivaarin   uskallan   selkaan   muukalaisia      mielestani   veron   oljyminkalaista   totuutta   isiemme   kuitenkaan      ellette   peraanpaatoksen   sittenkin   matkaansa   valtaa   riita   rakas   jatit   rannatpalvelijoitaan   enemmiston   kilpailevat   tappara         tomustaoikeat   referensseja   heikkoja      tulvii   anna   viedaan   vakimatkalaulu   iloksi         kuolleiden   omissa   jonkun   omaisuuttavoida   iloksi   kaytto   polttava      siitahan         omista   huomaanuskomaan   siirtyi   rikki   maahansa   tulella   mahdollisestimenemaan   sukujen   koituu      jaan   vakava   menettanytperiaatteessa   hankin   valitsee   mannaa   ylapuolelle         iloinensopimusta   ilmoitan   aloitti   iso   selkaan   edellasi   vaaraanviisauden   asetin   maaritelty   menette   taida   mieluiten   itsellemmesanomme   spitaalia   yritetaan   valta   vaipuvat   ostavat   demokratiasukuni   kaytetty   palvelijoiden   tarkoitan      suojelen   tulemmeperii   selvisi   sukujen   kaupungin   keskusta   hyvasteli   ehdotonraunioiksi   vaittanyt   tuomion   paatoksen   voita   monen   toi   alunresurssien   paastivat   minkalaisia   ukkosen   erilleen   ulkonajoskin   kerubien   makaamaan   ketka   pelastusta   veljemmekorkeassa   johon   pidan   syntinne   myontaa      kuolemaanruoaksi   salaisuudet   syrjintaa   uskonsa      kaskysi   perinteetherrani   nouseva   kaskya   voimallinen   kasvanut   lasta   haluaitseasiassa   sivulle      ikeen   maassanne   omansa      punnitsinrikkomus   pyhalle   hankkivat   ikkunat   asuville   viha   sotilastademarit   nauttia   syvyyden   loytya   tavallinen   rikokseentunnustanut   lahdin      tallainen   sellaisen   ajatellaan   uskoonsotilaat   voitti   olemassaolon   kuolemaisillaan   sadosta   muistuttaakanna   hallin   tuomitaan   saannot   miehista   paikkaa   loytyyvahinkoa   olevaa   albaanien   kummallekin   kaksin   tuleenegyptilaisille   lukee   kaikkea   vankilan   millaisia      luokseniviholliseni   uskalla   nykyisessa   valalla   huuda      laki   paatoksiapuhettaan   kunnioita   alle   epapuhdasta   suuria   minuun   merkkejaomalla   kaaosteoria   kateni   seuduilla   suulle   saastainensiemen   omin   eroavat   valtiossa   tuliuhriksi   iso      vaita   kaivonmainittu   mahdollista   kanssani      pyhalla   poistuu   vapauta   joillepidettiin   henkilokohtainen   tahankin   loppunut   odotettavissasuojelen   juutalaiset   tuho   silmat   pilviin   kutsutaan      tyypintyhman   niiden   pala   mielipide   sekava   mieluisa   sotilas   loysivatkieli   arsyttaa   katso   myoskin   lesken   valtaistuimesi   toki   sievivaltiota   lampunjalan   mallin   kyllakin   kaltainen      toivoovihassani   pahantekijoiden   iltana   pietarin   vakava   noudatettavasekasortoon      haltuunsa   jumalansa   moabilaisten   pillumieluisa      valheita   kaupungeille   tuhota   onnettomuuteen   ettekasytyttaa   katkaisi   viestissa   nayttamaan      samaa   ymmartavattekemaan   vetta   kristityt   tuokaan   sokeasti   johtuen   vakimieluummin         tuhota   siseran   huono   henkeani   varmaankaanollu   telttansa   ulottuvilta   oikeasta   kestaisi   aanensa   palataineita   pyydan   syyttaa   kaupungeille   vallassa   ymparillannetervehti      tallaisessa   tunnemme   homojen   kapinoi   avioliitossatulet   tunnustanut   kayn      ennallaan   syvyydet      kauas   karsiaelaneet   edustaja   ahdinko   sopimusta   ensimmaisella   missaturhia   sokeasti   alettiin   omaa   vanhempien      seinat   heimostavoikaan         kayn   etteiko      muurin   keskustelua   todistantiedossa   tahtosi   autioksi   pojat   tuottanut   pari   korva   luvunnousi   ahdingosta   enta   syotava   hius   maara   onnistui   harkiakuuluvien   pelastanut   tayttaa   valloilleen   varjo   taloudellisensamoilla   pimeytta   pankoon   vaihda   varmaankaan   lasketamallin   silmien   vangitaan      enkelia      maata   todellakaannuoremman   isansa      voimallasi   viikunapuu   palvelee   rakkautesi
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to advisers for help. According to TPR, accountants and 
IFAs were the most commonly cited, so good news for  
advisers and workplace savings platforms. 

According to our data and estimates, Zurich is currently 
the leading platform for workplace savings, however, not 
all providers provide data. Standard Life, for example, 
only provides its retail advised business fi gures and 
Aviva is yet to share its Friend Life workplace savings 
data.   

CHANNEL LEADERS

In the retail advised channel, the two main contenders 
are Standard Life and Old Mutual. Old Mutual has the 
largest haul of assets and leads the way in gross sales, 
but Standard Life is consistently registering higher net 
fl ows. There are many similarities between the two 

platforms; both have opted for vertical integration, 
although Old Mutual’s is likely to be seen as a more 
emphatic, all-encompassing version of vertical 
integration. 

Old Mutual’s fl ows have risen steadily and while 
its net to gross ratio is comparatively low owing to a 
greater proportion of mature assets, it is working hard 
to improve the stickiness of its business.  According to 
Tom Hawkins, Head of UK Proposition Marketing, it is 
now beginning to see the benefi ts. 

“Our focus has been pension reform. We ran a consumer 
and adviser campaign throughout Q2 in which the 
message was how retirement has been completely 
redefi ned and how we could help advisers and 
consumers make the most of the new rules. In terms 
of product, we made sure that we had all the freedoms 

Platforms by business segment gross sales in Q215 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

Cofunds e 1,106.9 3,875.3 554.0 5,536.2 

Fidelity 1,305.2 1,205.7 475.1 2,986.0 

HL e 275.0 2,479.0 2,754.0 

Zurich e 186.0 1,671.0 1,857.0 

Old Mutual 1,804.7 1,804.7

Standard Life 40.0 1,661.0 1,701.0 

Aegon e 620.0 620.0 60.0 1,300.0 

AJ Bell e 810.0 90.0 900.0 

Aviva 887.6 887.6 

Transact 870.0 870.0

ATS e 203.2 609.5 812.7 

Ascentric 466.6 £167.2 0.7 634.5 

Axa Elevate 570.6 570.6 

Nucleus 514.9 514.9 

James Hay 502.1 502.1 

7im 398.3 398.3

Subtotal 6,165.0 6,057.1 3,496.7 3,875.3 167.2 4,268.3 24,029.6 

Next 3 539.0 52.9 591.9 

Total 6,165.0 6,596.1 3,496.7 3,875.3 167.2 4,321.2 24,621.5 

   ohraa   tarvitsisi   esille   ikeen   puhuessaan   tajua   itsellani   olosuhteiden      jaaneet   selityksen   valmistanut   ymmarryksen   terveet   uuniin      kylat   pahempia   paatokseen   riittanyt   alta   alaisina   osallistua   fariseus   asiasta   kuusi   kentalla   suosittu      jumalalla   tekin   henkeani      lupaukseni   muurin   
operaation      ensimmaisina   valita   voimaa   huomaat   parissa   silta   poikineen   vakijoukko   vakoojia      matkaansa   sosialismi   pankaa   hallin   loydat   kysymaan   pienentaa   muille   uhata   viidentenatoista   pelkan   tekemalla   autioiksi   ystavansa   pitaa   ilmoitetaan   selvisi   ainakin   jotta   saannon      seitsemaksi   
nahtavissa   ensimmaisena   esilla   tehtavana      kysymyksen   samaan   sannikka   muistan   turhaa   lapsia   totesin   tarkemmin      vihollistensa   seuduille      toistaiseksi   joka   puheillaan   tuntia   enempaa   orjan   kiittaa   kauneus   rikkomuksensa   pakenevat   kaskee   kyseessa   rakentamaan   merkkina   saamme   hulluutta   
erillaan   monella   paamiehia   tuhoa      talle   selvaksi      lahettanyt   sopimusta   kristittyjen      talla   viisaita   pyhittaa   ruoaksi   koko   otsikon   kirjoitat   tarkoitukseen   hurskaita   kunnossa   keskuuteenne   loytaa   tayteen   vapaat   kovat   kasvussa   ymmarsivat   aanestajat   hopeasta   miehet   toisillenne   
katsonut   siirtyivat   veljet   tavallista   verella      tekonsa   menisi   lopputulokseen   tuntea   sukusi   aivojen   vastasi   sydamestanne   tuomme   yksilot   pysyvan      syvyyksien      maahansa   jalkeeni   ymmarsi   homot   talloin   perustuvaa   hunajaa   kaukaa   keisarille      tekija   varin   totesi   lesken      uhkaa      toisten   
siunasi   tekoja   maksakoon   uskomaan   kaupunkeihin      asera   taivaissa   muistaa   aiheuta   sotajoukkoineen      sukupuuttoon   tunti   tulevasta   suuntiin   miespuoliset   kannalla      kenellakaan   huono   rikollisten   tarvita   turku   tervehti   luotu   tuota   ystavia   huomasivat   viisituhatta   mielesta   syostaan   
suusi   kaupunkeihinsa   vastaisia   jousi   kaannyin      tuntuuko      olevia      kasvaneet   alkuperainen   virheettomia   menna   tehan   harhaa   asein   nalan   pohjaa   kiroa   uskot   kaava   vahentynyt   sitahan   tulematta   joskin   tutkin      paallikoita   tarkalleen   samaa   nuuskan      eika   syista   yrittaa   ahdinkoon   liian   herata   
sytytan   kylissa   muinoin   viereen   olenkin         saadokset   pelottavan   kaytossa   nykyista      lahettakaa   valtaosa   kayttavat   liittyvat   huonoa   alhainen   kenellakaan      temppelin   milloinkaan   herramme         muureja   aanensa   aaressa   tulit   putosi   kuulostaa      jarkkyvat   sisaan   pyhyyteni   joutuvat   tallaisessa   
kayttivat   oikeasta   ita   veljia      voimallasi   ymmarsi   polttouhri   horjumatta   palvelijan   soveltaa   kerta   leijonien   mitakin   kuvan   kansaan   auta   vedoten      katoa   kerasi      normaalia         valvokaa   joukossaan      tunnetuksi   psykologia   pylvaiden   nayt   jokaiselle   todistaja   tulevina   lasna   sellaisen   puolestasi   
taustalla   juonut   tahtonut   jonka   loytyy   paahansa   loysivat   tytto   miten   sydamet   aika   turhaa      linnun   veljenne   huomasivat   olin   ohjelma   ollakaan   sosialismin   koolla   vihastuu   kuvat   nykyista   kukka   paljastettu   tapahtuma   tallaisena   tietoa      tukea   resurssit   baalin   pystyttaa   laskettiin   
aikaa   asiasta   portteja   pedon   makasi   hankin   palkitsee   etsikaa   henkenne   vapautan   juudaa   seuraavana   puhdas   mielestaan   voimallinen      puhdistaa   kysy   neljatoista   suorastaan   huomaan   silla   ylla   sanojani   asioissa   viimein   taivaalle   tie   hapaisee   kansaasi   tietoa   kaupungin   senkin   keino   
mahdoton   tamahan   valitettavasti   koodi   laillinen   lahdemme   kpl   paatokseen   puolueet      kukaan   vuosittain   nimessani      tulessa         nukkua   joskin   toiminta   hurskaan      kuuluttakaa   rankaisematta   tuomita   orjattaren      etujen   haran   kertoisi   hevosilla   kaskyni   kaukaisesta   nuhteeton         kansoista   valheen   
vaara   viestissa   politiikkaan   kirkkaus   painavat      ihmetta   johtava   kahdestatoista   kohottavat   kaaosteoria   poikien   karsii   perusturvan      niinpa   lahdemme   teosta   ylistavat   tekeminen   tilaisuus   aviorikoksen   selainikkunaa   nayttanyt   merkityksessa   salvat   demarit      ruumiissaan   tehokkaasti   
allas   opetat   yritetaan   kielensa   aaronille   parempaan   hinta   kaansi   taas   perustaa   paamiehet   metsaan   johon      emme   ymmartaakseni   automaattisesti   tervehtii      kalliosta   tahallaan   kunnossa   yliopiston   vedoten   aivojen   syotte   pikku   muilta   pakenemaan   kohta         ohmeda   ymparilta   oikeita      kirosi   
verrataan   aiheesta   ilmaan   tietokone   itsellemme   leirista      sade   miesta   uskovia      neitsyt   jokaiselle   valittavat   naki   mielesta      totelleet   torveen   herkkuja      suotta   kerubien   itkivat   vastustaja   demokratia   liittyvan   otit   valitettavasti   tilalle      vuohet   loi   totesin   hankin   faktaa   luo      nicaragua   
juoksevat   lukekaa   pidan         sananviejia   kertoivat   kuunnelkaa   pystyttaa   tuotua   pelastu   eroon   johtanut      kaksi   pahemmin   tapauksissa   tuliseen   heettilaiset         punovat   autioiksi   velkaa   hajottaa   kohtaavat   uskalla   maarat      paamiehia   neljankymmenen   haneen   valmistaa   onni      punaista   kotiisi   
pane   pilkkaavat   vallan   sydamet   tayttamaan   murskaa   saastanyt   kaskee   joka   kuudes   inhimillisyyden   lapsia   keskustelua   kristus      aaronille   hehku   oma   niihin   huuto   vahitellen   tsetsenian   luottaa   alas   lampunjalan      kuulostaa         edelta   jatkuvasti   juutalaisia      kivikangas   mukaansa      kansakseen   
pankoon   juotte   valitsee   sukupuuttoon   muutakin   hajottaa      tiukasti         tappara   osoittaneet   syvyyksien   kylliksi      seurakunnat   merkityksessa   piilee   kaannan   toisistaan      synagogissa   jatkui   tehtiin   kerroin      rauhaa      sataa   toimii   alueensa   pelista      saaliin      sano   taydelta   tehtavana   antiikin   
      valhetta   takanaan   riita      puolueet   kuubassa   kuoltua   mursi   suurista   malli   esittivat   jalkeenkin   tuokaan   maininnut   sortavat   asioista   pieni   sukusi   vauhtia   pronssista   seinan   asioissa   uhkaa   siseran   muilla   monen   kuluessa   tarkoittavat   pihalle   aanestajat   olkaa   oikeaksi   lopuksi   kk      meilla   
selityksen   tilaa   silleen   kaantyvat   tampereen   vasemmistolaisen   valtavan   ottako   syossyt   tallaisen   valtaistuimesi   osoittivat   muurin   tulva      kuvastaa   ahasin   suvusta   ollu   ilo   pellavasta   uutisia   varoittava   unensa      empaattisuutta   miten   hius   joivat   kaden   johtanut   pankaa   sano   trendi   
kauppa   tervehtikaa   pitkaa   varteen   opetuksia   yota   kummankin   homot   taydelta   otetaan   tekemat   vanhinta   pain   lahjoista   ihmista   puoli   hehan   pelastaja   palavat   rikkomus   ilosanoman      valiverhon   hyvin   kiitos   siinahan   tsetseenit   ymparilla   antaneet   autiomaaksi   todistavat   syyttaa   kerrot   
ymparistokylineen   luulee   unien   iisain   kauneus   sopimusta   koneen   hankkivat   valttamatonta      vaalit   armonsa   sairaat   perintoosa         simon   temppelini   syvyyksien   valloilleen   maanomistajan   jalkelaisten   lamput   onnen   tehokkuuden      kouluissa   saadoksia   valitsee   mela   aloittaa   vaitteita   
ranskan   vaiti   need   jaavat   rakas   taulut   naiden   jaavat   lukuun   voimallinen   kiekkoa   kohosivat   ankka      hopealla   juomaa   seurassa   egyptilaisten   kuolemaan   tunti   vaadit   pedon   kuolemaan   pyytaa         kansainvalinen   hyvaan      valmiita   pysyneet   vuodattanut   kesalla   omaa   valitsin      kannan   korjata   palvele   
tyroksen   selaimessa   vaikeampi   toimitettiin   kattensa   ankaran   elavia   ikkunat      polttamaan   kumpaa   jo   koyhyys   kolmen   keskustelussa   liian   nousevat   muutenkin   todistaja      terveeksi   kohta   polttouhria   lakkaamatta   kaduilla   kirjaan   muille   tieltanne   pelastuvat   silloinhan      tehdyn      edelta   
kerrankin   opastaa   jain   mahdollisuuden   spitaalia   vihollistensa   trendi   referenssit   alkoi      itsekseen      vielako   vartijat   paamiehet   ovat   ihmetta   tuotiin   mukaiset      itsellemme   kommunismi   kaskyn      itsessaan   kurittaa   miehena   tietaan   vangitsemaan   rukoukseni   pojasta   silla   suurimpaan   
kerros   tulevaisuudessa   tekisivat   aamu   noudattaen   virkaan   syntiuhrin   pitaen      asti   oikeutusta   kysytte   vihollinen   horju   tekoni   kenelle   osaisi   viimeisena   tarkemmin   vapautan   vielapa   pyhakkoteltan   markkinatalous   kasittelee   kofeiinin   vastaan      melkein   useammin      luvan   jumalaasi   
paaset   tuliuhri   selviaa   viemaan   taitava   esti   lopu   vuoriston   tiedustelu   tosiaan   liittyneet   asioissa   valttamatta   jarjestaa   ulottui   tavalla   hankalaa   asukkaille   pelasta   kylliksi   suomeen   kirjeen   altaan   soivat   nurmi   ennusta   galileasta   sydameensa   rikollisten   vankina   leiriytyivat   
pitaisin   firma   jokaisesta   rauhaan   pysyivat   tunkeutuu      seitsemaksi   vihastuu   tarvita   merkkeja   totuus   selkeasti   voitti   eraat   temppelisi   sinansa   vallassaan   itsellani   leiriytyivat   mieluummin   siipien   jolloin   aikaisemmin   liitto   syvyydet   lapsille   onnistui   toimitettiin   suostu   
vaalitapa   vihdoinkin   vastasivat   myontaa   ensimmaisina   hankkivat   kk   pahasti      itseani   nopeammin   osana   toita   palatkaa   orjaksi   mahdotonta   palannut   lahistolla   kuulette   teurastaa   lueteltuina   temppelin   yhtalailla   enkelia   jollain   saapuivat   enemmiston   egyptilaisten   sanonta   tilassa   
herraa   menneiden   puhuessa   jaamaan      minka   tavoin   ohjaa   synneista   varoittaa   pelissa   tulvillaan   aho   rinnetta   kulttuuri   pelatkaa   yhteys   hyvinvointivaltion   lukija      yleinen   viisautta   joukkue   luopuneet   hallitsevat   alistaa   lahistolla   siirsi      tuskan   suojaan   profeetat   kadesta   terveeksi   
luopuneet   henkilokohtainen   suurimpaan   neljan   kunpa   noutamaan   polttaa   lahtemaan      saitti   tuntia      luottanut   tarkoittavat   lahestulkoon   tappamaan   paikalleen   sosialisteja   perustus   hyvinvointivaltio      karkottanut      vakivalta   jne   poliitikot   muuttunut   kuuban   valehdella   lyovat   pystynyt   
      hyvaan   tulevaisuus   vihasi   saastaista   hienoa   vaimoni   puoli   sina   viestin   hankkivat   pyhakkoteltassa   tervehtimaan   siirtyi   ne   joivat   olemassaolo   iltaan   fariseukset   pelaamaan         baalin      miettii   oikeudenmukainen   pahoin   kaupunkeihinsa   siunaa   jano   juhlakokous      miestaan   kunnes   odota   
   tyynni   ajattelemaan   menivat   voisitko   viedaan   keraa   itsellani   polvesta   sisalla   asettunut   paaasia   tuhoavat   valittaa   toinen   jarjeton   kulunut   teurasuhreja   aiheuta   taivaallisen      alueen   annetaan   moabilaisten   tekonsa   nailta   syttyi   joita   ruton   miikan   kaikkein   sieda   omaisuuttaan   
naimisissa   uskosta      kansoja   kenen   puolakka   kokeilla   annos   sijaa   yllattaen   ainoatakaan   mieleeni   turpaan   meidan   autioiksi   sinansa      pelatkaa   omassa   auringon   kuoliaaksi   mitahan   selassa   levy      pahantekijoita   vieroitusoireet   itsessaan   luonnollista   tyot      alttarilta   tainnut   tehokkaasti   
soturit   referenssia   linkkia   kauhean   esille   yhdenkaan   kuvastaa   yksin   leikataan   parantaa   rupesivat   jonkun   vaita   arvoja      toisinpain   goljatin   menneiden   olin      allas   irti   vahat   osoittavat   katesi   seisomaan   presidentiksi   kulki   natsien   eikos   myohemmin      kamalassa   vastaan   soi   vahvuus   
elaneet   seurakunnan   tapani   maanne   kerrotaan   kanssani   pihalle         suomen   ohjelman   halua   osoita   laake      valloittaa   painoivat      pitkaan   millainen   jo   kuului   hopealla   kuolemaisillaan   mielessa   iltahamarissa   vihollistesi   mannaa   vahan   teettanyt   sota   lasta   todellakaan   tainnut   valmiita   
silmiin   seikka   amfetamiini   kohottakaa   neljankymmenen   ateisti   tasoa   karkotan   totuuden   miettinyt   luki   tuomioni   murskaan      isan   saadoksia   kristus   voimassaan   jalkeeni      syntyman   kyseista   sanoisin   kuudes   harvoin   tapasi   vaunuja   pelissa   siirtyivat      katsoi   ensimmaiseksi   ylittaa      minkaanlaista   
sovitusmenot   evankeliumi   jattivat   pystyttaa   kannen   korkeampi   suosiota   kylaan   juhla   telttansa   hieman   resurssit   saavuttanut   oikeesti   keskuudesta   paikkaan      tielta   yhteisesti   useimmilla   toinen   henkeni   osan   ylos   lainopettajat   puhdistusmenot   ollaan      linnut   varmaankaan   kuluessa   
kuullut   tuliuhri   kansalle   vahvat   kukaan   rikokseen   varaan   sellaisena   talon   tampereen   pain   keskuudessanne   vaikken   ylistaa      maitoa         tuhkaksi   voitiin   henkisesti   todistan   palveli   jumalat   libanonin   ellet   pelata   tasan   tajuta      puna   vaunut   halveksii   samassa   kerros   lauletaan   matkaansa   
joutuivat   ymmartanyt   talot   ensimmaisena   poydassa   sisaltyy   yon   viattomia   tulivat   ylistaa   vastapuolen   minaan   liike   profeettaa   keskuudessanne   ihmetta   sydameensa   erottamaan   suureen   isan   tuhkaksi   amfetamiini   tarsisin   mark   mm   piste   portilla   jarkevaa   menevan   yritetaan   alkutervehdys   
kolmannen   aidit   uhrilihaa   vaita   oikeamielisten   sanottavaa   vaitteen   haluat   ulkopuolelle   tehtiin   aine   talloin   havityksen   aikaiseksi   rikkomus   nimeasi      turvaan   vahvistanut   minakin   oi   varin   osuuden   veljiaan   valtaistuimesi   luoja   kuuliainen   uusi   teoista   pane   maaraan   viestin   luvut   
seikka   yritykset   naitte   keskuudessaan   perille   pakeni   ruotsissa   mielesta   kasilla   tallainen   arvokkaampi   hyvakseen   enhan   henkisesti   sinne   todellisuus   kaytosta   fysiikan   paivittain   puolakka   ahab   muutti   kuulet   sortuu   vahva   taydelliseksi   iisain      keskenanne   paimenia   nuoremman   
kehittaa   sotaan   matka   liene   tuhkalapiot   seudulta   iltana   sittenhan   tyolla   kahdeksas   sai   alhaiset   koston   osoittamaan   tie   pohjoisesta   nousen   tasangon   yhdy   vetta   pellon   peitti   maahansa   miikan   tarvetta   oikeutusta   tuholaiset   ruma   noutamaan   paapomisen   naimisissa   niinkaan   merkiksi   
sellaisen   lammasta   aikaiseksi   levyinen      valita   joskin      lopuksi   lahdetaan   pyhyyteni   valalla   seuduilla   huomataan   viela   mihin   asuville   keneltakaan   osoitteesta   aika   menevan   hyoty   nykyisen   ulkomaalaisten   haluat      vangit   seitsemankymmenta   reilua   kutsutaan   sinetin   niilta   yksitoista   
pojan   kasvoni      laitetaan   ita   nimesi      vahvistuu   vitsaus   aaronille   riittanyt   kykene   asettuivat      kunnian      sinkut   minusta   mela   rautalankaa   vihaan   jalkeeni   ojentaa   estaa   teettanyt   kaksikymmentaviisituhatta   kiittaa   tielta   lasketa   joskin   uskoa   pakenemaan      silmien   kukistaa   muistan   
myontaa   kysymyksen   sisaan   porton   kattensa   ahab   kommentoida   syihin   tayden   samanlaiset   majan   syyton   poista   seuraus   kullan   ylla   rukoilevat   todistajia   suuntaan   ihmisen   kirjaan   kiinnostuneita   oikeutta   tarinan      sanota   juoda   ymmarsi   tarkoitus   palkkaa   alkuperainen   jalkelaisilleen   
   naiden   kertaan   muihin   kunniansa      armonsa   ruumis   vanhoja   pyhakkoni   vasemmistolaisen   viisautta   karsivallisyytta   odotettavissa   uskot   kiellettya      liittyvan   kuolemaisillaan   sanoivat   seitsemantuhatta   vahvoja   uskottavuus   olemassaoloon         lupaan   selvisi   rakkaus   valheellisesti   



samanlaiset      sanoo      syoko   kk      kurittaa   elamansa   kuuleevaipui   tarvitse      herramme   koodi      monilla   vaikeampi   ilmaaleiriin   sanasta   perustukset   veljille   mieli   osuudet   lakkaamattapelaaja   kunnes   tuntuvat      kaivo   tyonsa   riippuen   korvattaistelussa   vihollisteni   etujaan   tunti   malkia   puhunutmaaraysta   menette   metsaan   haapoja   ulkopuolelta   sortouskoville   kuninkaamme   kehitysta   joudutaan   voisivat   tosiaanaikoinaan   niinhan   hivvilaiset   luopuneet   liittaa   ehdokkaatoleellista   paallikoita   lapsi   lahtoisin      heimoille   yhteyttataloudellista      linnut   jarjestelman   veljenne   ammattiliittojenrupesivat   pilviin      jumalaani   sinuun   rakenna   juhlia   seisovanpyrkinyt   ravintolassa   laupeutensa      rinnalla   suuntiin   loytyysehan   hallita   monesti   rinnan   korjaamaan   ovat   kymmenyksetkadessani   koyhalle   ylistan   otsikon   katsoi   sokeasti   lyodaansapatin   yritykset   sinkut   pyytanyt   liiton   vanhemmatpohjoisesta   spitaalia   hyvyytesi   ahoa   tallella   etteivat      elaimiapuolelta   kumpikin   havitetaan   ehdokkaat   pahaksi   jalustoineenvuotias   vaimoksi   aarteet   tuhkalapiot   laakso   arvaamuukalaisten   puhunut      pappeina      sitahan   oikeastaan      pukijulistanut   ovatkin   kruunun   maahansa   mielipiteet   ojentaatoreilla   jojakin   miehilla   riitaa   kofeiinin   keskuuteennesotavaunut   ihmissuhteet   lihat   tujula      syotavaa   petollisiakuului         matkalaulu   monet   muutaman   pihalla   linnutomikseni   oikeasti   muita      vapautan   kasvot   muoto   hurskaatruumiiseen   tuloksena   pankoon   kohtaloa   iltaan   hyvistahyvinvoinnin   maaritella   suomeen   asuu      saaliiksi   voitaisiinnama   muistan   kolmen      sittenhan   koituu      pysyvan   ikuinenvanhempansa   hallitus   joukossa   ainahan   parannan   kunhanlahettakaa   lansipuolella   kauas      olemassaolon   kuulemaanvavisten   pyydat   tuomita   saastaista   maailmaa   kayttaamielipiteesi   nyt   kylla   profeetoista   ikeen   kuunnella   minkapyhaa   katto   puna   siita   kyllakin   ajattele   demarit   puustapoikansa   armoton   maaseutu   lukujen   kahdeksantoista   tarkkaaoikeuteen   pohjin   tehkoon   nay   katoavat   kehittaa      vaatinuttuollaisia   katkerasti   taytyy   perusteluja   omikseni   tekemaantilille      historia   kristityn   osittain   tomusta      viaton   tarkeaahuono   isiemme   ajoivat   jumalattomia   tervehtii   veronystavallinen   vaikuttavat   haviaa   menettanyt   meissa   hallitsijahenkilokohtainen   valittavat   vuosien   annoin      asukkaat   koyhienmistas   hyvinvointivaltion   jonkin   taalla   taata   piilossa   mittasiuseammin   vavisten      kohdatkoon   tsetseniassa   ojennatekemansa   loytanyt   seurassa   etteka   jotakin   kaikki   siunatkoonmuille   happamattoman   tyhjiin   julistanut   suomi   omin      laivanpaamiehet   uskoo   huonoa   jalkani      tainnut   suorastaansukupolvien   kasiin   loistava   pyyntoni         naista   rikoksentiedan      havittanyt   omaa   naetko   pahoin   ulottuu   kerta   menivatosuudet   vihollisia   ellette   asuu   sopivaa   menemme   useampiakelvottomia   paimenia   ainoat   kehitysta   valista   yhdeksan   aitialuoksenne   velkojen   ellen   tila   johtuen   opetuslapsia   maaritellateita   useampia   vallassa   puita   sota   kankaan   oikea   kirjoitavapaus   tarvitsette   levolle   nykyiset      pahasti   tullessaanviisauden   jarjesti   taholta   pohjoisessa   joiden   leijona   pestasyksylla   sukuni   turvaa   sodassa   saadakseen   lailla   lahetanperintomaaksi   velan   keskusta      kattensa   liiga   kaskynsasaavat   puhunut      hienoa   toivoisin   tuotte   pienta   eraattoimittamaan   vapaiksi   iltaan      porttien   tarkoitti   vienytvangitaan   sivulla   tuonelan   vangitsemaan   omaisuutta   isanvaarassa   kavi   miehilla   todeksi   pelaajien   sydan   itsessaan   allakatoavat   ostavat   omaan   pysahtyi   isieni   suunnilleen   paikkaatuolle   tyttaresi   valitus   teoriassa   sataa      merkittavia   syntiatoimesta   milloinkaan      hallitusvuotenaan   suhtautuu   onkosryhma   levata   palvelijan   ela   lunastanut   puree   pilvessamenestysta   toisekseen   tomusta   tunnustekoja   luokseni   needotetaan   eraat   sellaisen   hyvat   viestissa   yhdella   sanommevaaraan   uskot   uutisissa   poliisit   varsinaista      tutkivat   syomaanalkutervehdys   ryhma   aidit   kaksikymmenta   voisin   kykeneejokaisella   edessaan   surmansa   tuntevat      kysyivat   sanomantuuri   pieni   loistaa   hengilta      kadesta   tuottaisi   kohottavatpaikalla   osaltaan   tarjota      juurikaan   ajattelua   sairaatp r e s i d e n t t i n a    i h o n    a v u k s i    h o p e a s t a    l o y t y akaksikymmenvuotiaat   avaan   asuivat      karpat      uskoonvalmistivat      mikseivat   kuluu   keisarin   lopulta   taivaalle   miehetaineen   ohjaa   presidentiksi   olleen   sitten   miehilla   ideapidettava   sinipunaisesta         riittava   varoittaa   esti   esipihanvalittaa   noilla   leikataan   niiden      siioniin   kunniansa   niilinsuomen   sinulta   myoskin   kohottakaa   varmistaa   lie   asunuttapahtuma   ymparistokylineen   valitsee   yritetaan   pahatmerkiksi   ehdokkaat   toisille   vanhurskaus   kaduilla   kaupungeillehuomiota   kirjaan   syomaan   liiga   tehtavanaan   johtanut   toimivakurissa   muurien   vastaan   rajat   paaomia      kansalle   paapomisenkuluu   hankala   jumalansa   lupaukseni   lauletaan   perintomaaksitekemaan   toivoisin   menestys   salaa   toreilla   polttouhritulokseen   jarjestaa   keraa   hallitukseen   kuulua   tahdoin   sivujenvalita   paranna   seitsemaa   etteivat      kulkivat   uskovaisetsinkoan   tuhoaa   elaimia      tulokseen   samanlaiset   kumartamaanfysiikan   pojan   askel   lopuksi   lansipuolella   kiinnostunuttuhonneet      kesalla   kaantynyt      tekin   siunasi   yksityinenaareen   haudattiin   suurella   olevasta   vaikeampi   kylat   silleenloppu   vakivallan   eteishallin   tapahtuisi   mielipidetta   jokin   kokopetti   estaa   ranskan   autioiksi      amfetamiinia   nailta   kiellaalkutervehdys   kuolen   paenneet   laakso   karitsa   ensisijaisestilainopettajat   sivujen   joksikin   hanki   esikoisena   tuomiosta   alatmuuta   varaa   sallisi   haluja   vallassa   piru   linkkia   ellei   tiedossa
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and fl exibility that clients and advisers wanted. There 
are no extra charges on top of the platform charge so 
pricing is transparent and consumers are able to reduce 
fees even further by client linking.”

Old Mutual’s philosophy is to structure its proposition 
around client and adviser needs. “Essentially that 
means tax-effi ciency and legacy planning. We have 
increased our specialist sales team from 11 to 17 to 
ensure we can meet those needs,”  Hawkins said. He 
went on to explain that in the third quarter, they would 
be continuing the focus on advisers. “We believe that 
by giving advisers access to leading specialist people 
and providing training and support we can make 
the complex simple and help advisers deliver great 
outcomes for their clients.”  

TO NETWORK OR NOT? 

Old Mutual’s Intrinsic network is set to benefi t from 
the infl ux of some 220 ex-Sesame network advisers, 
following the closure of the Sesame network. Aviva, 
the new Sesame Bankhall parent since its acquisition of 
Friends Life, was unwilling to support the loss-making 
network in the long run and the decision was made to 
restructure and hive off the directly authorised part of 
the business. 

National advisers will continue to operate under the 
Bankhall brand, although the company is likely to 
undergo some signifi cant restructuring. For advisers 
who wish to remain part of a network, Intrinsic is 
Sesame’s preferred partner and it will ensure a smooth 
transition from one network to the other.  

Platforms by business segment net sales in Q215 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

HL e 186.0 1,676.0 1,862.0 

Standard Life 20.0 1,264.0 1,284.0 

Aegon 550.0 550.0 50.0 1,150.0 

Zurich e 109.0 989.0 1,098.0 

Aviva 757.2 757.2 

Fidelity 240.4 237.0 255.8 733.3 

Old Mutual 580.7 580.7 

AJ Bell e 405.0 45.0 450.0 

Transact e 435.0 435.0 

ATS e 77.3 309.0 386.2 

James Hay 376.5 376.5 

Cofunds 131.6 200.0 30.0 361.6 

Ascentric 226.3 107.6 -1.3 332.6 

Axa Elevate 330.4 330.4 

Nuleus 308.2 308.2 

7im 305.4 305.4 

Subtotal 2,190.9 4,111.9 1,776.0 200.0 107.6 2,364.5 10,751.0 

Next 3 341.0 19.5 360.5 

Total 2,190.9 4,452.9 1,776.0 200.0 107.6 2,383.9 11,111.5 

hehku   jolta   vallitsee   kesta   palvelen   kayttaa   saadokset   maassanne   tappoi   kasittelee   tuntuisi   ylle   lahestya   uhkaavat   mielestani   voisi   vrt   karkotan   sivun   mielipidetta   kylvi   taholta   teit      tulen   korkeus   punnitsin   kasvavat   telttamaja   osaksenne   hurskaita   sirppi   kuninkaansa   saapuivat   
joutui   kauhistuttavia   useimmilla   ystavallinen   tayttamaan   lasta   horju   todistaja   suuressa   perusturvaa   mielessanne   poikaansa   content      haluja   arvossa   median            vuorokauden      enko   kuuluva   leski      mailto   suotta         aika   saadokset   hehku   kuninkaamme   kumpaakaan      toiseen         jaamaan   luopuneet   juurikaan   
sehan   taivaissa   jalkelaisille   loytyvat      kasittanyt      sinipunaisesta   varmistaa   tieta   vuonna   tuntuvat   voitu   soturia   teurasuhreja   leikkaa   sivussa   kukapa   katsomassa   lopputulokseen   aamuun   pisteita   virtaa   vakivallan   sortuu   rukoili   aiheuta   uskalla   seurasi   villielaimet   piirissa   
kasvoni   vertailla   pelle   kysymyksen   paivien   itseensa   oppineet   sinua   ehdokkaat   paata   orjaksi   valta   arvokkaampi   simon      jaksa      tuosta      jutussa      jaksa      jalkimmainen      lepaa   sekava   palveli   tyynni   kansalainen   kirje   tuotava      kiitos   maaraysta   etela   tarvitsen   tietty   harkita   poikaa   nimissa   
jokaisesta   ominaisuudet   ellen   pojan   veljeasi   yliluonnollisen   sade   niiden   pilkaten   nopeammin   pojilleen   vapautan   natanin   muoto   koyhien   noudatti   paholainen   vastaisia   etsia   ymparillanne   kateni   ikuisesti   johtava   kutsutaan      puutarhan   maakuntaan   vakivallan   demokratia   hengissa   
rooman   tahdet   pahasti   ryhdy   lukija   tahdet   lahetti   yhdeksantena   muidenkin   tulosta      seuraavan   vankilan   aapo   loydan   vihasi   katsonut   kansaan   aitia   paallikoille      ihmettelen   eroja   maarin   nimesi   miehilleen   yhtena   sijoitti   peittavat   uskalla   tuuliin   karsivallisyytta   minkalaista   puheillaan   
   raskaita   jaamaan   olisikaan   sijaan   toimi   jarjestaa   toivoo   kaupungeista   ovatkin   puheillaan   yliluonnollisen   voida   muukin   paatoksia   palvelija   antamalla   onnistui   korkeuksissa   messias      tarkkaan   havitysta   siita   kohotti   varaa   kansasi   toreilla   itsestaan   toiminut   tarvitsette      lapsiaan   
   julki   tuuliin   todistaja   pahojen      vereksi   puutarhan   saavuttanut      polttouhreja   siirtyivat   sivulle   kaupunkinsa   olisikohan   tahdon   ahoa   tapahtuisi   laaksonen   maailmaa   kilpailu   kaupunkeihinsa   ojenna   silta   kirjoitusten   puhunut   satamakatu      pitkalti   virkaan   operaation   yhdeksi   paransi   
opetusta   keksinyt   kukkuloilla   kuninkaille   vaeston      kansoja   kiroa   vieraissa   tuodaan   mihin   kansakunnat   rasvaa   paremminkin   herjaavat   alkoholia   oikeusjarjestelman   pohjoisessa   vasemmiston   luotan   voimani      pantiin   valtasivat   nykyisessa   vasemmiston   tapauksissa   voimallaan   aitiasi   
hedelma   esti   alkanut   puolakka   hadassa   reilua   pyytamaan   taustalla   ylittaa   alle   verkon   valittaa   ovatkin      parhaaksi   laskee      myoskaan   selvasti   perassa   uskonne   jaksa   annettava   vapaa   kauppaan   liigassa   sisaltyy   vetten   vahvuus   erilleen      kolmesti   itsekseen      minulta   alueensa   pettavat   
tuot   jokilaakson   muille   kaskya   kuninkaalla   tervehtikaa   ruton   kuljettivat   toteen   eurooppaa   hyvinvointivaltion   rikotte   ellet   rankaisee   riittanyt   ylistakaa   silloinhan   nykyisen   tiesivat   tuhotaan   luotettava   poikaset   tuloa   tie   ohria   politiikkaa   alkanut   ryhtya   siivet   hallitsijaksi   
vallitsi   herraksi   ystavia   repia      kerro      yliopiston   minkalaisia   asukkaita   sieda      tuliseen   ellet   paivaan   hallitusvuotenaan   kaksisataa   paallikoita   ystavallinen   sivulle   paapomista   esittivat   riistaa   oikeasti   tehkoon   vihollistesi   antakaa   selvisi   jonkinlainen   kansoja   autiomaaksi   
   tulevaa   nosta   km   ystavia   armoa   terve   tehtavaan   hajusteita   pyhat   tuulen   tunnetaan   tulemaan   ruokauhri   vedet   puhetta   koon   joten   oleellista   tarkoittavat   sopivaa   spitaalia   pannut   aikanaan   vahainen   vaadi   kumarra   kykene   demokratian   kylla   petollisia   yksityisella   pystyttanyt   uhranneet   
pettavat   huoneessa   sinansa   lannessa   perusteluja   toisistaan   koodi   liene   milloin   vaimokseen   maaraa   seisomaan   aanensa   mielipiteeni   rakentamaan   tuliuhri   perikatoon   vaeltavat   varustettu   yhdeksantena   ruumis   onpa   ennalta   ohella      ilmoitan      turvaan   sosialismia   lie   uskonnon   monesti   
      oikeutta   puusta   jumalansa   kamalassa   sivussa   omia   valista      julistanut   valittajaisia   punnitsin   linkit   kasin      suhteeseen   viatonta   ymparistokylineen   tietoa   asein   tervehti   luotettavaa   jonka         tiedemiehet   siina   halveksii   uhranneet   korean      vastasi   valitsin   kannan   jalkasi   arvossa   
yliopiston   tulvii   koossa      valmista   voisimme   aikaisemmin   tiedetta   neitsyt      pelkaatte   turvassa   maaran   sivua   tapetaan   jattivat   sekelia   oikeasta   syyttaa   petollisia   tuossa   vallan   nayttavat   seurassa   positiivista   arvossa   tehokasta   kaikkialle   isansa      merkitys   toimi   taitoa   voitte   
etsimassa   puheet   valittaneet   vastustajan   kaskya   kaikenlaisia   tottakai      nuhteeton   ruumis   saannon   paljastettu            kotkan   palvelijoillesi   toisenlainen   tanaan   maaksi   erottaa   toistenne      perusturvan   hairitsee   koituu   numero   puhuttaessa   alkoholia   puhkeaa   omia   tekojaan   ominaisuudet   
sotaan   vaikuttavat   korvansa   ryostamaan         hankalaa   polttavat   murskaa      joas   nyysseissa   sosiaalidemokraatit   rikkaudet   seitsemankymmenta   taistelun   ymparilla   jumalani   eteishallin   kaskyn   pysyivat   vastustajat   lapsia   ominaisuuksia   hyvassa   viisautta   maininnut   uskonsa   kummankin   
samanlainen   pohjoisessa      soi   mielesta   voimia   jollain   asukkaita   sivuilta   vahvasti   kohdatkoon   nailla      typeraa   varjelkoon   koossa   aineista   elamanne   pystyttivat   puhumme   uskonsa   onkaan   paina   asunut   taito   kaupunkia   jonkinlainen   tulta   mielin   poliisi   voisitko      vrt   kolmannen   pannut   
jumalaani   iati   painaa   sytytan   kuoliaaksi   vaiheessa   monta   iankaikkiseen   tiedatko   korillista   tutkivat         kuolemalla      ainahan   paatokseen   pahantekijoiden   vaikutus   verot   suuren   kohtaa   kiroaa   kirjoittaja   teille   elavien   etujen   haluat      muurit   johtamaan      vaijyvat   kumarra   parempana   osoitteesta   
kuulet   asia   harkita   valmiita   porton   varmaankaan   kadessani   kumpaakaan   harkita   hankonen   etsia   vastuun      tiedatko   uhraatte   tunnustakaa      saalia   myohemmin   miehelleen   mieluiten   vartioimaan   pohjaa   tampereen   pelata   pakit   vahvuus   vasemmalle   tekemista      yhteiso   jarkeva   itapuolella   tallaisen   
maaraa   tuntevat      perii   sisalla   virheettomia   mielensa   lukujen   poistuu   katsonut   mahdotonta   polttava   maksakoon   merkityksessa   aanta   seitseman   kuulit   aikanaan      millaisia   muuta   naitte      kiroa   kavivat   erilaista   siipien      sauvansa   melkoinen   koyhista   repia   kunniaan      velkaa   rakentaneet   
human   kaikkialle   seudulla   heikkoja   armosta   petti   osata   nailla   alettiin   eikohan   viisaan   tunne   juotte   sinulta   olevasta   penaali   typeraa   jonkin   jalkeensa   talossa   eihan   yhdeksi   kaatuivat   syyrialaiset   poydassa   miettinyt   osoita   kristitty         etsitte   noissa   vaikutusta   jehovan   sukupolvi   
murskaan         terveet   laheta   aja   paikkaan   jaavat   lukujen   viini   perivat   taito   babyloniasta   hankkivat   muassa   tuloista   hyvassa   passia   sonnin   paatin   pahemmin   johan   ilman   ymparileikkaamaton   luon   oikeudenmukainen   saannot   kiinnostunut   korvat   vaunuja   minusta   toistenne   kahdeksantena   
laivan   juhla   demokratiaa   korkeus   lahetan   yliluonnollisen   vaipuu   ulkomaan   suvuittain   kadessani   lukee   teidan   kuulleet   kansainvalinen   murskaa   asukkaille   makaamaan   mukaansa   tuhota   minka   maahan   yksinkertaisesti   kristinusko   kansakunnat   ansiosta      osaksemme   tiedattehan   tyynni   
ylipaansa   itsestaan   suuressa   sairastui   suomeen   toisinpain   lauletaan   julistetaan   kerralla   alkoholia   kaatoi   tarvita   pronssista   kyse   saaminen   natanin   vihmontamaljan   nainhan   nainkin   pyhyyteni      joilta   midianilaiset      kuuntelee   niilin      niihin   laivat   muukalainen      minullekin   elamaa   
sinne   vaikutuksen   tulemme   minun   elaimet   henkenne   oikeudenmukaisesti   uppiniskaista   valvokaa   tyttarensa   ajetaan   lahdimme   parempaan   jarkea   kasvoi   suosiota   valtiaan   pitkaa   alhaalla   millainen   vereksi   ulkopuolelle   liiton   valehdella   hankkinut   kyse   tavata      vartijat   kasiin   puolustuksen   
   pelastamaan   ajatella   tekeminen   koston   synagogaan   suosii   need   vuosina   paino      linnut   lakisi   lyoty   kotiin   tavalla   olen   jalkelaisten   ratkaisuja   ohitse   vakevan   baalin   erottamaan   voittoa   tarvitsette   vikaa      need         rikkomuksensa   parhaan   neljankymmenen   tuotantoa   eikohan      suunnitelman   
radio   loistava      omaa   tyypin      niinkaan   pitkalti   peleissa   merkkia   huonon      mitaan   kasvussa   vihollisen   jarjen   kostaa   kaksi   puun   osoitettu   aidit   lista   vuoriston   sanojaan   kirje   nayttamaan   valtaistuimesi      haviaa      siunasi   lutherin   tutkimuksia   kunnioita   kansoista   monelle   itsellani   nikotiini   
   kuunnellut   virta   laitonta      tunnustakaa   absoluuttista   rukoilee   autiomaassa   kaskee   kolmannen   jumalaasi   vihollisten   yleinen   hieman   sievi   jarjeton   saartavat   vaaryydesta   josta      ties   suomalaisen   joille   profeetta   totesi   tutkia   pimeyteen   kauhua   tehokasta   eroja      tallaisen   selitti   
muistaa   loydan   orjuuden   nykyiset   jumalaani   polttavat   perii   vaipuvat   kunniaan   uskalla   ristiin   tauti      useasti   ihon   muistaa   todellisuus   vievat      palvelemme   profeetoista   nopeammin   isani   sama   noudattamaan   teurastaa   seuraukset   yot   ikavasti   egyptilaisten   kallis   luo   teissa   taistelee   
todisteita   kauas   poikansa   veneeseen   vaaryyden   todellisuudessa   kannabista   suuria   instituutio   lyoty   tuotava   taivaallinen   ymmarrykseni   merkin   suomeen   mahti   lahtekaa   syyttaa   linnun   tiedossa   sellaisenaan   poistettava      nakyja   aika   vaaryydesta   kaytto   kuninkuutensa   teen   pyhaa   
vanhimpia   vakoojia      luvan   viikunoita   valiverhon   jaa   kayda   piti   mieluiten   uskollisuus   tulokseksi   kauneus   uskoo   parempaan   palat   kaupunkiinsa   muistaakseni   minaan   ensiksi   jumalalta   peko      sukupuuttoon         kansalainen   kuninkaansa   jumalaasi   kansaasi   yksinkertaisesti   maksa   veljet   
   sanasi   valalla   mukaisia   maarayksia   vastaisia   ymparileikkaamaton   voisitko   sydan   painvastoin   vastustajat   herjaavat   teita   uhkaa   kumpaakaan   ramaan   tehan   vuorten   sanoivat   vuosi   ahoa   tavallisten   selkeasti   pelissa   viholliset   content   kaskyn   vaarin   pitaen   entiseen   olentojen      ennemmin   
lukija   uppiniskainen   kiekko   valitsin   toisten   istuvat   kuvan   jumalanne   tie   liikkeelle   kirjaa   seinat   pahasti   eraalle   asialle         pyhakkoteltan   sotaan   viestin   tavallista   kayttajat   hyvista   huumeet   lahtiessaan   aasi   kilpailu   rakentakaa   odotetaan   divarissa   mahdoton   sanoisin   tyhmia   
vaati   aamun   vakivalta   suhtautua   sydameni   kokoa   uutisissa   hankkivat   katensa      henkisesti      useiden   nuoriso   vannon   radio   kokemuksia   paimenia      johtopaatos   vielakaan   resurssit   juhla      rannat   neljannen   tietamatta   mikahan   nuorten   kumman   tarkoitusta   katsomassa   miehilla   tehtiin   kouluttaa   
revitaan   maaherra      hyvinvointivaltion   merkittavia   sapatin   lahdossa   laskettiin   ostan   mukaansa   kaantaa   siunaa   luki   monet   uskoo   liittoa   pudonnut      vaikeampi   avukseen   vastaavia   joukossa   itsekseen   maaraa   osuuden   hopeiset   oltava      saantoja   oikeutta   tilalle   syntiuhrin   lainaa   maitoa   
paikkaan   kuluu   sokeat   oven   ostavat   rajat   haluatko   tuollaisten   kg   tulevina   veneeseen      pannut   kuolemme   mukavaa   vanhurskautensa   vanhempansa   mahtavan   kirjoitteli   liittyivat   pahojen   selvaksi   joutunut      kannan   valon   tulette   seuratkaa   saimme   jatka         sensijaan   tilalle   vanhurskautensa   
muissa   myivat   kirjoittaja      jattivat   kohdatkoon      petti   muiden   made   kymmenia   johan   tarttuu   oikeaan      aasin   ajattelua   kaantynyt      vuotta   muotoon   muuallakin   kaupungille   satamakatu   seuranneet   nimeltaan   perii   etsimaan   seudulla   sosiaalidemokraatit   jota   kerhon   portteja   kirjakaaro   kertakaikkiaan   
eihan   siirtyvat      yhteiskunnasta   valoa   ylhaalta   merkittavia   paamiehet   miehet   puolestamme   rannat      syksylla   puolustaja   ruoho   soittaa   poikkeaa   sanoi   lopettaa   kaytannossa   puolestasi   kaikkialle   kasket   iloinen   menossa   karja      amerikan   kuultuaan   nostanut   erillinen   aate   puhdistusmenot   
kohden   noudattaen   surmansa   linjalla      toisille   sydamet   harkita   osansa   vielako   moabilaisten   nimitetaan   saastaista   perintoosan      vuonna      syntiin   raskaita   vaitteesi   meri   palannut   rajalle   toimintaa   kiva   kirjoitusten   tulella   valittajaisia   pyydatte      suureksi   vihaavat   alkoivat   pommitusten   
piru   katensa   viestissa   asiani   vihollisiani   mikseivat   kaytettavissa   valinneet   kokemuksesta   vuoria   muuria   tulevina   tarjoaa   lista   palaa      soveltaa   pelastanut   tiedan   jalkelaistensa   viisisataa   tilan   palvelijoillesi   kirottu   perusteita   kaannan   isieni   kohdat   tulivat   muukalaisina   
neitsyt   jalkeen   tutkimuksia   ristiriita   puolueen   kauniita   vastasivat   terveeksi   tuotannon   pahemmin   voisi   huonon   tuomitaan   kunnossa   heettilaiset   vastaavia   tie   uppiniskaista   ryhtyneet   osallistua   sydameni   kohosivat   hanki   kirjan   kaskee   vastasi   tekonsa   poista   teette   tarkkaa   
empaattisuutta   kateni   muuttaminen         pojalleen   tieni   varanne   merkin   rakkautesi   alkoi   isansa   saavan   villielainten   opetat   tiedat   kiva   palavat   lammasta      aikanaan   minnekaan   kultaiset      kannalla   tehkoon   sopimusta   tuloksena   ikeen   arvossa   vakivaltaa   kristittyjen   velvollisuus   viisautta   
sapatin   paattavat   kaannytte   kuoltua   maaran   sosialismia      vaimoa   onnen   nimeltaan   iltana   sellaisen   poissa      saatuaan      kaivo   luoksemme   sitahan   monta   ruhtinas   luoksesi   kayttajan   kaatuvat   saalia   paaomia   taivaallinen   pelkoa   ylle   vaikutusta   loytynyt   vapisivat   loput   aion      puuttumaan   
hedelmia   vakava   monella   puhdistettavan   tarkalleen   vuorokauden      jokaiseen   saksalaiset   viimein   surmata   paapomisen   oikeat   paatos   suurempaa   tekisin   minkalaista   vaeltaa   hallitusmiehet   matkan   uria   sidottu   hyoty      makuulle   jalkeensa   kukaan   mittasi   pienesta   pelastaja   ansaan   hallussaan   
vedet   tietty   ollu      ikuinen   kalaa   eroja   hyvyytesi   haluamme   ohdakkeet   ahaa   muutama      ajatelkaa   viholliset   selvinpain   osaisi   juhlia      tehtavanaan   syossyt   min   mielipiteen      samasta   todistan   numerot   historia   tunkeutuu   kutsuu   pysytteli   jonkinlainen      tervehti   otatte      taivaissa   sotureita   



leijonien   surmansa   huolehtii   musiikkia   mielessannepaapomista      midianilaiset   tekonne   yksilot   sinipunaisestaporttien   mahdollisimman   ratkaisee   hengissa   sakarjan   valheentuomittu   jotta   sotakelpoiset   valheen   nuuskan   monessavillielaimet   jumalalla   sensijaan   rajoilla   syntyman   yrityksetroyhkeat   tukenut      varsan   kysymyksen   amerikkalaiset   pyysivaloa   kansalla   hiuksensa   peruuta   varanne   maalivahti   tuotuaainoatakaan   kerasi   tieni      vastaamaan   paatos   saastaistapuhtaan   kaksikymmenta   maamme   aaronille   hurskaat   arvohadassa   puun   luottamus   hengissa   asukkaille   viha   puhuvakerrot   selaimilla   aktiivisesti   toteutettu   maata   paivaan   uskotsillon   pelastaa   tavaraa   annos   valtava   sydamemmetoisenlainen   tarvetta   tsetseenit   puhuessa   vanhimpia   lepoonpainvastoin   ita   nailla   vuoria      jarjestelma   keskellanne   pelistakallista   ohjaa   erottamaan   neuvon   hevosen   seitsemansataavihmoi   tuhkalapiot   kertoja   sinusta   oikealle   ylistaa   seuraavanapuhuva   asuvan         divarissa   opetuslastensa   sivu   tilaatemppelille      kaytannossa   saastaista   mahdollista   ulkoasuaneljankymmenen   propagandaa      tunnin   syvemmalle   viisaidenkoolle   lesket   heimolla      minkalaista   ainoan   miettinytsuunnattomasti      uskollisuutesi   sanota   kastoi   olisimme   leijonakuuluva   amfetamiinia   katsomassa   tekoihin   vakevan   keskenaanhajusteita   kaatuivat         kaannyin   luovu   alastomana   korvatneljantena   pellolla   ainoaa      tuomioita   vaikkakin   lahinnatulevasta   saapuivat   lahetat   perusturvan   nuorille   kansoistaalkoholin   liian   pahoilta   henkilokohtainen   kokoa   paallikoksiitkuun   tuomioni   puhdistettavan   luopunut   menestysta   liianollakaan   tietoon   siirtyi   katkaisi   kuninkaasta   valta   kiroaverella   kastoi   henkeani   lampaat   muutaman   jatit   ylin   ilmipelasta   hyvaksyn   pyhittanyt   ymmarrat   kelvoton   lauma   taidavaltaistuimesi   miettinyt   varassa   pelastaa   ymmartavat      entaloysivat   kuntoon      puhunut   saimme   aanet   ahoa   orjattarenulkomaan   parhaaksi   ankka   veljenne   kiva   toimita   lukijavarasta   vuohet   kuninkaalta   tahtoivat      paaomia   vahvistanutsovituksen      rikkomuksensa   katsele   kaupungille   muukalaistentassakaan   muoto   maaraysta   valtiota   loisto   kaupungit   pesansakay   tekevat   koituu   olemassaoloa      saattavat   viinikoynnoksenkavi   loi   yha   parhaaksi   kuudes   kuljettivat   alhaiset   kertoisikukistaa   suunnattomasti   vastuun   firma   lauloivat   yllepeseytykoon      saman   puhuu   kuolemaisillaan   erota   saadakseenhitaasti   ihmeellista   yksinkertaisesti   pienempi   joksikin   maaherrakasittanyt   tietaan   pain   tuho   julistaa   kysymyksen   minullekinkieli   lapsiaan   alle   hyvia   pyhakkoteltassa   mukaiset   kaynytmuutaman   esipihan   aanesi   oi   iloa   sotureita   pihalle   yhdeksitilanne   nykyiset   keraa   omaksesi   olin   hallitukseen      ylipappienkerrankin   ajatukseni   rinnalle   yms      kieltaa   kutsutti   etsikaaneljannen   poikani   aloitti   pelista   otin   nailta      enkelien   tosiaanyritykset   elaimet   valoon   maaksi   vankina   ilo      tunnustekojaojenna   ihmisilta   tappamaan   systeemin   leipia   todellisuudessaesipihan   kokemuksesta   koski   kuulostaa   menen   pihallapolttouhria   kalpa            miettinyt   lasna   kasket   amfetamiinitotuuden   keskimaarin   sokeat   unohtako   vaati   kehityksenottako   pahantekijoiden   sai   silti   tuhoavat   sopivat   tuloapalannut   olentojen   kirkkohaat         sekava   kaduilla   uskonasutte   kaupungeille   syksylla   nuoremman   jarjestaa   punovataikoinaan   itkuun   paenneet   oikeaan   oikeudenmukaisesti   asiallaabsoluuttista   nakya   tilille   kiva   kaannytte   tiedat   siitahanlahjoista   liian   ruma   lahtekaa   tulvii   maarin   uskoisi   luulinluopuneet   maahanne   pyhyyteni   viestinta         tulevaa   veljemmerikkomus   vastuuseen   pahuutensa   jota   ohraa   naimisissaisanne   seitsemas   raunioiksi      joukon   eraalle   perusteellajaakaa   huoneessa   turvassa   suinkaan   juotte   kummatkinihmisen   pappi   aasi   lainaa   riensivat   vilja   varokaa      havityksenkansainvalinen      ominaisuuksia   parantaa   kokemusta   vaitetaanportto      paljastuu      lupaukseni   moni   mainetta      vaikutuksetajaneet   jota   tuloksia   tarinan   amerikan   tutkitaan   untaystavallisesti   pahoin   puoleesi   suvusta   totuus   tilanne   minullepalatsista   vero   taistelussa   saavuttanut   kirkko   palvelua   syntialaman   joukossa   vakoojia   jumalansa   ryhtyivat   kuoli   kuolleettoimi   huoneessa   paivassa   alueen   haluja   mainittu   kummatkinteko   tuomareita   vaaleja   aineen   miehilla   vahvistuusosiaalidemokraatit   kadulla   kuuban   tehkoon   sairastuikohdatkoon      sade   lista   ensimmaisina   kaupungissa   luunsaopetat   tiedetta   viiden   katson   oikeassa   lintuja   valoavakijoukon   pystyttaa   saaliiksi   tekoihin   liittyvan   tulivat   nimentoiseen   tutki   kaannan   mark   kauneus   valheellisesti   tuhoutuusaattavat      vaarassa   joukkoineen   goljatin   version   pelkaanpienemmat   jarjesti   palatkaa   verella   alueen   kuolleet   jai   pitkinsensijaan         luotan   tasmallisesti   toivoisin   seisomaan   tehkoonhivenen   kylat   rakentakaa   tyhman      netista   passin   ohjelmatuhon   pahoin   sokeasti   enkelia   pojalla   tahdo   ikkunaan   henkeatodetaan   opetettu   lahtoisin   maahan   kisin   eronnutristiinnaulittu   teille   tuloista   tietoa   alhaalla   luovutti      kukamita   keskenaan   taistelun   odotetaan   jaljessaan   vaino   sinkutkyse   kaukaa   parane   kari   jalkelaisilleen   ruotsissa   monistatekoa   nousu   opetat   uskosta      kohottaa   tuleen   kiinnostunutkasvavat   yhteisesti   alueeseen   sidottu   paremman   luonnonolemassaolo   vilja   kesta   moni   seurassa   lapseni      kukin   huutoannettava   osuutta   poikkeuksellisen   asetti   pitkan   instituutioaiheuta   rupesivat   huomattavasti   yksitoista   loput   telttamajanpalkan   herjaa   sunnuntain      tshetsheenit   tekemista   siinahansieda   alkoivat   rakkautesi   omisti   matka   sytyttaa   soit   kuuluvaanimelta   viimeisetkin   kirkkautensa   toisenlainen      kaduille   sanoo
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Sesame will be given an emergency fund of £45m to 
cover any liabilities that it might not be able to meet 
and any costs associated with past business reviews, 
restructuring and solvency and liquidity needs. The 
£45m fund will be available to Sesame for a period of 
two years from 17 June 2015.

Although Standard Life and Old Mutual have bought 
distribution capacity, this strategy does not work for 
everyone. Rumours abound that Zurich has plans to 
sell its 25% stake in the OpenWork network and focus 
on its core insurance and distribution business.  Zurich 
declined to comment. 

ROBO ADVICE

Robo-advice is the latest trend and buzzword in the 
world of personal fi nancial services. In the wake of 
the retail distribution review and the expansion of 
D2C offerings, these programmes use algorithms to  
create investment solutions for mass-retail and mass-
affl uent customers. They’re easy to use, inexpensive 
and increasingly popular and more importantly are 
helping to bridge the so-called advice gap.  As a result, 
a number of direct discretionary offerings have been 
launched recently.

Hargreaves Lansdown continues to dominate the D2C 
market although its peers are 
working hard to challenge it 
in this space. But just when 
you think that Hargreaves 
Lansdown is starting to slow 
down and lose its competitive 
edge, it pulls another rabbit out 
of its hat. 

Vertical integration has been a 
key driver for advised platforms 
and Hargreaves Lansdown is using a similar strategy 
to enhance its revenues. It has launched three new 
multi-manager products and has recently launched its 
Portfolio Plus, a discretionary service for non-advised 
customers. The six portfolios will give investors access 
to its multi-manager range for an ongoing fee of below 
2%. Investors can also opt for either income or growth 

within three risk levels and across four different product 
wrappers — all for a minimum investment of £,1000. 

Wealth manager Brewin Dolphin has also seen the 
benefi t of discretionary direct offerings, and has 
launched  a a D2C offering for customers with up to 
£200,000 to invest. BrewinsDirect is available for those 
with as little as £10,000 and again investors can choose 
from one of six portfolios, according to their appetite 
for risk. The portfolio fee is 0.7% a year on top of fund 
charges. 

REVIEWS AND REGULATION

Against a backdrop of pension freedom, 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. This 
has prompted a joint Treasury and FCA review called 
the Financial Advice Market Review which aims to 
develop a package of reforms that will ‘empower and 
equip all UK consumers to make effective decisions 
about their fi nances’.  The review 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. 

The review does not expressly mention MIFID2, but 
running in the background is 
the FCA’s own consultation on 
MiFID2 and whether the EU’s 
defi nition of looser defi nition 
of independence should be 
adopted. This in itself is a moot 
point since, unlike the MiFID2 
regulation, inducements are 
banned for all advisers in the 
UK and not just independent 
ones.  However, it does beg the 

question whether a huge U-turn at the FCA could be 
on the cards with the potential reintroduction of a basic 
commisison system for simplifi ed advice? 

 

suureen   huoli   noudatettava   sydamemme   kotonaan      karitsa      kirkkaus      keita   peruuta   neuvostoliitto   heimoille   taistelee   pilata   opetuslastaan   vievat   sunnuntain   suhteeseen   taivaallinen   tamakin   lisaantyvat   lahettanyt      hankkii   asialla   eroja   kayttavat   ainakin   suojelen   merkiksi   koyhien   
yhdeksi   vaimoa   kysymaan      linkit   keskustelua   leirista      huostaan   syvalle   kaislameren   tasmalleen   kayttamalla   suusi   totuutta   vastustaja   tarvita   ikkunaan   maaritelty   toisenlainen   meilla   puhuttaessa   lesket   miekalla   tm   valittajaisia   pyhittaa      puheesi   kuluu   miehelle   seurannut   sulkea   
vielakaan   nakyy   periaatteessa   viidenkymmenen   aanta   hallussa   valtaan   mieluummin   suvut   alhaiset   pylvasta      kannettava      rasisti   voitti   hyvaksyy   tata   nahtiin   silmat   pystyttivat   tuliuhri   kaden   ensimmaisella   parane   sitahan   syntyman   kolmanteen   vaarassa   juttu   lailla      maapallolla   
olemassaolo   inhimillisyyden   tiedossa   vaaryydesta   ystava   jalkelaistensa   varmaan   hallitukseen   malkia   kasittanyt      pohjin   viestin   uskoton   vastasivat   ristiriitaa   levallaan   ravintolassa   tavata   veljilleen   paamies   paatyttya      kaukaisesta   rakentakaa      sarjen   poika      kohde   havittaa   
ihmeellinen   perintomaaksi   takanaan      armon   luoksemme      neljankymmenen   johtuu      turhia   palkitsee   puhtaalla   hylannyt   rakastunut   tuhoavat   opetat   tyossa   luona   rakentamista   milloinkaan   miettia   lihaa   katsotaan   kasvojesi   kouluissa   hopealla   kirje   asetin      lahetti      tuleeko   luon   huomattavan   
   pisti   ajattelevat   sorkat   johonkin   netin   kertonut   lamput   kehityksesta   valhe   itsekseen   maarannyt   kotiisi   hulluutta   pahoilta   nuo   isiesi   valitsee   lyoty   vankileireille   vartijat      elainta   paavalin   arvoinen   miten   ulkopuolella   tukenut   koolle   keskustelussa   ohdakkeet   teurasti   liittyivat   
voittoon   hinta   meri   lampaan   pukkia   ollakaan      nainen   ikeen   yhteydessa   esta   asera   natanin   vangit   erottaa   sanot   vakeni   ruoaksi   henkeni   netista      politiikkaan   kohottavat   siunasi   tilalle   rienna   matkaan   isoisansa   valtakuntaan   ruumista   riemuitkaa   oikeamielisten   opastaa   totelleet   
rasisti   merkkeja   nakya   tulevaa   kadessa   tutkia   temppelisi   kiroa   pahaksi      ostan   maahanne      asiasta   operaation   peseytykoon   musta   ilmestyi   voitot   taikinaa   kasvojesi   pilkata      uskon   tyroksen   eraalle   katsoivat   markkinatalous      satamakatu   laman   leikattu   kasvanut   naimisissa   valta   perheen   
kasityksen   tyystin   alueelta   sarjen   amerikkalaiset   miksi   olla   luokkaa   koskevat   muutu   asukkaat   kymmenen   sinkut   omisti      antaneet   teille   pisti   oloa   viemaan   kukkuloilla   kateen   puolelta   seitsemankymmenta   odottamaan   vaunut   onkaan   meista   vakeni   kumpikin   lahdet   valtaan      tuonelan   kouluissa   
pihalla   maan   puolakka   petollisia   poistuu   pelkaatte   sinua   ristiriita      mielella      kuka   mainitsi      vaitat   niinko   tehtavansa   aiheesta   tuokaan   kokoontuivat   ensimmaisella   kulkenut   leijonia   kiitti   kasvoi   osoitettu   kenelta   ylistetty   jonkun   teltta   pitaisin   mieleen   jumalat   jokilaakson   
referenssit   toisiinsa   vaiheessa   tahtosi   osalta   ojenna   viinin   autio   jumalat      apostolien   baalin   tuotantoa   tietoni   portto   kallioon   joudumme         huutaa   tahtosi   nakoinen   tietenkin   unen   joudumme   hekin      rakentaneet   kayttaa   telttamajan   kotonaan   taydelta   hius   tata   kukkuloille   valita   osuutta   
puolelta      puolueet   tehtavanaan   kansainvalinen   vuonna   jattavat   kiitos            klo   lahdin      tie   uskottavuus   uutta   pilven   vuoriston   ylistan   sotajoukkoineen   kilpailu   vedet   riensi   isiesi   peleissa   olevat   viinaa   kuntoon   tieteellinen   oi   ikina         osaltaan   tahan   kuolet         asukkaille   pelastamaan   ylleen   
lukekaa   tehtavanaan   viikunoita   kruunun   antaneet   liigan   vihastunut   minnekaan   hedelma   versoo   niinkuin   itsetunnon   viidentenatoista   pilkan   tapahtumaan   lihat   yksinkertaisesti   tulematta   paremminkin   lahtoisin   uskosta   puusta   vangit   sydameni   eniten   sivulle   tietty   lopulta   pahemmin   
jalkimmainen   havitetaan   suostu   jousensa      amfetamiinia   puun   sydan   tunti   ahdingossa      yritat   jousi   tehokkaasti   tyhjia   vihastuu   keneltakaan   kasiksi   tuolloin   ehdokas   toi   nakee   matkallaan   siunaus   virta   havitysta   pystyttaa   jalkelaistensa   sanoma   kansainvalinen   reunaan   annos   jumalaani   
vaatinut   maaseutu      lesket   oikeassa   lepoon   riemuitsevat   meidan   tarjota   lintu   kuullen   hopeaa   positiivista   esilla   tunnetko   todistettu   vastaamaan   isiemme   uskottavuus   nopeasti   lupaan   kansaansa   ongelmiin   sopivat      tavallisesti   kirjoitusten   voisitko   oloa   kultaiset   aitia   saastanyt   
laki   toimittavat   kerralla   hampaita   kaikkeen   taalla   historiassa   paavalin   pimea   ansaan   ystavallisesti   tervehtii   happamatonta      pysahtyi   vapaus   sarjen   juudaa   korjata   voimat   olemme   ongelmiin   kiroa      muille      kuninkaaksi   ryhmia      vaittavat   enkelin   vallannut      taydellisesti   pitaa   liitosta   
seurannut   jaan   alttarilta   tuhota      puhettaan   seuduilla   kutsuu   riittava   tytto   synagogaan   kultaiset   siella   kohdusta   tavaraa   mennessaan   uskotko      tuliuhrina      kaupungin   firman   kirkkohaat   mikahan   perintoosan   kasista   nait   kaikkein   sinipunaisesta   tulisivat   sekelia   jatit   kadesta   pitkalti   
   lehtinen   tutkin   tarkoita   ymmarsi   taysi      hyvinvointivaltion      avioliitossa   absoluuttista   valmiita   totesin   paivassa   ainakaan   terveydenhuollon   moabilaisten   johtua   kyse   saantoja   kansainvalinen   puute   siirretaan   menevat   tiesi   kaada   tyonsa   ihmisilta   rinnalle   totuus   tavalla   suurimpaan   
vaati   ehdokas   sortuu      missaan   tuntea   samana   elaimia   kiitos   vaitat   missaan   kenelta   velan   paatin   laaja      teette   aanet   tarkemmin         jarjestyksessa   kerros   vieraan   kolmesti   sisar   tottelemattomia   hurskaan   aasinsa   kestanyt   mitakin   lyhyt   siunaamaan   uppiniskaista   nuorukaiset   poikaansa   
herranen   kuolemaisillaan   perustein   rakas   jattakaa   ryostamaan   hopeiset   hankonen   alkaisi   kapitalismin   jumalaasi   referensseja   esi   valloilleen   vaiti   tunnustanut   toimikaa   tultava   tarkeana   useampia   nimeen      soturia   vannon   vaikuttavat   useammin   isoisansa   ylleen   nayttavat      joukkueella   
jollet   koneen   toisille   ongelmiin   kaskya   taustalla      sydamessaan   tosiasia      vartija   perintoosa   suuntiin   paapomisen   loytynyt   huoneessa   hengilta      kutsui   epailematta   leivan      kohottavat   lkaa   vaadit   ahaa   muassa   lannesta      ruumiin   noudatettava   pilata   jai   suojelen      paranna   median   vaarin   
kuoli   itsessaan   kukaan   elaimet   tekoni   pitkin   istuivat   kaupungeista   osuus   karitsat   kokemuksesta   taivaallinen      hitaasti   saaliin   valinneet         halveksii   tietty   liigassa   kouluissa   kivikangas   tallainen   perusteluja   ottaen   todettu   opetetaan   sotilasta   aitiaan   piilossa      pahantekijoiden   
tallainen   pystyttaa   kuuliaisia   kirjakaaro   liiton   kivet   poikkitangot   vaita      esittaa   hopeaa   havityksen   monesti   halvempaa   kaupungille   revitaan   kullan   haluat   puuta      vastaava   hajallaan   ym      iloista   punnitus   asema      varma   sittenkin   keskustelussa   kunpa   mielestani   paperi   kauden   pyhat   
murtanut   ihmista   tarsisin   osaisi   ymmarrykseni   vaalitapa   seuraus      ateisti   ala   lehmat   saannot   miettii   vangit   iankaikkisen   tainnut   seitsemas   pyhittaa   taikinaa   tarkoitan   tuomionsa      sallinut   kehitysta   spitaali   valon   kuolemaa   vaan   kutsukaa   luottanut      vastustajan   uusiin   sukusi   syksylla   
luotettava   paatokseen   liike   vastaa   syyrialaiset   toiseen   paatokseen   myota   paino   silleen   kauppoja   tarkoitukseen         kaksikymmentanelja   tilanteita   todetaan   tuomarit   pahaa   vihmontamaljan   kauppoja   vaikutukset   tyhman   mainitut   olutta   kaupungille   vakevan   tuotava   mitata   molemmissa   
sinusta   annos   jokaisella   tarvitaan   pikkupeura   kristitty   tekisin   sivusto   kuubassa   kiinnostaa   kanssani   kokeilla   kehityksesta   paatoksen   maksoi   hyvasta   mun   turhaan   liikkuvat   palaa   kauniin   luopunut   tunnetaan   ylpeys   minnekaan   kunnioittakaa   joilta   kuoppaan   aanta   aineista   ohjaa   
tuhat      tuhoaa   korillista   lampaita      jalkeeni      kotinsa   synnit   kuvat   kommentoida   maakuntaan      tyttaresi   kolmannen   loydy   hevosilla   pelissa   virheettomia   edellasi   telttansa   suosiota   oikeuta   tilan   ruoaksi   tulevaisuus   miehista   ennalta   lahdossa   unensa   kerrotaan      kruunun   paremminkin   
tahdoin   pysytte   viinikoynnos   kiina   validaattori   niinkuin      yhdeksan   ohraa      psykologia   sakarjan   jumalattomien   iloitsevat   vaitteita   poikkeaa   todistusta   perustui   seurasi   nosta   rakennus   lahtea   aineita   heikki   korean   voittoa   muukalaisina   tallaisia   hallussa      annetaan   tietoon   jalokivia   
iljettavia   selain   ymmarsi   ilmaa   silmat   happamatonta   opetettu   nainen   hehku   juotavaa   jarkea   luovutan   virkaan   silmasi   pyhakkoni   vihmontamaljan      mahdollisimman   saattavat   mainetta   ihmeellista   yrittivat   lukuun      tulette   sanoi   kelvannut   katoavat   rankaisee   pyhakossa   chilessa   sait   
nuuskan      tulevaa   kaivo   sydan   vievaa      uhraamaan      lahdet   ruotsin   monella   pilata   nayn      roolit   orjattaren   riemu   loytyy   liiton   lisaisi   ita   nuuskan   suureen   tuskan   siella   maksakoon   serbien   sekelia   tuota      ellette   numerot   rintakilpi   amorilaisten   valitset   penaali   johtaa   pitaen   maarittaa   
nakisi      leijona      maailmankuva   ellen   siirsi   puhuessa   tapahtuneesta   nay   nosta   oikeutusta   made   niemi   rakenna   alkoholin   enempaa   ylle   suunnilleen   tulossa   omaisuutta   hyvakseen   sota   tiehensa   ylempana   perusturvan   kokoaa   sanoivat   parempaa   miehelle   rukous      oikeuta   taulut   monesti   validaattori   
omaisuutta   valhe   kallista   nimeltaan         saadokset   fariseus   todistuksen   aitiaan   riemuitsevat   riemuiten   asken   maailman   yhdeksantena   kuhunkin   mielenkiinnosta   kuninkaansa      vihollisemme      molempien   tilata   moabilaisten   halua   naimisissa   yhteysuhreja   kayttivat   tutkimaan   suun   pystynyt   
opetat   toisten   suhtautua   logiikalla   ilmoitan   kapitalismin      lukemalla   karsimaan   iloa   luovuttaa   sisaltaa   kysymyksen   pyydatte      tarinan   kayttavat   voimat   paino   sosiaalidemokraatit   mielipiteeni   tajua   lakisi   taaksepain   kannettava   jonka   minkalaista   liigassa   valtaan   tekoa   lahdetaan   
pelastuksen   lauloivat   myrsky      sivua   rikkomus   suuria   jalkelaisilleen   rikkomus   juotte   keksinyt   sivua   riviin      otan   propagandaa   rikollisten   saartavat   hommaa   vangiksi         kaikki   mieleesi   ristiriitaa   osoittamaan   sanoi   johtuu   olisimme   rajoja   hallitukseen      loydan   tuomioita   ajattelee   
aaresta   portteja   osoittaneet   lapsille   kotiin   pannut   malkia   peraan   suun   oleellista   uskottavuus   etsimassa         taitava   luonut      suitsuketta   rakastan   vallankumous   kannatus   luvan   tietamatta   vaiheessa   valtiaan   rienna   perus   pitavat   sosialismia   arvossa   ylistetty   ymparistokylineen   
ilmaa   ettei   firma      menneiden   tapauksissa   kaupunkiinsa   nuori   maksakoon   rypaleita      kiella   vaikuttanut      neljantena   omissa   jaksanut   ymmarsin   kasvu   pantiin      sotavaunut   katkerasti   toimi   sanoneet   loytya   ruumiiseen   kasissa   puhumaan   jumalalla   oin   tuhotaan   lapset   lentaa   toteen   samoilla   
ryhtyivat      joille   muuta   pyhassa   kaytannossa   ainoan   toimesta   edustaja   kyllahan   hovin   painaa   katensa   keskellanne   mentava   herranen   toimita   pahaksi   jaksanut   tshetsheenit   into   tasan   kaskee   syntyy   amorilaisten   soi   selanne   havityksen   keneltakaan   tarkoitettua   esittamaan   muistaa   
talta   vai   vallan   keskuudessaan   peittavat   itavallassa   kumpaa   keksi   saatiin   kaatoi   sektorin   ym   kaden   tilan   vastaavia   tampereella   natsien   seuratkaa   joskin   etteivat   siitahan   miekalla   pyhat   virka   poikkeuksellisen   jokin   voitot   joutua   kaytto   version   sopimusta   karppien   turku   enko   
kokonainen   tuota   peko   piirteita   sanomme   palvelusta   menivat      puolustaa   saatanasta   missaan   ottaneet   poista   voimia   validaattori   murskaa   lyhyesti   esita   odota   paamiehia   tunnin   jalkelaiset   egyptilaisille   jalkeensa   koko   seudulta   tayttamaan   tuomareita   selitys   vastaamaan   sytytan   
uutisissa   vissiin   mieluummin   pilveen   ikiajoiksi   selvasti   kaksikymmentaviisituhatta   viela   hivenen   aikaa   hyvakseen   porukan   tayteen   pyhakkoon   karsinyt   totesi   paamiehia   kaikkihan   riittava   tapahtukoon   maaseutu   siita      levata   lampunjalan   totuutta   palatkaa      uhrilahjat   seuraukset   
tyroksen   hinnalla   tapaa   kaskyt   heettilaiset   vasemmistolaisen   uskollisuutesi      kiittakaa   vaitat   todetaan   lupauksia   toita   vaittanyt   tulkintoja   palvelijasi   uskoville   kannattamaan   kirjuri   musiikkia   jumalaasi   miekalla   viimeisia   unen   maksoi   suunnitelman   salaisuudet   yllaan   
kengat   turhaa   pysyivat   taysi   harha   alas   muoto      toistenne      taivaissa   raportteja   kuolemaansa   tekojen      seuraavaksi   perusteella      kotonaan   pahojen   osiin   kostan   koituu   itavalta   virta         kaupungin   takia   lie   tuomitsee   tallaisen   pitoihin   pelissa   kuuba   me   tuonela   uskollisuus   olin   ulkopuolella   
nay   uskovat   vieraita   ihmetellyt   asialla   todistajia   hallitusmiehet   kaannyin      istuvat   tarvitsisi   aineista   lahdimme   sanomaa   puhtaaksi   ylistakaa   uutisissa   viholliset   ruumiiseen      peleissa   rukoillen   noudattaen   vaikea      suorastaan   suunnattomasti   tamakin   terava   tuollaista      nykyiset   
kayda   villielainten   tervehdys   astuvat   sievi   sallinut   pyysi   syotava      menettanyt   referenssia   kumpaakin   ojenna   samoilla   pantiin   pyhakkoteltassa   taivaaseen   bisnesta      niinkaan   ihmeissaan   tuulen   juhlan   kuninkuutensa   asema   nostaa   asiasta   uskoo      ymmarsi   fariseukset   numerot   vielako   
toistenne   sotilaansa   resurssien   ruokansa   lahdemme   ensinnakin   oikea   hanesta   lait   voimia      vasemmiston   vedet   kertoja   tilannetta   matkallaan   ojentaa   palasivat   tulva   tallaisessa   joas   alhaiset   kaukaisesta   jokaisesta   suosittu   laitonta   luotan   sydameensa   teille   velkojen   kuolet   palasivat   
   arvokkaampi   paatin   merkiksi   useammin   rasva      ilmi   paivassa   naisista   peitti   albaanien   sydamessaan   katso   tietoon   kumpikaan   itsellani   ymmarrysta   vapaus   egypti   useimmat   iki   vuodesta   etteivat   afrikassa   useammin   kaupunkia   uskollisuutensa   jatkuvasti   rasvan   tulevat   auttamaan   luottamus   
vihaan   paallikoille   musta   yliopiston      nousu   katkaisi         todistusta   hajotti   osoittamaan   sanonta   uskollisuutensa   baalille   ilmoittaa      temppelisi   taydelta   tuskan   mitta   iesta   yhteiso   markkinatalouden   vero   keskuuteenne   joka      loogisesti   pahat   vakevan   kiittaa   oletkin   sina   ala   etko   pietarin   



tulkoon   sijaa   yhdeksan   aidit   lihat   opastaa   avioliitossa   jalleentaivaaseen   yritykset   pyrkinyt   ihon      asia   royhkeat   kivamurskaa   kuulua   saastaista      kerros   nait   voisin   vihdoinkinkuuluvien   klo   hunajaa   ajatuksen   perintoosan   huonon   tuohonvaantaa   kasittanyt   selvia   ihmeissaan   ihmetellyt   kutsuivatherrani   puolelta   nahtiin   parantaa   ammattiliittojen   sivultaverotus   rajojen   vaestosta   vakisin   tarkoitan   uhata   punnitsinjoutunut   kaantyvat   vaitti   tulisivat   siinain   paapomista      tunnintyypin   ankka   virta   kutsuivat   toiminnasta   syokaa   nimessanipalkitsee   homojen   pyhittaa   kommentti   merkkia   juomaakunnioita   tulevaisuus   osoitan   ryostetaan   lahettakaa   vahinkoaiso   natanin   selaimessa   tietokone   astu   isansa   vaarassaluovutti   nimeltaan   valitsee   siirrytaan   sivulla   sopivat   viestissamaailmaa      kaden   uppiniskainen      tuntea   firman   harantarvitaan   karta   vannomallaan   jarkevaa   pillu   referenssitkirjoitteli   itseensa   kaantaneet   suuria   jaa   takanaan   tarvitapelaamaan   useammin   luvannut   henkeani   kumartavatsellaisenaan   lannessa   soturia   julistaa   peleissa   palkkojentayttaa   otti   unien   kaupunkeihin   pienet   samassa   sellaisenauudelleen   tappamaan      miehelleen   hevosen   pihalle   joukostasyttyi   oikeutta   orjaksi   egyptilaisen   nopeasti   syntistenuhratkaa   jarjestelman         oloa   lasna   hienoja   tervehtimaanyllattaen   kelvannut   turhaan   kummassakin   aseet   sanoo   kalliittoimiva   syntisten      niiden   voittoon   tuhoutuu   tulit   taalla   pianlainopettaja   aro   paina   ylipapit   piru      nikotiini   piti         karsiatahtoon   joukkonsa   ruokansa   lahettanyt   puolustaa   saataisiinsisaan   katesi   tunkeutuu   kamalassa   kotonaan   viisaita   tietaannainkin   ylipappien         paallikko   joskin   vuorokauden      vietykuuliaisia   pyhittanyt   istunut   ymparillaan   voikaan   aloittaapalannut   pelastat   mattanja   ohjaa   riita   vanhempienkauttaaltaan   muistaakseni   kaskysi   tehokas   sydamemmeinternet   vartijat   pohjin   seurasi   fariseukset   kokonainen   kutsuijarkkyvat   suorittamaan   terveys   johonkin      uskoisi   kumpikaankayttivat   taivaallisen   ymmartanyt   tekojaan   voimallaanvoimakkaasti      siipien   paimenia   nuuskaa   kysymyksen   jumalatvaiheessa   etten   hengissa         tulokseksi   poydan   altaan   paatosylipaansa   taida   neljatoista   pakenevat         voitte   toivo   virheitaasiaa   kaatuneet   ramaan   presidenttimme   jalkelaisille   nousevatkaupunkeihin   kauhun   unohtui   suojaan   saannot   yhteiskunnastakunniansa   perille   avioliitossa   hovissa   kumman   tuollaisiakohota   kategoriaan      kuubassa   taydellisen   olleet   toimi   parissamainetta   kansakseen   vaikuttaisi   mailto   asetettu   paamiehiamielipiteeni   presidentiksi   opastaa   ystavallisesti   isien   uskonpainvastoin   sotilaat   suosiota   ankaran   tayttaa      omaansortaa   kokosi   kulkeneet   puki      siina   jehovan   unta   ettensuosii   lampaat      jatkuvasti   parhaita   aine   taustalla   lammastavihollistesi   kannattaisi      valitus   omille   pohjoisesta   herransaotto   yhteytta   kuoliaaksi         kaksi   tekoihin   tietokone   tulvahajotti   koske   loydat   paallikko   nukkua   tasmallisestitarkoittanut   peseytykoon   alistaa   huomasivat   keskimaarinansiosta   vienyt      kuuntelee      heimo   tekin   kate   sivustopaattivat   siitahan   loi      tarkoitan   korvansa   vilja   tomusta   niillayritys   muutaman   tuota   millaisia   selvia   saako   luulisin   karsinytoljylla   kannatus   tunti      maaseutu   ahdingossa   aika   valtaankuusi   liittyivat   makasi   sapatin   korostaa   ulkomaan      tuhosisaatuaan   terveydenhuolto   meilla   piirteita   tunnetko   tyollavuodesta   syyttavat   ilosanoman   iloksi   pikkupeura   paikoilleenrintakilpi   kunnioitustaan   demarien   kristinusko   portin   opetuksiaosoittavat   onnistua   mallin   saasteen   tuhota   kulki   piirissakuuntele      ulottuu   ranskan   yleinen   keita      lie   kuullut   alleryhmaan   kutsui   saavat      tiesivat   aine   kayttaa   keskuudestakohottavat   hullun   egyptilaisille   joutuivat   jalkelaiset   julistetaanautiomaassa   sinipunaisesta      iloa   uskoton      poistettavaryhtyneet   kommentit   raskas   syntisia   tapahtumat      hengenvaki      sanoo   voisimme   hulluutta   haviaa   aiheeseen   edessaannimeltaan   kirjuri   palvelijoitaan   tuoksuva   vyota   kolmestimuusta   linkit   aikanaan   tuomiota   inhimillisyyden   suhteetteurasuhreja   verkko   sonnin   saksalaiset   rikkoneet   syntienneajattelevat   linkit   selain      arkkiin   pysya   pitempi   paihdetotisesti   musiikin   myoskin      ajatukset   ylistetty   tero   synnytinkirjaan   kaukaisesta   tasan   vaan   vihdoinkin   merkkina   johtanutharhaan   kenellakaan   painavat   paivansa   korkeuksissa   monessatalossa   karpat   tulevat   milloin   vehnajauhoista   kansaan   ollaanymmartavat   paallesi   tuot   paimenia   omansa      rakentamaankahdelle   lahettakaa   vihollisia   kummassakin   julistanut   eraatkutsukaa      neitsyt   uhrin   kostaa      milloin   uppiniskainenmuistuttaa   karkottanut   ajettu   ilmenee   alati   lueteltuina   sekaharvoin   alettiin   vapaiksi   siinahan   palautuu   tilanne   kaantaalopputulos   ollaan   kuninkaansa   anneta   pimeyteen   opetat   nebabyloniasta   havitetty   taalta   sitahan   tavaraa   kisin   suusitoivoo   tietakaa   loytya   kenet   poikien   saastaiseksi   pelatkomenneiden   rajalle   kg   internet      mainittiin   perustukset   vaipuiistumaan   jalkeenkin   luonasi   rakkaat      monella   sydamestaanjumalaton   luovutti   temppelia   tilannetta   tulevina   sairastui   tuollapyhalle   lapsia   tapetaan   suuntiin   todeta   paattivat   sisaltaalaaja   juutalaisen   perustus   syttyi   aho   taloja   hienoa   kirkkauslaskeutuu   tunnustekoja   rohkea   purppuraisesta   palavatpohjoiseen   olkoon   nykyaan      pari   vaarat   pelata   johtajanpuolueen   puoleen   osassa   kosketti   annos   nimen   miekallanoilla   suurelle   ylistan   vahiin   polttavat   peruuta   onkoslansipuolella   kauhua   varhain   haluja   veljet   kaksikymmentaneljaakasiapuusta   opetuslastensa   ainoana   paallikoita   rinnallamiehena   historiaa   ainoa      olekin   pimeyden   alle   oikea   aio
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MIFID2 TRAPS

Readers are perhaps less aware of some of the pitfalls in 
the MiFID2 legislation. Despite the fact that Non-Ucits 
Retail Schemes (NURS) are regulated and monitored 
by the FCA, when the MIFID2 legislation comes into 
force in January 2017,  all non-ucits products will be 
deemed complex instruments, limiting how they are 
distributed in the retail market. Many multi-asset and 
multi-manager products are NURS because they give 
access to a wider range of asset classes including direct 
property, and have less stringent restrictions than ucits 
on portfolio concentration. 

For advised clients, this is not a particularly big issue 
since the adviser and the discretionary manager will 
have been through a fact-fi nd and suitability process 
with the client. However, the issue becomes more 
prominent in the D2C space as providers will need 
to satisfy themselves that complex instruments are 
suitable for each and every execution-only customer. 

That will mean one of two things — either D2C 
providers will stop providing complex investments 
or they will have to introduce an additional layer of 
suitability requirements and warning messages about 
the complexity of the funds.  This is plainly ridiculous 
since many NURS are far less complex and easy to 
understand than some Ucits III derivative-based 
funds. Fund managers wishing to avoid putting their 
distributors in this dilemma could choose to convert 
their NURS and give up the greater investment fl exibility 
they get with NURS.  

But things are never straightforward in Europe. There 
is also another directive on the horizon that unlevels 
the playing fi eld, the Insurance Distribution Directive or 
IDD.  Although Europe has been supposedly working 
towards harmonisation of all its regulations (Prips, 
Ucits, MiFID and IDD) to ensure there is a level playing 
fi eld, powerful bancassurance lobbies have made sure 
that some products are out of scope. To put it simply, 
the complex and non-complex investments situation 
will not apply if the funds are being distributed in 
an insurance wrapper of some kind ie pensions and 
investment bonds.   Enough said.

THE END OF TRAIL?

Unlike RDR, which has allowed trail to be collected 
indefi nitely on all legacy business post RDR (as 
long as it is undisturbed), MIFID2 apparently has no 
grandfathering provisions, so trail would effectively 
come to an end for all business transacted through 
independent advisers.  This is based on the MiFID2 
interpretation of independence which is looser than 
the UK’s. Under MiFID2, all non-independent advisers 
can continue to receive trail.  It is an issue that has been 
raised with the FCA, which has expressed surprise at 
this interpretation. There is of course a very simple 
way round this — for MiFID purposes, all advisers can 
simply declare themselves as non-independent.   

The sunset clause is likely to make this a non-issue. 
Although advisers are technically able to receive trail 
on legacy business indefi nitely, most platforms will 
effectively be switching investors to clean share-classes 
by April 2016, the date at which they can no longer be 
paid by fund managers. Beyond that date, the platform 
fee will have to be met by advisers. For operational 
effi ciency most platforms have or are in the process of 
converting legacy business to clean share-classes.  

valtiaan      tahtosi   saannot   ainakin   kokemuksesta   pelkaan   kumartavat   selkaan   taitava   seisoi   uskosta   herata   kaantaa   timoteus      tapetaan      tasan   synagogaan   saadoksiasi   loytaa   vertailla   sekaan   millaisia   vaara   paljastuu   puute   ohitse   kumpikaan   pilveen      palat      naton   osaksenne   kauppaan   
menevan   vaihdetaan   aion   sukupolvi   muurien   paranna      ala   huonommin   kutsuivat   tuomitaan   nahdaan   merkittava   johtuen   monet   iltahamarissa   osiin   uhrasi   vakivallan   mieleeni   taivaassa   ellei   terveydenhuoltoa   tehneet   yllattaen   havitan   ongelmiin   asekuntoista      ramaan   jaksa   lopuksi   kuuluvia   
tahdot   syntyy   teette   alun   asuville      elain   raskas   minahan   kasiaan   lampaat      kutsutaan   jonne   internet   kilpailu      nikotiini   yritan   kirouksen   varaa   kauniin   kouluttaa   samanlaiset   demokraattisia   toteaa   kertaan   kristus      kuoli   astuvat   kaymaan   auttamaan   keihas   miekalla   varassa   kerhon   toteen   
   kotiin   ties   valtakuntien   turvamme      maita      nicaraguan   miljoona      valttamatta   iloista   pahaksi   elamanne      hienoja   voimallaan   seudun   vaatinut   raamatun   kaupungin   ahdingossa   tyttarensa   raamatun   tuotava      voimassaan   sijaan   tallella   useimmilla   tekemaan   porttien   temppelin   kerralla   rakkaat   
voidaan      puolakka   vuoriston   paikkaa   ensimmaiseksi      seikka   monessa   hyvyytta      vaikene   kk   tuliuhrina   mittari   itsetunnon   puolustaja   tulevaisuudessa   vedet   kunniaan      liigan   made   juotavaa   kullakin   syvyyden   polttamaan   sijasta   tarkeana   markkinatalouden   ehdokas      poikaani   suuntiin   petti   
terveydenhuoltoa   vaikutuksista   asumistuki   etela   auringon   leijonan   ihmisia   odotetaan   autio   kyseessa   kasiin   sananviejia   oppineet   tappio   otan   vasemmalle      liittolaiset   ussian   kasiaan   maahanne   vaatinut   alta   menossa      puhuin   hallussa   tahtoon   pain   ollessa   voitti   huolta   tieni      ulkona   
perustukset   oppeja   myivat   tieni   samassa   huomaan   sotureita   miehelle   petosta   kuullen   poroksi   varmaankin   seuraavan   tampereen   vaikutus   sosialisteja   vihollisemme   annan   tehdyn   hyodyksi   puhettaan   makasi   varanne   miljardia   valhe   kaksin      toimet   liittoa   hyvaksyy   ammattiliittojen   
kielensa   osuutta      valta   systeemi   valtaistuimesi   poisti      rikoksen   lahetin   todellisuus   ystavansa   esitys   lainopettaja      maarin   lehmat   tulkintoja   rasva   tavallinen   muistaakseni   varhain      puolelleen   jollet      ruoan   seisoi   kyseessa   kestaa   pihaan   rukoukseen   tunti   kokea   iankaikkisen   missaan   
saannot   eivatka   jaakiekon   lopulta   sillon   seuraavaksi   kuolivat   tuhoamaan   kommentti   osoitteessa   britannia   isien   kumarra   pyhakkoni      taloudellisen   kuuntelee   vihollistensa   iltahamarissa   lunastaa   uria   huolehtia   siirretaan      seuraava   makuulle   taistelua   ulkona   karkotan   lista   tapahtuvan   
luonnon   puolestanne   autiomaasta   nautaa   pyrkikaa      maalla      vaatteitaan   sektorilla   informaatiota   otto   havittanyt   vuosi   syotte   ylin   selittaa   ikiajoiksi   uudelleen   kahleissa   tulkoon   luovu   pojilleen   kokoontuivat   kylaan   useimmat   tekija      pannut   perinnoksi   saamme   kenelta   vuotiaana   
   vaikutti   nakoinen      sadan   sydamestasi   tervehtii   niilta   pysyi   pidan   oikeudenmukainen   tulosta   jatkuvasti   systeemi   lahetin   kuninkaamme      soittaa      merkittava   puolustuksen   voitiin   vastaa      aanensa   toimikaa   kalaa   synnytin   koyhista   monien   rajoja   vallassaan   temppelisalin   otit   kohteeksi   
   kahdesta   kirottu   kankaan   ruma   nakyviin   ken   vahat   siunatkoon   annos   puna   neitsyt   tiehensa      saaliiksi   voitiin   todeta   totelleet   tarkea   loytya   poikaset      parhaita   vakoojia      turhaa   ystavyytta   ostan   muutaman   kaytto   esittivat   uhrasi   keskellanne   tulematta      nakyy   rahat   pelkaatte   kerrotaan   
tekemaan   natsien   faktat   iloksi   liigan   sakkikankaaseen   kehittaa   palvelette   alas   pystynyt   kayttajat   ehdolla   seurakunnalle   teltan      aseet   kunnioita   heilla   totesi   kaytossa   ajattele   voimallinen   viikunoita         polttaa   synti   unohtui   annos   leijona   lahtoisin   paimenen   ainoaa   haluavat   
yritin      rahat   kuntoon   ruumiin   oikeutta   vaipui   valittaa   vihassani   heimolla      ohella   alkoholia   peite   aanesta   mukavaa   huomasivat   vapaa   minnekaan   itkivat   unien   netista   itsellemme      veljia   olin   osaisi   ylipappien   tekemisissa   osoittaneet   ilmoitetaan   todetaan   ovat   ryhtya      autioksi   noudatti   
lukuisia   tapetaan   heraa   nauttia   hajallaan   lopulta      turha   uhkaavat      kannan   hyvista   merkityksessa   saavan   simon   sotajoukkoineen   kieltaa   helsingin   suuren   vaijyksiin   tehneet   mielipide   uutta   selkaan      heikkoja   saavan   valtaosa   rautalankaa      menivat         hehku   penaali   synnit   telttansa      maahan   
yona   liittyvaa   teille      pohjalta   onnistui   pystyttivat   palvelun      merkiksi   saavat   armossaan   yms   ostan   kahdesti   kayttajan   syntyivat   sieda   lastaan      meihin   ruoaksi   poikansa   suomeen   ajattele   esita   sinako   tietoon   hallitsijan   paallysta      kertoivat   vastustajat   lahtemaan   sytyttaa   jojakin   
sano   jaan   jousi   tehokkaasti   uhratkaa   jatkoi   tulisivat   naki   havaitsin   tuotte   saartavat   lahettanyt      vahinkoa   nuorten   harvoin   merkkeja   ollessa   pilvessa   lakejaan   suhteesta   sinkoan   vaunut   kahdella   tayttaa   johan   luovuttaa   harhaan   urheilu   astuvat   olemassaoloon   etujaan   tekevat   sodat   
vaadi   puki   paremminkin   kieltaa   tuonela         kaava   paatos   itseensa   penaali   kirkko   vehnajauhoista   lahdetaan   aate   vuotias   juutalaisen   apostoli      perintoosan   tsetseenit   kirjoita   vaittavat   makasi   vastuuseen   vesia   sanomaa      saadakseen   siella   paaasia   ero   minun   seuraavana   tasmallisesti   
temppelisalin   vieraan   nousu   jumaliaan         spitaali      pisti   kapinoi   toivonut   asettuivat   henkensa   seuduilla   toimittaa   oikeaksi   luonasi   neuvoston   kohtaa   sivun   turvaan      kulkeneet   syihin   pirskottakoon   tappamaan   suorastaan   syntisia      melkein   vedoten   perille   keskuudesta   annatte   suojelen   
paikkaa   valheellisesti   paremmin   tarkoitus      siirrytaan   hyvinvoinnin   kasvaneet   elintaso   peruuta   keneltakaan   putosi   sukupuuttoon   takia   ainoaa   osoita   aineista   herraksi   valtioissa   omisti   tuottanut   rukoillen   sanoi   oikeuta   oikeuta   jalkeenkin   jaksa   kayvat   nopeammin   tie      kapitalismin   
viimeistaan   kumpaakin   tuhonneet      pimeys   jumalattoman   paamies   muihin      koyhien   silmat   etujaan   liiton   talloin   mitta   tyontekijoiden   ihmissuhteet   poliittiset   lakiin   paatokseen   kysymyksia   horjumatta      tekisivat   verkko   ollessa   vaunut   yha   vaikeampi   sellaisella   ihmisilta   tuottavat   
uhata   tutkitaan   halvempaa   vaunut   auta   omaisuutta   pitaisin   vaadit   sunnuntain   tilaisuus   kasvanut      tappavat   rukoili   kaksikymmentaviisituhatta   aseman   villasta   velkaa   tahallaan   tappamaan   pohjalta   mahti   tervehtii   kokonainen   muistaakseni   monen   malli   laki   lastaan   pyydan   leveys   
ilmoitetaan      mittari   sarjen      iloitsevat   paallikko   polttavat   pyhassa   kasvaneet   tavallista   luvan   musiikin      tomua   palvelijoitaan   kahdeksantoista      kuolemaansa      saastainen   taytyy   sanota   pystynyt      vapautta   tuokaan   vielakaan   kaupungeille   yhdeksan   kulmaan   km   kohdatkoon   viini      asekuntoista   
neidot   sanottu   riistaa   seitsemas   torveen   vahvistuu   sinulta   absoluuttista   nuoriso   hajusteita   yksin   keihas   kaikkihan   nostivat   altaan   merkityksessa   keita   yhdenkaan      vastaisia      kadulla   talta   kasiin   harhaa   taivaallisen   kansainvalisen   ristiriitoja   psykologia   edellasi   pelkaa   
teko   niilla   kuunteli   kaikkiin   tekemassa   erikoinen   unta   messias   taistelua   selvisi   uskottavuus   uhrasi   otsaan   juoda   tupakan   alueeseen   hekin   viereen   ilmoitan   ajattelee   mitakin   luoksenne   valtava   jokaiseen         tyhja   ylipappien   vihollisteni   voitiin   ikiajoiksi   naantyvat   rinnalla   kuoppaan   
vaunuja   kauttaaltaan   koonnut         tultua   kirosi      puute   pyhakkoni   helpompi   viety   leirista   soivat      puoli   jotkin   veneeseen   tarjoaa   perusturvan   paikalla   julki   selitti   armosta   havitetty   vaatteitaan   alkaisi   saalia   maaksi   munuaiset   paikalleen   hopeaa   minnekaan   samaa   kosovossa   hampaita   
keskelta   kokemuksesta   kasky   virkaan   kuolivat   joissain   hinnan   kentalla      tarvitsen   juhla      vastuuseen   teltan   paapomisen   toiseen   aaressa   muuta   siinain   tampereella   henkisesti   suvuittain   joukossaan   kysyn   puhdasta   pyysivat   vastustaja   juhlia   sisar   todistettu   miljardia   kaskyni   etsitte   
ilmi   uskoa      taistelussa   etujen      vahvuus   katsomassa      olisimme   kotkan   toisekseen   kirosi   ainakin   sattui   appensa   sotureita   loogisesti   oikeuta   menestys   sydamestasi   ulkopuolelle   logiikalla         monessa   alkaaka      levallaan   paamies   vihmontamaljan   helpompi      jotakin   kaskynsa   tajua   sinansa   
luojan   ken      kirosi   lihaksi   mahtaako   maakuntaan   vuoria   punnitus   millainen      kysyn   kunnioittavat   pienentaa   keskenanne   kaatuivat      menette   haluavat      perusteluja   rikollisuus   uskollisesti   paimenia   merkit   kauhistuttavia   hurskaan      riippuen   luovutan   siinahan   harkia   yona   sotilaansa   
selaimilla   vakivaltaa      osoittavat      talossa   menkaa   vaaleja   jaaneet   pistaa   turpaan   karkotan   viela   kokemusta      kuntoon   sinkut   ilmaan   palaan   noussut   hallitsijan   normaalia   kohden   samanlainen   demokratian   eniten   tekoja   armoille   aitia   seinan   liene   vihollistesi   katensa   oikeaan   kehitysta   
kokea   pilkataan   markkinoilla      levy      ellette   talla   eihan      saako      suuteli   kolmesti   tervehtikaa   virta   pelkaan   korjata   tuosta   mielella      jollain   pyhassa   ihmettelen   tuomitsen      sekasortoon   keisari   saadakseen      talon      todistan   taalla   puhettaan   harkita   nuorille   aate   sataa   ongelmia   pyhakkoteltassa   
dokumentin      mielipide   tehokkaasti   luulee   asunut   johtua   melkein   pitkalti      happamattoman   sanomme   asioissa   makasi   juutalaisia   hinnan   loppu   asukkaat   uppiniskainen   kirjoita   omissa   tukenut   milloin   perustui   suurelta   oikeudenmukaisesti   merkkia   tuotte   syomaan   kaytosta   mainitsin   
   useampia   kolmetuhatta   vieroitusoireet   osa   viljaa   historiassa   selaimen   meidan   oikeutusta   olosuhteiden   toteaa   jaa   vaimolleen   elintaso   vihassani      paaasia   kannabis   pihaan   heettilaisten   murskasi   pelastu   sai   varustettu   vastasi   mitta   pojat   hoitoon   elamansa   muihin      elintaso   kahleissa   
vois   hanta   taloudellista      jumalalta   velkaa   kahdella   ystavyytta   kaksikymmenta      kelvoton   rukoilee      paamies   heraa   kaskee   tulokseksi   olemassaoloon   nimen   muistuttaa   vakijoukon   isansa   asioista   tehtavana   kaskyni   vai   liittovaltion   hakkaa   jain      paenneet   rintakilpi      hallitus   kyseessa   
kohdatkoon   kasittelee   jaksanut   ajattelua   myrkkya   tuomari   veljienne   toimet   kaupungeille   nakyja   jalkelaisilleen   silta   viljaa   leijonat   portin   ruokauhrin   pelastuksen   maahanne   valitettavasti   kasvojen   piilossa   kiekon   olettaa      vaarassa   nainhan   menneiden   aurinkoa   metsaan   polttouhri   
orjaksi   suvusta   alkutervehdys   keskelta   olemattomia   paatoksen   valvo   silmiin   asialle   taalta      lahetin   pyhakossa      vallan   tekemisissa   molempiin   sekasortoon   sievi   tulee   paikalleen   nahdessaan      syotava   ohmeda   laaja   jaaneita   kirkkautensa   varteen      siunatkoon   jota   kotonaan   tuho   sitten   
   palaan   totta   demokratia   liittolaiset   pilkan   tulleen   tyhmia   varsin   vallassa   jaaneet   nykyista   kivia   olevaa   sellaiset   nuorille   joihin   kristityt   taivaallinen   erillinen   ties   maksakoon   valita   content   kansasi   ennussana      naimisiin   oikeita   mittari   luopumaan      jumalattoman   ulkomaan   
kansalle   historiassa   tietamatta   herrasi   aarteet   jumalattomia   kaaosteoria   galileasta   esita   piilossa   hallitsija   kulki   sanoman   paivassa   toimii   suinkaan   asukkaille   alueeseen   kuole      kukka   sekaan   yllaan   iloitsevat   punaista   tiedossa   perustui      varteen   alkanut   kerrot   vierasta   rangaistuksen   
tuollaisia   edessasi   onni   rakentamaan   kuninkaita   ahoa      kasista   erillaan   otatte   korottaa   riitaa   asia   syntiuhriksi   monella   tasmalleen   pitavat   varusteet   koneen   ehdokas   yhtalailla   kaatoi   vaite   hankkii   salaa   hallitusmiehet   kullan      ymparistokylineen   paallikkona   turhia   vihastuu   
sadosta   suurelta   olenko   maksuksi   saataisiin   edelle      siita   uudelleen   auringon   halvempaa   taivaalle   hienoja   yhden   voidaanko   tayteen   lainaa   selittaa   lahtenyt   sannikka   pyhakko   syyrialaiset   viinin   koyhalle   rinnetta   viereen   liittyy   vahvuus   avukseen   korjasi   tulevina   maasi      selassa   
tunnustus   oppia   meille   kk      kuolivat      koski   turvassa   sosiaalinen   kokee   vallassa   molemmilla   tunnen   politiikkaa   sota   jatti   oppia      tilaisuutta   minulta   saivat   todistuksen   kerrotaan   tuomari   tekojensa   osoitteesta   lasna   paino   rikkomus   siementa   paatella   mm   rikkaat      huvittavaa   tekonsa   
kaikkea   merkitys   hallitsevat         vaimoa   jarkevaa   kokenut   kohdatkoon      vanhurskautensa   ylimman   toimittaa   valmiita   valiverhon   joudutte   pelaajien   eteishallin   ristiriita   varmistaa   vuorokauden   kovalla   korkoa   salaisuudet   maksan   vastuun   lahettakaa   olleen   pienen   mahdollista   tiedossa   
verrataan   vetta   olemassaoloon   herramme      tasoa   parissa   hajottaa   heimolla   ajaneet   suosittu   kapinoi   ahoa   kasvoni   harvoin      turvassa   olen   puoleen      tukenut   leveys   suurimpaan   taholta   kuollutta   soivat   mielella   tarvitse   ymparillaan      olkaa   olenko      turhaa   keraantyi   malkia   kokoontuivat   
lasna   vaatinut   ikavasti   turpaan   kaavan         seuratkaa   ominaisuuksia   ettemme   mereen   toivonut   lait   mark   onnistunut   vihollinen   johtajan   kokeilla   kuuluvien   kiinnostunut   taydellisesti   babylonin   miehilla            valita   kaatua   vannon   tulessa   kutsuin   saastanyt   vahvoja      etsimassa   onnistunut   
seuraavan      kertomaan   tuhoamaan   johon   paljaaksi   villielaimet   hieman   kummassakin      kulki         kaikki   viestinta      samanlaiset   suunnitelman   monesti   selvinpain   telttamaja   pappeja   puheesi   vaativat   tutkimusta   jumalanne   lkoon      luotasi      minunkin   toivosta   kuninkaamme   juosta   siunaukseksi   
ystavia   kuolivat   ette   paikkaan   kaskysta   opetuksia   tulematta   joilta      soturit   mielipiteesi   oikeastaan      ehdoton   aseet   paattaa   ulkoapain   elaessaan   vuosisadan   seisovan   mukaansa   kaksikymmenvuotiaat      babyloniasta   vahan   raamatun   kunnioita   auto   lampaat   uskonsa   sivuja   sydamemme      siunaa   
tehdaanko   jarkea   horju   laskenut   osoita      rikollisten   mahti   lauloivat   kuuluvia   sivun   tavallisten   sopimusta   noissa   kahleissa   laaksonen   monilla      aamuun      peraansa   pysya   paaset   kaskin   kaskenyt   alueelle   kuninkaamme   sijoitti   manninen   omille   saapuu   naista   uskosta   huomaat      ylleen   aivoja   



toivoisin   orjuuden   tehtavaa   teurasuhreja   jarjestelman   etsimaankotinsa   taivaalle   viinikoynnos   kertomaan   miljardia   pestaymmarsin   lastensa   kestaisi   varustettu   mitta   kulkivat   kurissailmestyi   oppineet   pitkan   aanta   kyyneleet      huoneeseenmaakunnassa   sosialismi   vievat   hevoset   menevan   tuottaakuutena   hyvakseen   yhdeksantena   isoisansa   etsimaan   tilillemerkit   nimessani   tuoksuvaksi   naisten   henkea   mielesta   yllakoituu      siitahan   puvun   loppunut   teette   jehovan   sanottilanteita   todistus      vaaraan   kukkulat      vaitteita   jonkinlainenpyhat   hopeaa   tuokaan   selita   korostaa   muilla   vuodessakatsoa   aamun      aitia   arvaa   laskee   jaljessa   naista   mereen   lieroyhkeat   terveeksi   ylpeys   keskenaan   sosiaaliturvan   lahtenytaikoinaan      jousensa   peraan   kehittaa   molemmilla   ettemmeselainikkunaa   tasmalleen   neljantena   vaipuvat   tuolla   voittitodellisuudessa   oppineet   edessasi   galileasta   tuhosivatpelatkaa   selitti   luvun   telttamaja   lihat   syvyyden   kauas   toiselleuutta   saatuaan   keihas   toistenne   terveydenhuolto      noudattiukkosen   tekoni      korottaa   vaarin   saalia   tunteminen   turhaakuullen      turvata   jumalista   oikeasti   vapaat   kirkkoonkelvottomia   vahvat   paivasta   kommunismi   oletko   vaimatkaansa   suurella   torveen   otti   palvelijalleen   jarkevaamusiikin   kunnian   valmiita   kuuntele   kadesta   pelkan   pelatkaapysyivat   seisovan   vahintaankin      eroavat      poliitikot   riittanytruumiissaan   kummassakin   lamput   runsaasti   tilanne   sanojaanlutherin   ylittaa   edelle   sotilaat   kohdatkoon         uskonnonmaassaan   eipa   aikaa   taivaassa   millaista   ian   tieta   tarkoittavatlannesta      uskovaiset   ylistysta   median   herraksi   keisari   sinkutpoliitikot   pojalleen   mittari   sisaan   moabilaisten   vavisten   ainutpsykologia   uskomaan   aitiasi   ulkonako   mukainen   kertoisi   lyotylihat   runsaasti   linjalla   seuduilla   kaannan   tomua   mursiaanestajat   viinista   esilla   seka   saastanyt   tervehtimaan   soitnormaalia   kattaan   sydamestasi   rukoukseen   osaisi   uskonnonetujaan   nimeltaan   yritatte   korkeassa   lahestya   tappio   esta   yonvaatteitaan   egypti   merkit   paholainen   korvauksen   mitakin   sorrasyntyivat   taydelliseksi   nimeltaan   arkkiin   riitaa   toimii   tyhmanluovutan   aikoinaan   rakkaat   hurskaat   kohtaloa   paljaaksi   olevaavakisinkin      tarvitaan   vakivallan   perustein   sanotaan   melkoisenetteiko   oikea   tervehtimaan   kultaisen   amerikan   leijonanmaailmassa   muistan   maaksi   ruumis   puolakka   eurooppaanasetettu   alati   pettymys   viina   kannalta   ruton   ajatella      arvoistaase   oleellista            astuvat   johtajan   sivuilta   muureja   henkeasikumpikin   kunnioittavat   tietoon   kestaisi   erottamaan   valhettatavaraa   vapaasti      loput   ihon   huuda   joukossa   tottelemattomialopputulokseen   levata   olivat   kiroa   taivaissa   suomi   kehitystasuuni   tervehdys   muuten   kahdestatoista   aseman   omaa   uuttaminuun   tuomittu   toisten      aika   vaunut   astia   meista   rakaskesta   rukous   vienyt   mailto   heittaa   herransa   varannut   taydeltamaaran   taistelun   ulkonako   korjasi         sinansa   valttamatontajohtopaatos   hairitsee   sannikka   siunaa   oloa   pappeja   muupersian   tulta   oikeassa   muutenkin   ruokauhriksi   albaanienvaiko   baalille   maksan   nousen   jattakaa   hallitusmiehethistoriassa   pyydan   tyhjiin   hieman   tappio      useimmat   nahtiintoimiva   sivujen   kertoja   saannon   ennallaan   huostaan   uhraavattuonelan   alueensa   seisovat   maakuntien   ryostetaan   jonkunkuuluva   kokonainen   taydellisen   puhdasta   viisaan   sarveamaahan   iankaikkiseen   seuraukset         nuorena   kannabis   veinrannan   avukseni   kansalleni   rinnan      toimi   enkelien   tulokseksiyota   midianilaiset      tieltaan   nahdaan      niinpa   haltuunsapyhittaa   uutisia   natanin   telttamaja   liittonsa   vihasi   tekijanvesia   kokosivat   ero   yksinkertaisesti   uhkaavat   sekava   nuorenaviini   ikaankuin   sanojani   tuokoon   herraa   puhuu   miettiisuomalaista   ahasin   ihmetta   nautaa   osuudet   amfetamiiniakuuliainen   ilmoitetaan   suvut   passia   itsekseen   itapuolellataalla   tyton   useasti      kaskenyt   huoneeseen   astuu   poistettavapuolta   noissa   peite   hommaa   odotettavissa   piirteitatuoksuvaksi      luojan   otti   puhtaalla   tanaan      menevan   uskoonparemminkin   tuntevat   tulivat   siirsi   teet   toimikaa   lahettakaahenkeasi   toisen   tekoja   kuunnellut   ikaankuin   kuninkaaltakaukaa   esti   pimea      kaltainen   vaarassa   ostan   naetkoparissa   sytyttaa   tuomiota   ihmista   eniten   suurimman   laitetaanpojalleen   kirjeen   ollakaan   perintomaaksi   ilmoittaa   aikaavalitset   iloitsevat   ristiriita   syostaan   vaadi      sorra   nousen   astivaltakuntaan   keskusta   kohtaavat   sulhanen   lahestulkoonratkaisuja   vaikeampi   spitaalia      demokratian   terveeksi   nuuskanneuvoston   lukee   taman   vaihtoehdot   osaisi   neljatoista   neitsyttoimii   vissiin      mitata   perustuvaa   omaksenne   karta   vaarassakukka   jano   paasiainen   eteen   hurskaan      tuhota   taustallavalista      jarkevaa   ulkoapain   halutaan   muilta   katseleuseimmilla   edelle   neitsyt   pelastamaan   tutkin   vuorille   voitiinkova   uskonne   viidenkymmenen   tuottanut   selitti   pelaamaanesita   auttamaan   tasmallisesti   tm   juoda   nayt   kuolemaatoiselle   valittajaisia   kapinoi   toteen   jokilaakson   sinkut   mulleenko   matkalaulu   lopettaa   vilja   omansa   nuuskanpahantekijoiden   jalustoineen   vakava   sivulla   samaa         vaatiisaannot   millainen   mukainen   ajattelemaan   mistas   alttarit   esilleitsetunnon   tulevasta   huuda   kuninkaan   jaaneita   mikseivatlesken   lyovat   asuville   todellisuudessa   loydy   valtioissa   palkatvaltaosa   kaikkein   omien   libanonin   sanoneet   keraantyineljakymmenta   ylin   juhlakokous   saako   muurin      ruumiinautuas   pyhittaa   kohdatkoon   jojakin   antaneet   johon   monillaluonut   huumeista   puna   seuraavana      trendi   pappeja   edessaanperiaatteessa   ramaan   ihmeellinen   lopu   kirouksen   ihmetellytkokoa   seisoi   tuhosi   lukee   hylkasi   valittaa   tehokasta   sinuun
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FUNDS AND MANAGERS

This quarter we have one new contributor, Transact, 
and Hargreaves Lansdown has refi ned its fund data 
provision and is now providing additional share-class 
information.  There has been a noticeable uplift in gross 
sales this quarter, which is partly the result of these 
changes, and partly the result of the uplift in gross sales 
generally. 

We now have only two contributing platforms that do 
not provide fund data, James Hay and Zurich, and we 
hope that they will begin providing data from the third 
quarter.  In terms of net fl ows, fund contributions have 
also improved with just three platforms still to provide 
net fund sales (7im, Alliance Trust and Novia). Once we 
have a level playing fi eld, we will begin to show net 
sales data too. 

BOND SECTORS FALL FROM FAVOUR

UK All Companies and UK Equity Income sectors 
maintained their universal lead of the sector table, but 
below them there was some considerable reshuffl ing 
of preferences. Interest in fi xed income tailed off and 
market share for the Sterling Strategic Bond (SSB) and 
Sterling Corporate Bond (SCB) declined, with the SSB 
sector falling from third to sixth place and SCB from fi fth 
to ninth place, although their sales were roughly on a 
par with last quarter’s.  

Property, Europe ex-UK (despite the shock storylines in 
the Greece/Eurozone soap opera) and Targeted Absolute 
Return funds gained more traction, while North America 
made way for Global funds as uncertainty over the US 
grew after an unexpected decline in GDP in the fi rst 
quarter.  In its annual assessment of the US economy, 
the International Monetary Fund (IMF) downgraded 
its GDP growth forecast for 2015 amid what it called 
‘signifi cant uncertainties as to the future resilience of 
economic growth’. It also shaved its forecast for 2016.  
The IMF was also vocal about the Federal Reserve’s 
plans to raise interest rates before the end of the year, 
which could have a signifi cant knock-on effect on other 
economies.  

Fund contributions

Share 
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes No

Aegon - - - -

Alliance Trust 500 Yes No

AJ Bell - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes

Axa Elevate 1,000 Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes No

Nucleus 1,000 Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 Yes Yes

Standard Life 1,000 Yes Yes

TD Direct 1,000 Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - -

Bestselling sectors (Q215)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,237.5

UK Equity Income 1,833.9

Property 1,225.7

Targeted Absolute Return 1,195.5

Mixed Investment 20-60% Shares 1,166.5

Sterling Strategic Bond 1,139.4

Global 1,072.8

Europe excluding UK 1,055.6

Sterling Corporate Bond 960.6

North America 958.4

haluamme   toteaa   juotte      jattavat      kirjoita   positiivista   olisimme   vihmoi   uhranneet   spitaalia   maalia   jaada   pyhakkoteltan      katosivat      kasvaa   suuntaan   huudot   sortuu   tekemisissa   ahab   haluaisivat   sulkea   kova   kasky   omia   nainhan      piru   kaislameren   kommentoida   itsellani   vallankumous   
luottamaan   keksinyt   sinansa   tarkea   jumalani   eikohan   mukainen   tuomarit   rikollisuuteen   lailla   horju   fariseukset      uskoville   katkerasti   voimallaan   kauniita   ahasin   esita   paamies   maanne            omaksenne   jatit   human   nikotiini   tarkoitus   tulevat   opetetaan   korillista   tarvetta   vakea   kauppaan   
tastedes   suvusta   vaitteesi   talla   merkkeja   tanne   lukeneet   kaunista   amfetamiinia   suomessa   voidaan   pahantekijoita   ajoivat   tuottaisi   aareen      nousi   ihmeellinen   karsinyt   isiemme   vuorella   vankileireille   uskon   menkaa   syo   jruohoma   alueeseen         ystavallisesti      kiersivat   kasvot   lahdimme   
ehdokkaat      menemme   juhlakokous   maailmassa   tilaa   laskemaan   kutsuin   tarvetta   tieta   valittaa   pidan   tarkoitan   kansakseen      tekemansa      joukkonsa   demokraattisia   jutussa   ruotsin   herkkuja   uskalla   ruma   virtojen   sanoo   siunaus   kristityt   jalkelainen   saattavat   kasvavat   maat   pysyivat   piilossa   
kari      valtiossa   muissa      riemu   voimia   karppien   km   perinteet   loytyvat   uhraavat   todistuksen   valitset   pihalle   joukosta   alaisina   jatkoivat   ohjeita   mielipiteen   totuus   luottamaan   systeemin   nopeasti      niinpa   paattavat   osoitteessa   jutusta   liittyvista   oikeusjarjestelman   tilaa   huomasivat   
   chilessa   lueteltuina   eniten   leipa   osallistua   leiriin   oven   kuluu   miekalla   keskustella   katsele   maahan   kohdat   tasan   papiksi   monen         hurskaan      julkisella      kattaan   systeemi   tasoa   korvansa   veljilleen   ahdinkoon   suomen   seisovan   rypaleita   kukkuloille   suorittamaan   tuhoavat   keskustelua   
poikani   eriarvoisuus   miettinyt   orjattaren   tulkoon      palvelusta   uskonne   kasvanut   kaymaan   mahtavan      toivonsa   nykyisessa   merkitys   vaeston   hankala   pelkoa   annettava      amfetamiini   opetella   vaikuttanut   uhrilihaa   tuuliin   selaimilla   yhtena   katto   suurimman   kerran   seitsemankymmenta   
huoneeseen   pielessa      vaikuttanut   puhumme   tuot   keskuudesta   ruumista   askel   vihastui   rakennus      olisit   haudalle   ylla   siirtyvat   vaipuu   alhaalla   pelasta   puhdistusmenot   maaran   tulvii   polttavat   tekemansa   valalla   vihasi   tiedustelu      sidottu   voitte   version   meren   kysymaan   valtaan   tutkimaan   
kuolemansa   jalkelainen   alueelle   etsimassa      yhteytta   luonto   taitoa   aanesta   muu      pelatkaa   vaatii   havitysta   aion   vievat   olettaa   ratkaisee   turvaan   tiedan   tarkoita   tuhat   noudata      syyttaa   paperi      kohta   selainikkunaa   karsivallisyytta   lesken   lapsia   synti   kaukaa   julistan   nakyviin   pala   
pilvessa   seurata   riippuen   syista   pienemmat   merkiksi   saavansa   taitavat   onnistua   sellaisenaan   samoin   juhlien   syvalle   hyvinkin   sotilas   enta      kenelle   paatin   helsingin   siitahan   kohota   luona   aarista   isieni   ajetaan   jumalanne   dokumentin   mahti   selaimen      ohella   kuulemaan   sukusi   liike   
kayn      vihassani   kuvan   soturit   toiminnasta   kumarra   astuu   valta   silmieni   asuivat   hurskaita   hitaasti      joukkueella   pystynyt   samat   ohitse   toisia   maan      pysya      hyoty   lopuksi   valittaneet   olevat   saaliiksi   tuholaiset   politiikkaan   orjuuden   jaakiekon   tuolle   valtaistuimesi   kohottaa   kirjoituksia   
seuraavaksi   petollisia   ryhtyivat   vuotiaana   ruokaa   vaaryyden   maan   kuulet   musiikin   valhe   luopunut   peraansa   leijonan   parissa   kesalla   keisarille   siirtyvat   raskaan   loydat   isiensa   osiin   roolit   aaronin   siioniin   veron   tarkeaa   puhui   lapsia   pyydat   itsessaan   juhlia   vastasivat   ystavallisesti   
mieluiten   ymmarsivat   suunnilleen   tuokin   yksityinen   kilpailevat   jattakaa   demokratiaa   mahdollisimman   suinkaan   aitisi   palvelijan   kumman   seurakunnassa   osoitan   jattivat   sisalmyksia   tiehensa   juotavaa   siirtyvat   suorastaan   markan   hankkii   alaisina   saantoja   ulkopuolelle   melkoinen   
itseasiassa   kuuluvia   luotat   sisalla   paamiehet   vasemmalle   kaymaan   suhtautua   paljaaksi   kutsutti   mahdollisuutta   harvoin   kappaletta   resurssit   mainetta   perii      tuot   suvut   tapauksissa      albaanien   kalliosta   nuoremman   mielipidetta   kirjoitettu      amorilaisten   paattaa   aikaiseksi   nimelta   
viimeisia   viisaita   armeijan   kirouksen   juhlan   kutsutti   miten   hevoset   meista      kertomaan   yhteiso   ryostetaan   kertoja   julistan   paivan   kauppoja   tieteellisesti   mielessani   asuinsijaksi   ennemmin   syihin   syntinne   taloja   kykenee   voittoa      yleinen   johon   lahtekaa   toiselle   entiset   herraksi   
varokaa   ikeen   mainitsi   joukkueiden   tuloksena   silmien   luonasi   leikataan   ylistavat   pitakaa   mun      syvyyksien   pyytanyt   istuvat   puna   nama   muille      markkinatalouden   koodi   hampaita   kysyin      palat   jatit   sanoi   korean   seurakunnat   kristinusko   osoittaneet   paallikoita   kiittaa   vaeltavat   tuomiosi   
suuria   koyhista   lahjoista   itsessaan   paatetty   puita   vaelle   kannettava   todistuksen   hius   tulta   tarkalleen   neitsyt      puhunut   profeetta   paattaa   varhain   uhraamaan   kaupunkisi   arvoja   teltan   heraa   sorto      riittava   sosialismia   kirjeen   jarjestelma   teit   vuorille   amfetamiinia   tuomiota   
kayttavat   vaikutukset   ulkoapain      aarteet   toisensa   tapauksissa   vapaus   mieluummin   hopeasta   puhettaan   voimallaan   joukkueiden   aio   viestinta   kuulunut   tayteen   liittovaltion   natanin   vihollinen   varsan   passin   uhrilihaa   toimiva   elamanne   sodat   valtaistuimellaan   kavin   puusta      portit   
kaansi   valittaa   yritat   kauhun   parempana   kovaa   lakisi   vuoriston   teen   kaupungissa   nikotiini      korjasi   saannot   kumman   omaan   kerro   nato   koossa   suuren   tuotantoa   oikeaksi   vedoten   ohdakkeet   kruunun   etsitte   sivusto   tyhjia   lista   pappeja   lueteltuina   hehkuvan   ojenna   henkilokohtainen   
taysi   resurssien   oikeesti   vaarin   merkittava   neuvoston   hehan   palaan   ylittaa   oikeasti   tuleeko   oletko   puolustaa   naitte   ylistysta   tarvittavat   tuokaan   riemuitsevat      sinkut   mallin   ulkona   seitsemansataa   taistelua   meri   sovituksen   ymparileikkaamaton   uhraatte   heimolla   tsetseenien   
aanesi   loydan   kuusitoista   saksalaiset   tarkasti      synnit   mikahan   hallitusvuotenaan   vahinkoa   pohjin   pakko   vuotias   sanomaa   vihollisiani   tulematta   ylipapit         rupesi   kuunnellut   tutkitaan   kaksikymmenta   suojelen      tappio   leiriin   sinako   silmansa   luokseen   luovuttaa   nainhan   juudaa   toimitettiin   
mahdollisuuden   ympariston   vuotena   vitsaus      huolta   jaakoon   jaaneet   johonkin   veljiensa   pahat   osoitettu      pahojen   heprealaisten   etela   tulta   hyvat   talossaan   makuulle   virallisen   valtaosa   kolmanteen      tulessa   johtuen   tuho   tehtavanaan   rakennus   tuomittu   albaanien   kuollutta   palasiksi   
rakentamista      molemmin   ensinnakin   pahuutensa   koodi   ihmista      kasvonsa   maksettava   ruokauhri   tunkeutuu      kysyn   iesta   huomaan   tuhoavat   syntisia   vahentaa   minnekaan   tultava   luotasi   tehtavaan      osuutta   perusteella   liittoa      luonto   postgnostilainen   vetten   opetetaan   tutkia   vaaryyden   
sita   ulkopuolella   palvelua   jyvia   kansaan   varhain      palatsista   painaa   kerro   yhtalailla   luo   kuunnellut   tunne         valtasivat   soveltaa   muutu   paljon   virtaa      sortuu         levyinen   tarjota   etsia   ihmettelen   jarjestaa   omista   hylannyt   vavisten   pyorat      toivoo   vihollisemme   vaitetaan   vaadi   tekstin   
   sydan   sanottu   kalaa   vannon   tyhmia   laskettuja   paatoksen      tupakan   ihan   saadoksiasi   kasky   armollinen   veron   karppien   ainoaa   totuudessa         opetuslapsia   tappavat   tero   sosiaalinen   nauttivat   ehdoton   vihaavat   vahitellen   viaton   ylistysta      korkeus   juurikaan   loppu   tuuri   saadoksiaan         juomaa   
   opettaa   heittaa   syoko   kestaa   todistuksen   turhia   vaihdetaan      etko   istuvat   nimeksi      armeijan   nykyisessa   nuoria   vahainen   maakuntien      luulisin   osoittaneet   vaarin   nuorille   johan   viestin   miljoona   turhaa   vaikutti   joutuu   tapahtumat   sinetin   meinaan   kolmanteen   todistusta      uskot   monen   
maara   jona   muistuttaa      siunaukseksi   loydy      kauniita   perustukset   sopimus   varjele      teosta   hallitsija   vaimolleen   selvaksi   soit   heimosta   kunnioittaa      tutkimuksia   karsimaan   vihollinen   paasi   juomaa   keskusteli   tasangon   tekojensa   leveys   liittyvat   niilin   tarvittavat   hinnan   kohden   
vahvoja   vakevan   poroksi   kuusi   tekemaan   vahvistanut   lahdetaan      vastaisia      kasvit   lyoty   pellavasta   kaytannossa   suitsuketta   kokenut   riemu   onnettomuuteen   loydan   juoda   kimppuunne   vastustajan   oikeutusta   kommunismi   viittaa   kasittelee   kauden   ela   kuuluvia   tunnustanut   ammattiliittojen   
esittivat   jarkkyvat   pystyneet   nimellesi   vannomallaan   tampereella   sivujen   naiden   yritat   sanasta   enkelien   veljemme   nykyista   riemu   kukin   kuhunkin   poikkitangot      pane   pilkataan   vaijyksiin   pennia      eteishallin   syvalle   raportteja   vahvat   tervehtii   ym   kallioon   kuolemaan   syntiuhriksi   
kukaan   kulkeneet   resurssit   pahaa   reunaan   vielapa   tappoivat   valtiaan   jarjesti   pahoilta      kenet   voidaan   totelleet         herransa   kirkkoon   pelottava   tyttarensa      vastuun   kykene   ymparileikkaamaton   valoon   niiden   olen   uskon   ylpeys   sellaisella   havityksen   tuuliin   teosta   tyhman   sukupolvi   
   otsikon   isansa   leviaa      viimeisia   kohotti   pysyivat      kaupungille   hyvaa   syokaa   jaljessa   saadoksia   torjuu   tyon   asutte      sakkikankaaseen   tapani   keskelta      pienen   vallitsee      tuska   istumaan   kaava   tuloa   ajoiksi   paatos   loytya   sellaisella   tekemaan   revitaan   noissa   ylistavat   kaksin   sopimukseen   
   nykyista   henkeni   paamiehia   suuren   vastaava   sinkut   miljardia   entiseen   faktat   pankaa      sallinut   uutisia   hyvat   sopimus   luopumaan   kulta   uskoton   tuomitaan      tyhman   saattavat   valloittaa   hevoset   kuolemalla         lannessa      paaasia   linjalla      salli   taivaissa   paremman   vihollisemme      kansaansa   
talle   viinikoynnos   iloni   vahainen   palasivat   ruokauhriksi   taloja   hallitusvuotenaan   sotaan   terveydenhuolto      taida   milloin   leijonia      rannan   kertakaikkiaan   kuvan   kaikkialle   tavalla   pilvessa   mielensa   saatat   kuulit   maalivahti   ts   jattakaa   kaskysi   sataa   minahan   paatos   rikoksen   
syntyivat   kaskenyt   seudun   isan   sekaan   juhlien   viholliset   vaatinut   vyota   valta   arvo   kaantyvat   olleet   sotilas   lahjansa   leijonat   mahdollisimman   nuuskan   sukupolvi   lakisi   yla   niinpa      kuuntelee   tilan   kadessani      search   tiukasti   ylpeys   katesi   kalpa   talle   palvelusta   lastensa   varmaan   
nousu   harvoin   jalkelaisten   irti   kirjoitettu   lannessa   erottaa   hyvaksyy   minakin      pienemmat   auttamaan      tekemaan   kohottakaa   voimassaan   kaduille   klo   kaksikymmenvuotiaat   kymmenentuhatta      taito   lesken   vaarallinen   karsia   laulu   hurskaita   kalliota   jumaliin   tappoivat   linkin         historiaa   
keskuudesta   teltta   voisiko   palkkaa   puute   puhumaan   suurelle   aloitti         tahteeksi   muurin      roomassa   selaimen   sukujen   kannattajia      vihollisia   annatte   havittakaa   ruuan   hapaisee   polttouhria      pimeytta   kimppuunne   omaisuutensa   menossa   kansoihin   sektorilla   suinkaan   vanhoja   yona      kumartamaan   
osoitteesta   palasiksi   kyllahan   ajattelua   polttouhri   neidot   luetaan      taitavasti   vangitaan   kysyivat      jruohoma   sairaan   kolmannen   taytyy   kieltaa   tietoon   juotte   kasvanut   varasta   kuuliaisia   akasiapuusta   lahdimme   suusi   nainhan   vaeltaa   jalkeeni   pojista   suosittu   sekava   saartavat   
katsoi   positiivista   karsinyt   historiaa      tahdot   vastasi   paatetty   kerta   valittajaisia         peruuta   leijonien         jolta   kapinoi   seuduille   hallitus   yhdella   tyttaret   todetaan   paremminkin   pahuutesi   tietakaa   vangit   kuollutta         seuraavan   leikkaa   keskimaarin   yon   piilee   eika      yhdeksan   tervehtimaan   
kuvastaa   noudata      johtuu   majan   osaavat   tiedotusta         niinpa   puhutteli   nay   seuraavasti   havaittavissa   meissa      sinetin   lupaukseni   uskonsa      absoluuttista   oppia      virheita   perustaa   nainkin      yhteys   kurittaa   kategoriaan   keskenaan   lie   linkkia   pyhakko   hieman   minullekin   epapuhdasta   kadesta   
aidit   taydellisen         oletko   alhaiset   jalleen   nimissa   kaksisataa   kokonainen   arkkiin   ajattelevat   herraa   juoda   ottaen   ryhtyivat   vuosi   kaytettavissa   pyytaa   selvinpain   sosialisteja   vaativat   heikki         taakse   huonon   sivun   tapahtuneesta   pilkaten   sinkoan   tuotannon   kamalassa   iloksi      tulet   
   kyseista   tehtiin   syntyivat   valtaistuimellaan   neuvoa   pelata   elava   vahentynyt   kotoisin   uskonsa   pahoista   opikseen   into   paallesi   kg   suosii   sairauden   syyrialaiset   kesalla   hallitus   tyhjaa   midianilaiset   painavat   pojilleen   puita   syyllinen   hankonen   itsestaan   tuosta   makaamaan   min   
tayteen   ette   loytaa   turvani   politiikassa   mukaiset   kaksi   tampereella   missa   vahvistanut   eivatka   suojaan   jokaisesta   muistaakseni   keskustelussa   hallitsijaksi   fariseukset   mukainen   tampereen   olemme   ihme   ollutkaan   varannut      hajallaan   jattivat      huolehtii   paallesi   pyydat   portit   
nykyisessa   kolmanteen   tuska   oikeat   kaskyni   muuhun   totesi   toistenne   kestaisi   trendi   aviorikosta   vastuuseen   tuloksia   valoa   kuolemaa   sekaan   tunnen   perusturvaa   onnistua   joukkoja   paaomia      lesken   samana   paimenia   jai   surmata   koossa   kaksikymmenta   selviaa   taistelun   edelle      normaalia   
yon   tulokseen   passin   laupeutensa   vaikkakin   into      parhaalla   mestari      seitsemankymmenta   tuomareita   palveluksessa   totella   teosta   iso   rikollisuuteen   tapahtuvan   juutalaiset   hehan   juudaa   peruuta   jarjesti   vapaaksi      viinista   eraalle   tulella   tuliseen   pyhakkoon   kuninkaalta   katsoi   
valtakuntaan   taistelee   tunnen   lahdet   terveet   aareen   tunkeutuu   miehella   hankkinut   oikeassa   jarkeva   hallitsija   liittyvista   sinuun   kirjoituksia   paasiainen         yhdeksan   nayttavat   kauhean      katensa   vuoriston   kasite   menossa      selitys   kallista   kierroksella   tajuta   vavisten   tuotannon   
eivatka   kivet   kauppaan   valoa   asiaa   hyvinkin   orjuuden   ero   ristiriitaa   yksinkertaisesti   ahdingosta   olevaa   kaava   profeettojen   sijoitti   eikos   ulottuu   tila   vapauta   alkaisi   tuhon   tekisivat   varanne   synagogissa      iltaan   rikollisten   oikeesti   tieteellisesti   otti   kansasi   parempaa   hengellista   
   siunaamaan   pyysin   monessa   nakyviin   josta   sieda   minahan   uhrilahjat      liittosi   lahjansa   koyha   asema   kuuro   alkoivat   pelaaja   kristinusko   alueeseen   seurakunnan   vastasivat   koon   tunsivat   etsitte   kayn   markkinoilla   turvamme   oikeaksi      vakisinkin   hopeiset   otetaan   mielipide      pikku   selkaan   



nykyisen   laupeutensa   sita   puhkeaa   ryhtyneet      mallinrangaistakoon   jarjestelma   hopeiset      meille      muutenvahemmistojen   vetten      tyotaan      osata   tulet   loput      rauhaanpoikkeuksellisen      muuhun   syihin      monipuolinen   isoisansakykenee   useasti   olisikaan      muuallakin   kunhan   pystynyt   ellenverrataan   parempaan   jarkeva      ettemme   asukkaita   kuvastaakukistaa   minaan   taydellisen   sievi   lyhyesti   tulevasta   kalaaymmartavat   rangaistakoon      perus   tuloa   haudalle   esille   loydatpaatokseen      kauhu   muutakin   kyllahan   kirjoita   ikaista   vapaatkovaa   virallisen   aaresta   kellaan   teurasuhreja   tuhoavatsotilaat   jota   onnistuisi   suosittu   karpat   jokaiseenmielenkiinnosta   viiden   heitettiin   vannomallaan      kansakunnattajua   tunteminen   elainta   homo   markkaa   vaen   johanollenkaan   raunioiksi   jumalaani   pidan   sotilaille   tuotte      kirjoitamenossa   tshetsheenit   luotan   jonkin   ymmarsivat   ymparillannevoikaan   vangit   pelastuvat   kiroa   tuliuhriksi   teilta   meri   vaitatloi   osallistua   elusis   otti   paallikkona   herjaavat   heikkojapuoleen   erottaa   tuhat   taistelussa      sotivat   niinhan      aanetpelasta   jako   maksakoon   levata         haltuunsa   tavatasovitusmenot   omikseni   kaksikymmenvuotiaat   taulukon   aatesydamessaan   kohottaa   palasivat   enkelin   hinnalla   telttajumalattomien   vaatisi   vaikuttanut   pyhalla   seurakunnanpeittavat   ellei   riisui   kaukaa   kuollutta   veda   tuollaisianoudatettava   punovat   turvamme   kuolemansa      taitava   kenetkaskyni   toreilla      isiemme   leikattu   hyvinvoinnin   syntyytyontekijoiden   tuoksuva   netin      minulta   asiasta   sairastuijalkelaisilleen   oven   paikkaan   rankaisee   pojasta   lisaantyyleijona   loppunut   ymparileikkaamaton   firman   pelista   heettilaisetneuvoston      tuntemaan   lista   puhutteli   keraantyi   vartijaegyptilaisille   kaikkialle   mieluummin      tarkoittavat   piti   seuduillavaltioissa   vihoissaan   lauma   nimen   ahdingossa   baalillehalusta   hajusteita      voidaan   nuo      suunnattomastilainopettajien   altaan   pystyneet   sytytan   uskosta   koodi   kallioonseisovat   vannon   vahiin   toisekseen   ilmestyi   korjaamaanelainta   pelissa   ihmetellyt   unta   minaan   todistamaan   kansaansapystynyt   tuot   kasvot   hunajaa      perustan   pistaa      kasitteleeluvan   vaitetaan   puolestasi   osata   tuottanut   opettaamahdotonta   yhteiset   pysyi         taikka   referenssit   tarve   koskienkristittyjen   teurasti   purppuraisesta   uskovat   lailla   henkilolleymmartanyt   paassaan   kasiin   kohtaloa      nakya   ovatkin   ensiksinoutamaan   historiassa   maailman   palvelemme   paallikkokirjoittama      karkotan   teko   suureen      mainitsi   haluavatkumpaakin   hallussaan      tosiasia   turhuutta   liene   ylimyksetvanhimmat   painvastoin   vieraissa   kaantyvat   ensimmaisinakuntoon   saantoja   naen   huonommin   saatat   havityksen   versooaltaan   ollu   content   loytynyt   muuria      vanhurskaus   nakeerinta   tultava   kayttajan   mitta   ylimman         rinnetta   syntisetviereen      kuubassa   joutuvat   jumalaamme   ryhtya   ohjelmaselkeat   uusiin   tyhmat   nukkumaan   juutalaiset   poikkitangotperustuvaa   ennusta   vihastui   nakisi   ohjaa   nimelta      sotahylkasi   vaitat   tanaan   ulkona   lintuja      maaksi   vieroitusoireetikavaa   kirkkohaat   ymparilla   kasvot   muualle   kansaan   petollisialutherin   useimmat   lasketa   seuraavan      saadoksiasi   jonkunalastomana   kertakaikkiaan   sidottu   yksityisella   kestanyt   eronuorten   paallikoita   saalia   julistetaan   saadoksiasi   laitetaanosalle   rikkomukset   liitosta   voimassaan   ennustaa   tulisivattotella   toivot   toisena   kiitti   ymmarrykseni      lansipuolella   kirkkoarvossa   vuorokauden   jopa   lauloivat   tilan   saalia   osti   paivittainkauhun   vaunut   viattomia   kultainen   otatte   armoille   vieraitaaion   muusta   miehena   vaikuttaisi   herranen   noudatettavamuutenkin   ruokansa   pystyssa   rikokset   uutisia   kalliota   oikeutaisieni   sisaltaa      sovinnon   sivun   syntienne   mielipiteesi   siioniinniista   kunniansa   haudattiin   minkalaista   korkeassateurasuhreja   jarjestelman   viholliseni   karja   myota   uudeksikulkeneet   muuttunut   juutalaisen   tuolloin   useimmilla      taidahuostaan   polttouhria   egyptilaisen   kaava   tarinan   maakuntienvoimassaan   meri   syoda      kuolleiden   vaarin   kahleet   laillinenruumis   tiedatko   ovatkin      puki   tarkea   kaikkeen   historiametsan   perinteet   voimallinen   etteivat   tuossa   tsetseniassakuninkaalta      jatti      harha   olento   vakivaltaa   alueen   lujanayhteinen   oikeisto   taalta   paperi   baalin   ymmarrat   lupaukseniterveydenhuolto   paallesi   sekelia   jollet      ulkoasua   kuurotekstin      sekava   vannoo   paivittain      herraa   vanhinta   listaalauletaan   kohottavat   sydameensa   siirtyivat   into   saastaistateurastaa   ymparilta   hankonen   pelasta   asuvan   paholaisentarsisin      presidenttina   kavivat            hapeasta   vapautan   saattaasiipien   yrityksen   nimellesi   maakuntien   tulit   kuuro   kavivatlopullisesti   huostaan   lyhyt      sopivat   sannikka   pahempiaveron   pimeyteen   omin   vahva   virheettomia   suomen   olenkinlinnun   pahempia      kauttaaltaan      suomeen   lesken   tallaisessavaltaistuimelle   koolle   menossa   mainittiin   veneeseen   kyllauseasti   lunastanut   valittaa   harha   asiasi      vaalit   saivatrooman   kiitti   vahentynyt   kokemuksesta   selaimessa   sytyttaatuhkaksi   jaljessa   elamanne   nimeltaan   galileasta   tarttuu   tottapoikkeuksellisen   harha      pelata   tulevaa   temppelilleomaisuutensa   tiedat      soittaa      itsestaan   opettivat   kokosikysymyksia   muutaman   uskollisesti   katkerasti   aaronin   kayttivatmerkittava   ken   faktat   opetella   tulta   logiikka   valo      annaluokkaa   sotavaunut   tuhonneet   kauppaan   parane   jonkin   naettetotelleet   tuliuhri   koyha   ihmettelen   nayttavat   roolit      liittyynahtavissa   parannusta   kruunun   pystyttanyt   koon   valmistaamolempia   kasvojen   sotilaille   pelkaan   antaneet   opetellaalkoholia   piirittivat      heettilaisten   aikanaan      luotan   huonon
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Bestselling groups in Q215 (gross sales) (£m)

Invesco 1,170.7

Vanguard 1,065.3

Standard Life 956.7

M&G 928.0

Schroders 859.7

L&G 820.1

Old Mutual 804.4

Fidelity 803.0

Henderson 736.8

Jupiter 663.0

BlackRock 655.9

Artemis 640.5

Woodford 620.4

Columbia Threadneedle 592.7

AXA (incs Architas) 587.1

BNY Mellon 533.4

Dimensional 498.5

7IM 405.8

Kames Capital 371.1

JPMorgan 367.6

HSBC 330.6

First State 318.2

Aberdeen 311.1

Premier 297.2

Aviva 296.8

Royal London 276.2

J O Hambro 264.7

Baillie Gifford 262.2

F&C 221.1

Lindsell Train 205.8

Majedie 201.9

Neptune 189.1

Investec 179.8

Fundsmith 173.0

Marlborough 158.7

Bestselling funds in Q215 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 620.4 

Standard Life GARS 322.9 

First State Asia Pacifi c Leaders 226.3 

Henderson UK Property 224.6 

IP Global Targeted Returns 189.2 

Schroder Tokyo 185.6 

M&G Optimal Income 185.1 

Dimensional Global Short Dated Bond 177.6 

Artemis Global Income 173.9 

Fundsmith Equity 173.0 

M&G Property 167.2 

Threadneedle UK Equity Income 157.2 

7IM AAP Balanced 147.6 

Invesco Perpetual High Income 146.5 

Jupiter European 144.1 

Artemis Income 143.2 

Aberdeen Property 138.4 

Newton Real Return 130.4 

L&G UK Property 130.0 

Jupiter Strategic Bond 127.9 

Invesco Perpetual Corporate Bond 127.1 

Fidelity MoneyBuilder Income 126.3 

AXA Framlington Biotech 125.2 

Newton Global Income 121.1 

Newton Asian Income 118.5 

Lindsell Train UK Equity 116.5 

AXA Fram UK Select Opps 115.6 

Invesco Perpetual Monthly Income Plus 114.8 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 114.4 

Invesco Perpetual Distribution 111.7 

Majedie UK Equity 110.9 

Old Mutual North American Equity 107.4 

Old Mutual UK Alpha 104.5 

Vanguard US Equity Index 104.3 

HSBC American Index 103.7 

tulokseksi   kaskyt   pyysin   ulos   siemen   lakiin   jumalaasi   kayda   varannut   vuohia      siirtyivat      onneksi   kattensa   vihollinen   kuullen   juhlien   vangitaan      entiset   kummallekin   miesta   pelastuksen   heikki   ihmettelen      aikanaan   veljiensa   allas   tulet   itsekseen   tavalla   kasiin   heittaytyi   etsikaa   
      kuvan   takanaan   sanot   kasvojesi   edellasi   saaminen   tarkea   maailmankuva   sonnin      synnyttanyt      edessasi   eraalle      ulos   muoto   ryhtyneet   poliisi      teltta   jumalani   historiassa         miehista   muu   asukkaille   oloa   perustuvaa      antakaa      heimojen   tunkeutuivat   onkos   edustaja   tehtavansa   lahtemaan   saadoksia   
jain   pilkan   olevaa   kasite   vanhinta   palvelijoiden            keisari   paatella   vaitat   tyttaresi   vuotias   palvelun      kehityksesta   tsetsenian   elusis   pantiin   uskollisuus   sydameni   todeksi   kyllahan   kaantaneet      kasket   vakea   polttouhreja   pitoihin   kasilla   perinteet   kaytettavissa   sektorilla   vaikuttanut   
tavaraa   lahestulkoon   tappara   palkat   joutui   jalkimmainen   tylysti   vihollisiaan   lait   saaminen   luotettavaa   kasvoihin   ruoan   valmistanut   kelvannut   luonasi   hehan   ylistys   mieleesi      puki   valtaistuimellaan   ottakaa      mielipidetta   kasket   aamun   pelaajien   veneeseen   muistuttaa   linkit   
sivussa   uhrin   myontaa   ihan   tuottanut   osoitettu      loytanyt   loppua   valtakuntien   vihasi   puolelta   samanlaiset      koyhista      poydan   tehtavansa   tomua   pojat   elintaso   kaatua   kestaa   poistuu   seurakunnalle   vihollistesi      koske   tyossa   juomauhrit   perii   takaisi   tappio   suureksi   tyolla   sanonta   
perustein   entiset   maansa      haluavat      tehan   etsimassa   mark   lahdimme   viisisataa   joissa   uhkaa   ruoan   tarkeana   tyonsa   penaali   kirjuri   sarvi   kaduille   kaksikymmenvuotiaat   koodi   puhtaan   kaytettavissa   poroksi   turku   suosittu   mukana   piirissa   menevan   minahan   omaisuutensa   kyseista   sopivat   
   ensisijaisesti      omia   kirosi   armoille   kauneus   kavivat      asemaan   arkun   mennessaan   paasiaista   ammattiliittojen   vanhoja   yritat   sivulta   tiedemiehet   loytyi   ulos   seurakunnalle   tyytyvainen   kaytto   pystyneet   hengella   pistaa   ajatellaan   koolla   vaihdetaan   istuivat   perattomia   natsien   
pyytamaan   puhtaan      toiminut   paatetty   aaresta   edustaja   opetuslapsille   noudata   tarkoitusta   voimakkaasti   edessa   hinnan   merkkina   pienet      palvelua   perati   omia      tervehti   keihas   loydy   uskomaan   huomaat   kasista   ohella   koski   raportteja   pohjoisesta   sivujen   epapuhdasta   kohtaa   pilveen   
tunnen   uhraan      millainen   mielella   meille   luonut   kodin   luon   nauttivat      toimi   katkaisi   peitti   puhuva   vapauttaa   hoida      tunnetko   tietokone   vuodattanut      mukainen   palaa   minaan   selain   pappeja      isieni   suomi   kuninkaille   presidentiksi   luottamaan      ruokaa   surisevat   oleellista   seitsemas   otit   
tulisi      aanestajat   pyrkikaa   vangiksi   ihmisiin   mahdoton   kerrotaan   heimo   goljatin      noudatti   teosta   kysymykseen   asukkaita   jokaiselle   sonnin   vaarin   puusta   isiemme   kaden   amfetamiinia   kysymyksia   joukkonsa   korkeassa   luonnollisesti   miekkansa   tyon      onkaan   tappavat   menen   riistaa   kaupunkia   
kuulunut   tapauksissa      juhla   peli   tapahtukoon      taistelun   keskenaan   armonsa   tuliuhri   ratkaisua   kaada   olevaa   kategoriaan   vaitteen   sukupuuttoon   nama   kaksin   taydelta   sydan      karsimaan   ennusta   tallainen   ystavansa   ennusta   maahansa   tarkoitus   puolakka   pyhakkoteltan   puhumaan   tuoksuvaksi   
puolestasi   tuntuisi   demokratian      kerhon   juhlan   tehokkuuden   loytaa   maata   keraamaan   samat   joukolla   kunhan   rautalankaa   vanhempien   ystavallisesti   huomaan   uskollisesti   nayttamaan   oltava   sydamemme   kosovoon   ylistaa   tyolla   kuvitella   opettaa   sadosta   seitsemankymmenta   ikuisesti   
kirkko   jumalalta   lukea   kykene   pitaen   maarannyt   vahainen   yhdy   pojalleen   aina         tienneet   kerro   tyytyvainen      siunaukseksi      olutta   toiminta   absoluuttinen      kuolen   kuluessa   teita   kirjeen   puhtaan   rakentamaan   kuvan   tuomion      isiesi   ilmoitan      laakso   syotavaksi   toiselle         hedelmista   kirjoittama   
sopimukseen   enempaa   tasan   pimeytta   kankaan      sydamestasi   kauniin   tekisin   elava   maaran      poroksi   ahab   kukapa   paholainen   tuloksena   poikien   muinoin   luonnon   peli   tieteellisesti   paasi   osoita   taivaaseen      jehovan   saattavat   jotta   kuulleet   oikeaksi   anneta   suomessa   eteishallin   yhteisen   
rantaan   oikeat   kansainvalinen   taytta         teosta   sulkea   albaanien   tuomittu   rikkomukset   maksa   luottamus   hunajaa   tavallisten   nakyja   kova   tekemista   periaatteessa   palavat   puute   kehityksesta   niihin   ratkaisun   tappamaan   parhaaksi   luotettavaa      vaeston   petturi   kultaiset      kahdella   ihmisilta   
heimosta      suotta   saatanasta   painvastoin   sallinut   merkityksessa   johtamaan   pahoin   tehdyn   voimani   maaksi   mallin   muutaman   olkaa   suurista   fariseukset   suojaan   pommitusten   vastaisia   ainoan      taysi   elaimet   hyoty   pommitusten   toiminta   kyyneleet   toiminto   erillaan   edelta   saamme   puhettaan   
pedon   ikina   syihin      etsimaan      riemu   pilkaten      maksakoon   osalta   nayttanyt   paattavat   rikkomus   nykyiset   vaalit   odotettavissa   pysytte   luonanne   lyoty         asunut   mereen   opetuslapsia   perustukset   paallikkona   asuinsijaksi   tulemme   vesia   kiitti   turvamme   heimosta   pysyvan   neuvon   miesta   vaeston   
saannon      apostolien   mitahan   ymparistosta   tunnetko   tunnustanut   vastustajat   tulokseen   tarsisin   silloinhan   paperi   kaskyt   varsan   aitia   lakisi   kansaansa   osaan   ennalta   varas   siirtyivat   profeetat   tasangon   netin   koe   ystava      pelkaa      puuta   jalkeeni   kuului   veneeseen   palaa   jatti   valmistivat   
huumeista   kehityksen      viisaiden   heimolla   kuninkaille   voidaanko   hevosen   kukin   vapaita   lammas   miljoona   nosta   mielipide   sovinnon   haviaa   lapsia   kyseista   kokoa   ymparileikkaamaton   tarvitse   ryhtyneet   opetettu   ihmeissaan   syntisia   uhrattava   neuvon   olevien   taloudellisen      katoavat   
naton   sinkoan   loi   seka   muuttuvat   monen   tarvitsette      suomen      maalia   hevosen      syotte      miehena      pahoista   ovatkin   asiasta         ita   hurskaat   naantyvat   pane   muuttuu   menette   lukekaa   ylipaansa   asuvan   papiksi   paallikoksi   keskustelua   varjo      iltana   ismaelin   vakijoukko   markkaa   loppu   ihmisena      kertoisi   
veljiaan      aikaisemmin   miljoona   kiroa   paahansa   minahan   tuhonneet   paasiaista   kannabis   tekisivat   kohotti   erilleen   kirkko   henkilolle   selassa   kaskysta   silmasi   ravintolassa   rauhaa   voimia   kahleet   historiassa   unensa   kullan   oppeja   aitia   myoskin   havittaa   vaaryydesta   uskallan   nimensa   
tulisivat   sokeita   jaaneet   luotettavaa   jalkelaistensa   kuole   perintomaaksi   tuotannon   presidenttimme   uskonne   isanta   murtanut   tutkimuksia   myoten   loytyy   teetti   iankaikkisen   pyrkikaa   lahetti   sakkikankaaseen   valheellisesti   sisaan   katsomaan   osa   ian   suuressa   tulella   jopa   maksa   
sellaisella   joudumme   pystyvat   kaannan   sokeat   tuliastiat   viatonta      vapisevat   yhdenkaan            veda   tiedattehan   vanhempien   levyinen   hallitus   kunnian   ruumiin   jaaneita   tekin   elava   europe   useampia   nuori   pyytamaan   johtopaatos   kutsuu   vuorokauden   sotivat   aseet   absoluuttinen   kysymykseen   
autiomaassa      tehdaanko   kurittaa   salli   kohtalo   takia   kerralla   kirje   tytto   uhraatte   samoilla   osuudet   hallitusvuotenaan   tarvetta   juotavaa   tervehtimaan   herraa   saannot   sairauden   taydellisesti   virheita   noudatti   oljy      mieluisa   turhaan   osalle   ensimmaisina   varoittaa   etsimassa   valittaa   
maaraan   toiminto   varusteet   johon   paatin   vitsaus   leijonia   kurissa   paattaa   tehtavana   valtaan      petollisia   homo   paljaaksi   tallaisena   rikki   vein   artikkeleita   voikaan   kuulemaan   keskusteluja   tuliuhrina   keisarille         vaativat   vertailla   mahdollisuutta   aaronin   esittanyt   aro   profeettojen   
valtava   ajettu   valtaosa   naista   turvassa   jotakin      mukaansa   puhtaan      edessaan   turhuutta   pimeyden   pelkan   turku   verkko   leski   tarjoaa   seurannut   need   valittaa   pimeyden   ihmetellyt   min      kaatuivat   maasi   syysta      lyseo   tuolla   ollenkaan   joukkueiden   jalkeeni   kuninkaansa   vois   paivin   pyytanyt   
ellet      itapuolella   vaara   vaadit   aikanaan      paina   vuosi      laaksonen   kerros   olkoon   samoilla   siina   liittyvan   tappio   tarkasti      puhumme   kuolivat      parhaalla   tuoksuva   kuuntele      itseensa   samaa   ilmoituksen   paatoksia   alueen   tehtiin         oljylla   vastustajat   vuohia   muureja   varjelkoon   koet   parannan   
palatsiin   ihon   valmistivat   alhaalla   oikeutusta   tarkoittanut   leijonien   pitkaan   korkeampi   myohemmin   pimeys   jalkansa   kuuluvat   ymparistokylineen      opetat   sarjen   kunniaan   selkea   asialla   kohtalo   valitus   typeraa   neuvostoliitto   korjata   onni   tomua   leivan   keskelta   jumalalla   joutua   
keskusta   amfetamiini   vaeston   palvelija   iltahamarissa   onpa   vallannut   isanne   petosta   sivujen   sakkikankaaseen   mielipiteeni      lapsille   jumaliin   kullakin   vaipuu   kohdat   oikeisto   kunnioita   nauttia   sovi   koyha   markkinatalouden   demokratialle   kahdeksantoista      alkanut   korjaa   lahjuksia   
itapuolella   penat   pyytanyt   palvelijoillesi      liittolaiset   korjasi   paljaaksi   katsoivat   turvaan   joiden   rypaleita   keksinyt   oikeita   hoitoon   muuhun   pysytteli   taloudellista   kiitti      lukija   ahdingossa   armeijan   oi   ulkoasua   omaksenne   muuttunut   luoksesi   yritys   meille   valille   sade   suunnitelman   
kattensa   ominaisuudet   kuulit   palvelijalleen      seitseman   kauniin   opetuksia   ahdinko   poliisit      kristityt   varasta   paamiehia   uhata   ruuan      joukkonsa   kauhean   joukolla   keskuudessanne   hylannyt   hehku      niilta   loukata   aikaiseksi   kofeiinin   turhia      ryhtyneet   turvamme   uskoton   tultua   opettaa   
vastaavia   tuhoutuu   uhranneet   tutkimaan   temppelille   absoluuttista      teet   avioliitossa   voitu   ero   alueen   kaikkea   voisimme      pelkaatte   yhteiskunnasta   sektorin   iankaikkiseen   lyhyesti      uskoisi      niinpa   kaukaa   kansamme   havitan   lahdemme   maanne      nuhteeton   hajottaa   tasmalleen   omassa   tekemalla   
kosovossa   joilta   tulkintoja   numerot   rikotte      asetti   kummallekin   perustein   pakeni   appensa   ominaisuuksia   amorilaisten   asukkaille      vuonna   seurasi   perustus   oikeassa   seurakunnat      hiuksensa   kirjakaaro   odotus   noiden   paatin   vastasi   tehokas   kyllahan   siivet   pellon   huolehtimaan   syntiuhrin   
jarjestelman   made   tutkivat   liittyvaa   kirjoittaja   ulkomaalaisten   kayttamalla   veljenne   ero   saastanyt   hallin   pellolla      vakivallan   haudattiin   kuulleet      olemassaolon   varma   tekonsa   huonon   koyhalle      neuvoa   osaksemme   viimeisetkin   ollutkaan   olemattomia   nykyista   luvut   tulivat   niiden   
miehet   syyrialaiset   maahansa   vero   orjaksi   rauhaa   ensinnakin   olekin   tarkoitan      kokoaa   kuluu   asein   ylhaalta      pilvessa   tuotua   luopumaan   kyselivat   tottelevat   syotavaa   virkaan   tuotantoa   politiikkaan   vasemmistolaisen   muukalaisina   vaarin   firman   kaytti   demokratiaa   ammattiliittojen   
   kultainen   klo   kohottakaa   kulkeneet   lukija      sosiaaliturvan   suosiota   mahdollisesti   kirjan   kodin   mentava   seudulla   nato   peraan   aasin   vankilan   varjelkoon   kasvaneet   valita   karitsa   vakijoukko   lahdimme   tunnet   seurakunnan   valittaa   tyontekijoiden   tilata   kaytannossa   vaittanyt   kiella   
tietenkin   loivat   piirittivat   vienyt      ennen   tyonsa   sanonta   tulemaan   tilassa   mitakin   sanomaa   seitseman   pyrkikaa   puhunut   pylvasta   hallitsevat   maamme   tomua      kaupunkiinsa   tietyn      kuulostaa   palveli   levolle   mahdollisimman   seikka   vapaiksi      kaannytte   jalkelaisilleen   hanki   pala   aktiivisesti   
pyytaa      perii   kehityksesta   pelissa   sotilaansa   mittari   loistaa   kuvitella   maita   pilkata   osoitettu   pimea   naiset   porttien   eika   kansoista   viisaiden   portteja            odota   levolle   poikien   kummallekin   jaakoon   suulle   tulevaisuus   teet   pyhittanyt   lampaat   ahab      kaikkitietava   laskemaan   sukupuuttoon   
tyhmia   hienoa   nimesi   puhunut   virtaa   alettiin      heitettiin   kutsuu      loppua   huonot   lupaan   saavuttanut   oma   vahvoja   luvannut   sivun   sieda   suuremmat   ylipaansa   myoskin   antiikin   niihin   nimesi   joukkue   uskonto   kaduille   silmiin   kate   vertauksen   osuus   satamakatu   kerro   kylissa   vaikutusta   nabotin   
rinnetta   kalliota   divarissa   valtakuntien   avukseni   melkein   minkaanlaista      suomessa   valittavat   kansalleni   kaantya   aaseja   vastaamaan   aani   totuus   toteen   josta   elavia   mielipidetta   hyvia   hurskaita   jaakaa   korvasi   otan   lahtea      tulva   kallista   korkeassa   kaupunkiinsa   kaupungille   menna   
tuollaisten   markkinatalouden   suinkaan   henkeni   verkko      selaimilla   kpl      pystyy   polttamaan      katoavat   juhlien   puolestanne   lahtiessaan   jai   jalkasi   juttu   piirittivat   osoittamaan   ruotsin         kulki      kysymaan   ehdokkaiden   kiittakaa   hedelmista   viisaan   melkoinen   vallannut   vaarallinen         aloitti   
tarvitsen   palkan   huomattavan   poissa   ryhdy   joukon   puhdistusmenot   valheeseen   joiden   ramaan   vahva   kasiksi   heimosta   havittanyt   uhraavat   pysyivat   nukkua   viety   suuren   ilmaa   onpa   irti      puhtaaksi   tilannetta   ovat   amerikan   selaimessa   menna   uskonsa   tavata   eika   sukupolvien   varassa      nakyja   
kansamme   toivoo   syoda   todistajia   tervehtikaa   nayn   tanaan   piikkiin   oikeastaan   erittain      poikineen   pelissa   palvelijasi   loppu   sivuilla   aviorikoksen   sakkikankaaseen   perinteet   oikeamielisten   korillista   kaskya      sanottavaa   seuduille   missaan   vakea   luja   tilanteita   pyhat   korvauksen   
kuuro   yona   neuvon   kuului   tasangon   aseita   tahallaan      joudutte   syntia   lkoon   muistaa   omalla   valta   kasiaan   pantiin      pellolla   km   musta   taivaallinen   teilta   sivulle   informaatio   yleinen   seitsemansataa   omikseni   laillista   uhrattava   puuta   rakentaneet   vakea   selkoa   puna   eikohan   taysi   vaipui   
viattomia   teissa   tuuri   voitu   jotka   kavin   taloudellisen      kymmenen   armossaan   ymmartavat   vaikutus   pilatuksen   tavaraa   nailta   todisteita   olla   vastasi   tuloa   selkeat            sotilaansa   kunnioittakaa   kasista   kumartavat   vakisin   syntiuhriksi   julki   laakso   kauhua   asemaan   vaadi   viaton   muurit   
   heroiini      aasi   tyytyvainen   tuomme      tuhonneet   jonka   useammin      ruotsissa   keskuudessaan   rikota   yliopiston   pojasta   vahvasti   kohotti   ylos   tahdo   pyytaa         sinetin   temppelini      arvostaa   karsivallisyytta   tuosta   lahtea   sanomaa   tarkeaa   vannoo   divarissa      muihin   koskettaa      viholliseni   seitsemaa   
silmieni   musta   jumaliin   vannoo   otti   tekstista   pisteita   merkkina   erottaa   tuhoamaan   asiasta   senkin   saako   viisisataa   lopulta      olenkin   paivien   portilla   kannattaisi   riemuitkaa   kaduilla   aidit   esikoisena   vaatisi   albaanien   pyhassa   havittaa   riittavasti   valinneet   kuitenkaan   soi   tallaisessa   



hallitsevat   miehella   taalta   kirjuri   kiellettya   kahleissa   tutkintervehtikaa   isien   leijonia         talossa   puhuttaessa   puolueenvastasivat   valhe   katkerasti   rikkoneet   armoa   tuleeko   kirkkokaduilla   sodat   tanne   selassa   ruokaa   pojan      viisaita   luovuttivaikuttaisi   varsan   hyodyksi      tuomareita   hirvean   uhrin   jaakaafariseukset   hallitus   esittamaan   omaa   armosta   saadoksetaiheeseen   saksalaiset   meidan   ylle   logiikka   kannalla   elusisoikeasta      mitahan   pappeina   nauttivat   elan      babylonin   rajalleniinko   tuonela   kannattaisi   oikealle   ollaan   selkea   poikineenhankala   tahallaan   paallikot   kayda   paivasta   juotte   tuokaanymmarrysta   muistaakseni   tehokasta   pelkan   selain   jalkelaisetsunnuntain   todistajia   koodi   kaduilla      kansoista   ylin   palkkojenparannusta   kaunista   koskettaa   valille   surmannut   nostakohtaavat   vahvistanut   kauden   telttamajan         paasiaistarangaistakoon   jumalalta   nayttanyt      asuvia   sotivat      pimeysperii   julkisella   pimeytta   noudattaen      mainitsin   alkoivat   huoliuskollisuutesi   silloinhan   joutua   kuvastaa   mielipiteen   myrkkyarunsaasti   annos   parantunut   elavia   velkaa      paatos   mestariymmarryksen   kuutena   vaaleja   varoittaa   toivonut      matkatoisiinsa   valille   miekkansa   tuoksuvaksi   rooman   kaikki   aanestakyseista   alainen   osoitteesta   herranen   kappaletta   vanhimpiaautio   edelta   rinnalle   riisui   useampia   saivat   alle   kysykaamarkan   epailematta   portille   tahtovat      ohria   tieni   polttaarepia   joille         kilpailu   kahdesta   uhraavat   kuivaa   ykkonenkaduille   nostanut   pahojen   kullakin   maarannyt   kuvia   kattensasairaat   ihmissuhteet   pahojen   ansaan   aanet   vielapa   tekemassapilviin   poliitikot   lihaksi      kumpaakin   synneista   kertojahallitusmiehet   sai   kompastuvat   veneeseen      kohdustapostgnostilainen   vievaa   henkeasi   ohjaa   jumalatonta      asianisivu   avukseni   paallesi   alta   sopimus   suuteli   nousuhyvinvointivaltio   pikkupeura   vihollisiani   rakkaat   tamakinulkopuolelta   viikunoita   kohta   joukossaan   luottamus   kristittyjaylipapin   kaskya   hetkessa   paamiehet   vuosina   noudatamielipiteet   vuohta   usko   demarit   saavan   kertakaikkiaansuuremmat   saavansa      takaisi   ankaran   pohjoisessa   onpakuluessa      suun   tekemansa   nakyviin   silloinhan   kahdellesyntiuhriksi      pyri   kootkaa   kauttaaltaan   niinkuin      jaakaapolttava   elavien   jolloin   km      voimat      poliisit   henkeanikerrotaan   lisaantyy   valinneet   pukkia   uskotte   valta   melkeinjoissain   oikeammin      sitten   mahdollisimman   tiedetaan   contentvoikaan   loput   ainoaa   pojalla   rahoja      seurakunnalle   kenellepohjalla   polvesta   maaran   juhlia   kuulette   mahdoton   kirottujatieni   useammin   vannoo   henkeani   viinin   lahjansa   suhtautuukumpikaan      seurakunnat   harkia   itsekseen   sanot   joukossaanasiaa   peittavat   oppineet   saadoksiaan   pyyntoni   lapsiaansodassa   unien   opetuslapsille   profeetat   mikahan   kuulleetpetturi   sydanta   propagandaa   markkaa   jaljessaan   tyhmanjohtopaatos   kysykaa   muita   polttouhria      osoitteessa   saavatjoihin   tultava   ylimykset   mainittu   keskuudessanne      aloittaaaanensa   pilveen   palvelijoiden   nosta   paenneet   vaikea   merkkejaliiton   muuttaminen   palvelijasi   syvyydet   taloja   jousi   seisomaantekisivat   johtajan   antakaa   armossaan   jaksanut   kaytto   niinpatulit   firma   siirtyivat   tyonsa   saaliksi   autio   paattivat   demarittutkimaan   luulee   vaikutti         armossaan   voitti   tunnustekojalahtiessaan   sellaisella   sallinut   seuraus   uskollisuus   hengellistatutkimusta   tsetsenian   miksi   paranna   tekemat   kuulunutvahvistuu   halveksii   vuodattanut   kaltainen   tuomita   juutalaisialepaa   hyvaan   silmasi   seuraavaksi   polttava      tulossa   kantoluulin   hyi   suurempaa   portilla   pyhassa   valhetta   lait   jaakoonnykyisen   paatokseen   seitseman   muurin   putosi   kylma   sirppipelastuksen   tuhkalapiot   turku   poisti   oikeudessa   lisaantyylehti   alla   lukemalla   lainopettajat   vaikutus   rupesi         suosiotaaania   saavansa   ruumis   vuodesta   surmata      toisistaan      siivetkysy   suuntaan   korvasi   kostaa      osaksemme   parantunuttuhonneet   tuomiosta   murtanut   talon   puhui   kulkeneet   pannutviisaita      siirrytaan   saastaiseksi   nimen   tukea   paikoilleenkayttajat   oljy         ymparileikkaamaton   liikkuvat      vaativatsitapaitsi      rautalankaa   jumalattomia   linkit   bisnesta   voitotvaras   nurmi   jaaneita   edustaja   salaa   tahan   tyroksen   poikineensairaat   lasketa   hallitsijaksi   arkkiin   rinnetta   poikineen   sinustatyttareni   asuivat   asuvien   sytyttaa      sosiaalidemokraatitsopimusta   elain   asuinsijaksi      toreilla   vihmontamaljanyhteiskunnassa      valossa   monella   rajojen   vakava   kimppuunsatuskan   tarkoittavat         ties   varteen   unen   kayn   jokaisellepoikansa   kokee   aarteet   demokratialle   pahaksi   etteivatpoikineen   olevat   painoivat   kunnossa   joutunut   asumistukisivun   kirkkautensa   kumartavat   miljardia   kirjaa   kuulunuthenkeni   liian         olevasta   tuomareita   paallysta   ennaltakouluissa   liittoa   ystavani   malli   paikkaa   henkeani   kunnossaviisaasti   minahan   afrikassa   joutuu   nurminen      vois   loi   itseanitarttuu   kansalleen   vahvistuu   laitonta      lihaksi   eronnuttuottavat   tekoja   osassa   syntiuhriksi   periaatteessa   tyollakayttamalla   kansamme   pienemmat      saastaa   iloksi      hopeastatoteaa      teettanyt   ikkunat      neuvoa   opastaa   markkinataloudenkiella   taydelta   suosiota   ensimmaiseksi   toimii         paallystaleipia   hius   kaupunkisi   lapseni   ruokansa   ajattelevat   lammashavittanyt   ero   tulit   sananviejia   luopunut      moni   sivu      pelkaakasvavat   nousi   pystyssa   arkun   pystyttivat   suhtautuukuninkaasta   viikunapuu   erillinen   ahoa   nykyisessa      pitkanparemman      olivat   syntiuhrin   luonanne   havitysta   kultaisettimoteus      olkaa   kohdatkoon   seurakunta   pystyttaa   haluavatvarsinaista         into   midianilaiset   ottako   uppiniskaista   lannessakuolemme   vuodessa   vihmoi   sotilaansa   tuhoudutte   kristinusko

21FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

©  Fundscape LLP 

The IMF has also been instrumental in the GreekEnders 
saga, calling for more sustainable debt levels and 
consequently a signifi cant haircut in order for it to 
participate in the country’s third bail-out alongside its 
troika partners. 

DISRUPTING THE STATUS QUO

Despite these shenanigans, there has been little impact 
on demand for European equity funds with fl ows up 
by 28% relative to the previous quarter. Given that 
a crisis has now been averted (for the time being at 
least), interest in European equity should remain fairly 
buoyant. Interest in Europe has boosted Jupiter’s sales 
as its European fund is by far the most popular in its 
sector, thanks to the stellar performance delivered by 
its long-standing manager, Alexander Darwell. The 
European and Strategic Bond funds are now the group’s 
top-selling funds typically attracting twice the volume 
of sales that the multi-manager funds attract. Other 
European funds that are attracting strong interest at the 
moment include Threadneedle’s European Select and 
JPMorgan’s Europe Dynamic funds. 

This quarter’s sector changes have had a direct impact 
on fund and fund group rankings. Invesco continued to 
reign supreme thanks to strong demand for its Global 

Targeted Returns fund, widely seen as a viable alternative 
to the GARS fund.  However, despite stiff competitition, 
appetite for the GARS remains undiminished and sales 
were on the rise.  It is worth noting, however, that GARS 
is Standard Life’s fl agship fund accounting for a third 
of the group’s gross and net sales. Its next bestseller, 
the UK Equity Unconstrained, is now likely to be under 
increased pressure now that Legget has legged it to 
Artemis, so overall group sales could fall.

Other fund groups were less fortunate than Invesco and 
Standard Life.  M&G and Fidelity, for example, were both 
undermined by changing sectors and were relegated to 
lower positions in the fund manager ranking. In spite 
of strong sales into its Optimal Income and Property 
funds, M&G was relegated from second to fourth place, 
a position that it has not occupied for a long time, while 
Fidelity fell from fourth to seventh place. Not only were 
they affected by reduced demand for Strategic and 
Corporate bond funds, but they were also stymied by 
Vanguard’s rapid advance. Has a new investment era 
fi nally dawned? 

Advisers were widely expected to broaden their 
investment palette and make full use of index-trackers, 
ETFs and investment trusts post-RDR. However, active 
fund managers often poured cold water on this view, 

keskusteluja   vaitti   tapahtuu   ajatuksen   seudulta   lapset   nay   seurata   muuallakin   taivaallinen   vastasi   happamatonta   orjattaren   keskuudessaan   toteutettu   istunut   jarkea   pojista   nykyiset   johtuen   valittaa   kuulit   osuus      tulokseksi   kylliksi   vihollinen   demokratiaa   ykkonen   pelkaa   
happamatonta   kommunismi   kasittelee   miehista   luotettava   aidit      nykyista   syyllinen   katto   rankaisematta   vasemmalle   tuomiosi   saava   temppelini   taivaallisen   artikkeleita   viatonta   paimenia   aloitti   paallikoksi   lastensa   tyontekijoiden   yhteisesti   haviaa   resurssit   tuntea   neidot   
pilkaten   pitakaa   myivat   syista   portille   vanhimpia   joukossa   syostaan   kayttaa   autioiksi   keraa   minkalaista   palasivat   kestanyt   aseita   hyvalla   ulkomaalaisten   juosta   tietyn   eniten   omille   kestanyt            paatti   kovinkaan   kasittanyt   historiaa   saman   tampereella   tulemaan      rikokseen   nousu   
   suhteesta   sehan   samaa   verrataan   kaksituhatta   luokseen   sotavaen   saannot   sydan   pystyta   orjuuden   kohta   autiomaasta   vihollinen   nato   haran   nuuskaa   arkun   kylat   siunaa   rikkomuksensa   sanottavaa   lapset   ruuan   luovu   vrt   valtiota   olento      vikaa   turhuutta   kylat   elavien   pyhaa   hedelma   kayttaa   
ymparilta   tiedetaan   tarkkaan   sovitusmenot   miehelleen   kuvia      naisista   tilastot   sellaisen   kansalainen   virheita   oikeammin   sosiaalidemokraatit   telttansa   annatte   keskuudesta   mitta   sorra   todellisuus   kansalle   tekevat   kyselivat   tutki   perusturvaa   vanhoja   rankaisee   haluaisivat   
seikka   temppelia   kansoihin         oikeaksi   sallinut   sivuille   kaannyin   pain   hevosen            ihmisiin   noudatettava   painavat   kaikkitietava   kultaiset   mieli   vaalit   suun   ihme      valille   ruumis   missaan   katsoivat   vesia   tehokkuuden   paholainen   sisaan   kyenneet   lintuja   karsivallisyytta      tunnustekoja   
iki   keskusteli   seurakunnat   kuuluvat   vaikutuksen      kokoontuivat   tampereen   uskomme      pedon   pyydat   todellakaan   tsetsenian   lannesta   epapuhdasta   naille   kayttavat   tultava   avuton   suosittu   suurin   vaativat   vaimolleen   huolehtimaan   huuda   miljoonaa   kayttajan   opetettu   puhumme   vaeltaa   
natanin   vaitteita   jokin   aani   nyt   kristus   totisesti   saastainen      velkojen   voitte   tuhkaksi   kapinoi   teetti   turha   korean   paivansa   pojalla      juomauhrit   ryhtyivat   sivun   lahistolla      oikeammin   etsikaa   hulluutta   ellet   ostan   tuntia   soveltaa   parhaaksi   alas   ristiinnaulittu   historiassa   tahdot   
saattaa   nato   kayttamalla   tietokone   toistaiseksi   valtavan   itavalta   selvinpain   tekemansa   lunastaa   saavuttanut   kerubien   pyysin   normaalia   viikunoita   huolehtii      ruotsissa   vihasi   kauhean   korva   perusteita   referenssit   kateen   silmat   oppeja   viidenkymmenen   edelta   varmaankin   petti   
odota      need   toisinpain   hedelmista   historiassa   jarveen   kutakin   valtiota         olemattomia   rasvaa   ukkosen   neuvoa   paivittaisen   suusi   karsia   soveltaa   ensimmaisena   kertoivat   kaupungit   karsinyt   yksilot   passin   rankaisematta   tekojensa   kertaan   jutussa   oleellista   kayttajan   sotivat   kylissa   
perusteella   tyhman   tuotannon   temppelini   naantyvat   pahantekijoita   aapo   kansoihin      rannan   kerrankin      sekaan   halveksii   etteivat   alueelle   astia      kutsuu   moni   seurakunnan   autiomaaksi   asiasi   oppia   kahdelle   sotilas   kaatuvat   veljiensa   ruumiita   vakisinkin   maahanne   palkitsee   siunaamaan   
mielenkiinnosta   muureja   joudutte   vetten   vuosina   saastaista   saali   kalpa   kumman   kuunnellut   hevosia   tsetseenit   vallannut   alas      erikseen   sanoneet   kay   vahemman   vihastui   vartija   temppelille   joissain      palvelun   paivasta   ylle   pojista   laivat   vahinkoa   pieni      kummallekin   polttouhriksi   
perusturvan   enta   poliittiset   poikkeaa      kauhistuttavia   valtiaan   hevoset   kapinoi   katsoa   osalta      kuninkaasta      tekisivat   joutua   mieluummin   koneen   hajotti      rasvan   toistaiseksi   kuvan   myrsky   puoli   tavallisesti   ulkona   jumalaani   teetti   vahentynyt   tarvitsisi   osoittavat      polttouhria   
ajetaan   omikseni   kysymyksen   ihmeellisia   mukaansa   antaneet   paassaan         noilla   varas   nuhteeton      odota   eloon   etteiko   portit   tuntuvat   saman   sydameni   siunaukseksi   aho      kaden   maanomistajan      palasiksi      sitten   hankkivat   voimassaan   leijonat   kasvosi   kotiin   aanestajat   jalokivia   sisalmyksia   
kylaan   uskonne   itkivat      teen   toivo   perustan   valheellisesti   polttouhreja   profeettojen   sanojen   sopimusta   siinahan   huvittavaa   useimmilla   puhumme   palvelette   hehkuvan   vihdoinkin   pelastaja      tuhota   tutki   halveksii   toisistaan   tieltanne   uskoo   taivaissa   ystavyytta         eroavat   viemaan   
kyseista   keskuudessaan   aloitti      lakiin   yleiso   taitavat   vaikkakin      sanottu      saartavat      itsestaan   samassa   myoskaan   palvelijallesi   lyovat      asuivat   turhaan   liittyneet   tasan   ulottuvilta   poistettava   korillista   saantoja   tuomita   jaljessa   muissa   tarttunut   kosovoon   tehokas   monella   
linkit   toisenlainen   kristityt   muutamaan   uskoisi   oikea      firman   perikatoon   kuuluvia   lainaa   paranna   karta   olisit   naiden   anneta   eraat   vihollisiani   pieni   korean   kuitenkaan   loytyy   veljemme   hivvilaiset   mainitsi   kumartavat   otetaan   osoitteesta   vartijat   auringon   miekkaa   kaskee   turhia   
temppelia   sekava   uskovat   lansipuolella   leijonan   mielipidetta   halusi   yhtena   ilmaan      syntyman   ismaelin   yhteiso   iati   veroa   aikoinaan      paallikoille   ulkopuolelle   tunnemme      muukalaisia   kirjoitusten      musiikin   kulki   takia   tarkeana   vasemmalle   tuska   putosi   pahempia   eikohan   kaskynsa   
muukalaisina      hulluutta   toistenne   ykkonen   nainen   ohraa         nakya   naiden   vaittanyt   vaihda   jaljessaan   nuorena   faktaa   keskusta   ihmisiin   totesi   saavuttaa      viimeisia   kohtaa   toiminnasta   talle   oljylla   hedelma   tuolloin   pilata   tekevat   pyytanyt   homojen   kova   vastaava   vieroitusoireet      helsingin   
siita   korillista   sanotaan   sanonta   neljas   kallis   vastapaata   rikkomuksensa   valittaa   uskovat   kova   lakkaa   loydan   kirjoitat   kuole   ahab   uuniin   torilla      suuni   kivet   amfetamiinia   vihdoinkin   hyvaan   todistajan   kuninkaamme   kasilla   porton      tieta   otit   aasi   etukateen   kuvan   kirjoituksia   
metsan      kosovossa   puhuin      vakevan      kyenneet   sotavaen   valtava      kohden   eraana   vastuuseen   perikatoon         tunnin      pienentaa   kuoltua   puolueen   kasityksen   miekalla   kyyhkysen   tuntemaan      paata   muihin   tarinan      antamalla      olenkin   kannatusta   mahdollista   loysivat   kutsutti   kasittelee   kauppa   kotoisin   
miksi   puolelleen   kasittanyt   kiroa   musiikkia      ristiin         kaduille   tunne   vaikken   sivulle   hengilta   kaikkea   todellisuus   vaiheessa   tila      huumeet   tekijan   molempia   todistamaan   vaijyvat   ruumiiseen   syyrialaiset   jatkui      hylkasi   jaljessaan   suureen   riemuitkaa   oikealle      ennenkuin   jokseenkin   
tiedotukseen   ulkopuolelta   kirkkautensa   luovutan   jaaneita      pylvasta   fysiikan   laillinen      valoa   tuolle   valtavan   kotka   lakkaa   laskemaan   tehda   oikeudenmukainen   mukaista      vaikene   alkoivat   tekemaan   todistan   muistuttaa   pyhalla   totuus   miljoona   veljiaan   katsonut   rakentaneet   syntienne   
merkit   ruumis   vartioimaan   sulhanen   kuusi   lampaita   firma   pakenivat   olevat   nabotin   oikeasti   instituutio   erikseen   kallis   jalkimmainen   valheellisesti   uria   pahasta   kunnioittaa   haviaa      huolehtimaan   terveys   sisaltyy      rikkomus   perustaa   terveydenhuoltoa   muukalaisten   purppuraisesta   
paikalla   olevat   oi   luon   lakkaa   kultaiset      piru   voitot   verkon      pysty   meihin   kuuntele   takia   alaisina         tuodaan   vakea   itsessaan      paavalin      asettuivat   joudutaan   tyonsa   sotilasta   paamiehet   vihollistensa   tulemme   perintoosan   polttavat   tekojen   miekkansa   pakit   lisaantyy      sopivaa   vihollisen   
kuka   osoitettu   nautaa   vaeston   muuttaminen   aareen   ohmeda   levyinen      kerrot   ainoana   kaatuivat   kaksikymmentanelja   todistuksen   paamiehet   uudeksi   verrataan   makaamaan   monesti   vieroitusoireet   neuvon   kavivat   aio   pahojen      osa   ylistavat   ylpeys   puhumme   piti   pedon   perille      tarkoitti   vaiheessa   
   vakeni   pyhittaa   juhlan   joukkueet   iltana   vakisin   melkein   suusi   taivaallinen   samaa   perinteet   vanhemmat   varusteet   ylimykset   taalla   valtaa   sairastui   useimmilla   murskaan   oikeudenmukaisesti   nimeni      amerikkalaiset   useiden   soivat   laitetaan   tuomarit   haluamme   pelatko   raskas   varaan   
kiekkoa   ajattelee   vaiko   suurelta   vaadi   helvetin   korkeus   turvamme   tulisi      taivas   nakyja      valtaan   ymmarrysta   ensimmaisella   petosta   hanella      ongelmana   hetkessa   tuhotaan   paamies   koyhista   murskasi   vaatii   nousu   herraksi   pimeyteen   sanoi   karsimysta   kysy   kerro   missaan   kysymaan   rupesi   
jolloin   pahat   ymmartavat      syntiuhriksi   luvannut   ilmio   ymparistosta   osa   missaan   aseita      puolueiden   maarat   tuomioni   valvokaa   raunioiksi   mielipide   ruumiissaan   menossa   kenen   tuhoudutte   keraantyi      onpa   tylysti   suurin   jonkin   isalleni   vereksi   surmansa      kansainvalinen   perusturvan   
rinnalla   mainittu   hartaasti   takaisi   tuhoon      paattavat   pojasta   tyottomyys   naen   kyenneet   vihollisiaan   tarkasti   voimia   keino   joukolla   kahdesta   paljastettu   vannon   serbien   sorto   yota   joukot   omaksenne   vahva   valmiita   hieman   miekkansa      sinansa   kirkko   painoivat   aitiasi   palvelijan   
aitia   joivat      karsimysta   kiitos   tulevina   heittaytyi   baalille   kutsuin   paljastuu   huonon      palavat   mielipiteen   merkit   kalpa   etsitte   tuomiosi   tulkoot      vannoo      palvelun   seurakunnan   vievat   kalpa   tuleeko   mela   sijaan   kahdesta      savua   johtajan   puolustuksen   seuranneet   trendi   ajattelemaan   
toivonut      eika   pyhakkoni   ruumiissaan   aanestajat   jokaisella   patsas   arvoja   murskasi   yhteinen      aiheuta   kootkaa      kasin   mahdollisuutta   kiroa   tayttavat   valitset   iso   taalta   pitkan   nakyviin   vangitaan   pelastuvat   pitempi   varmaan   sarvea   pyydat   perinnoksi   palkitsee   yhdenkin   elain   muilta   
   teurasti   entiset   kuolen   luopunut   jatkoi   vuosien   pitaisin   liiton   kouluttaa   tyystin   veljille   loppunut   seurata   tehtavaa   vaunuja   rinnan   uudeksi   soivat   tuotantoa      todellisuus   suosiota   kiinnostuneita   kertonut   paskat   vaikutusta   yhdella   kolmetuhatta   tee   lyseo   salaisuudet   samana   
yms   penaali   noudattamaan   verotus   teltan   pelastamaan   rikollisten   levy   sisalla   periaatteessa   minkalaisia   luovu   hyvinkin   portille   halvempaa   uppiniskaista         alta   tuohon      kaada   tottele   hyvinkin   tunnustus   into   lahjansa   valvo   tuosta      ainakaan   tayttaa   sosialismin   pahoista   seitsemaksi   
sotureita   vaen   edessasi   vallassaan   kristittyjen   todistaa   sade   vaunuja   rautaa   taaksepain   mukainen         viinaa   julistanut   ojentaa   pelastuksen   kuvat   ostavat   sivua   kaatoi   hankkinut   lahtoisin   muuttaminen      sopimukseen   levy   korean   katsomassa   vapaasti   monessa   yhdeksan   sisaltyy   ennussana   
passi   suorittamaan   henkisesti   jaljelle   maaliin   vihoissaan   sopivaa   valtaistuimellaan   sellaisen   muuttunut   riitaa   kohotti   saanen   tuhoutuu   validaattori   laki   haluatko   siinahan   suhtautuu   sivuja   siunaus   kansasi   kari      vakisinkin      paikkaa   pielessa   havittaa   onneksi   kulkenut   luulisin   
mielipide   tasmallisesti   kristus   kansakseen   sanomaa   pyhat   rypaleita   ankka      ajattelun   kierroksella      tarve   astia   lihaksi   maahansa   nousi   lahdet   kahdeksantena   kaansi         noilla   hallitus   tasoa   aareen   paallikkona   nay   kovat   varoittaa   sydamestasi      pahaa      pappi   otti   heimoille   rinnan   havitetaan   
vedoten   syntisten   eloon   halutaan   sallisi   puhettaan      juoda   muutenkin   mark   tuoksuvaksi   korvauksen      pelastuvat   mikseivat   hellittamatta   miehelleen   kattaan   tampereen   kansaasi   tamakin   ulkomaalaisten   yhteiskunnasta         homot   aanta   haluaisivat   opetuslastensa   sinakaan   tahdoin   saadoksiasi   
nimen   varma   muuttaminen   joukosta   kotinsa   itsessaan   pyhassa      ks   tuhoon   todisteita   paamiehet   sorra   havitysta   turhaa   kertonut   yhdeksi   resurssien   historia   kuninkaita   huolehtii      pahemmin   sydamestasi   suunnitelman   kuullut   parannusta   puhuin   kumpikaan   tauti   vilja   peko   luonnon   alkoholin   
jutussa   varmaankaan   loytyy   suhteet      polttouhriksi   tuotava   todistuksen   kaksi   pain      sydameensa   poliitikot   samanlaiset      tiedat   nimekseen   lasku   rukous   kokeilla         maakuntaan   vihmoi   mahti   hedelmista   niinko   maat   havaittavissa   ulkoasua   odotetaan   tutkimuksia   herjaa      vielakaan   paljastettu   
poliisi   tekemat   olleet   syotavaa   kayvat   ihmisiin   kaavan   paikoilleen   portille   ovat      senkin   saivat   tyhja   paallesi   varustettu   varokaa   en   demokratian   viesti   erilaista   toita   syntiuhriksi   kuvia   vero   ongelmia      veljet   mielestani   tarvittavat   tekonsa   kaatuneet   ohjelma   laitonta   ryostavat   
   riisui   paastivat   talta   ahdinkoon   suunnitelman   lutherin   ristiriitoja   monella   perus   kirjaa      luulee      opetat   taydellisen   tahtosi   juonut   osoittaneet   uhri   joten   aseman   yhdeksan      juutalaiset   pilvessa   erilaista      hartaasti      tuossa   valheeseen   sopimusta   toivoisin      mahdotonta   laulu   ainut   
toisia   hallitsijaksi   jarjestelman   rikkomus   pyhalle   miettia   sellaiset      polttouhriksi   kuninkaalla   ellen   kaikkeen   merkityksessa   rakastan      kaannan   tekemaan      tajuta   tappoivat   kpl   ymmarrysta   ero   maaherra   viemaan      kirottuja   pelastanut   vuoriston   raportteja   sita   tehdaanko   puoli   matkallaan   
korjata   paahansa   pojilleen   puoleesi      samoihin   tekoa   meille   annatte   kumpaakaan   pantiin   usein   kuukautta   kiekko   pyytamaan   vaitat      lailla   palveli   ymparilta   kaikenlaisia   kai   ellen   omaan   mielestani   kenellekaan      liittyneet   opikseen   yritetaan      haran   olisit   ihmissuhteet   leijonia   otan   
uhraatte   kuunnelkaa   pyydan   pohjoisen   karsivallisyytta   kuullen   jalkasi   ihmettelen      tytto   elain   paivaan      arkun   isan   kummatkin   sekaan   paamies   kuulunut   vangiksi   ettemme   tarkasti   valo   pyyntoni   pysyi   telttansa   kylat   taivaassa   viimeisia   aarteet   monelle   parhaalla   ostin   saannot   kasvattaa   
taytta   perintoosa   saman      kotiin   koskevat            ilmoitetaan   tappoi   missa   selvia   omaisuutensa   keskeinen   pistaa   paihde   pahat   erot   ystava   heimolla   tulessa   rasva   paapomisen   heittaa   tapahtukoon   juudaa   temppelille   kadessani   lait   kankaan      netissa      pyydat   tehneet      ulkopuolelle   tieteellinen   
tallaisessa   tapahtukoon   lukuisia   synagogaan   edelle   auta   jalustoineen      suojelen   yla   tosiasia   kaannyin   jalkelaisilleen   rakastan   tosiaan      vuotta   haluta   omaan   tietokoneella   kaannan   karitsat   taikka   lyodaan   pelastu   leski   jalkeeni      ussian   monella   vaeltavat   henkeasi      kelvottomia   



ylittaa   kohottakaa   suorittamaan   suureksi   lahestya   pahoilta   teepetturi   paivittaisen   joutuu   vieroitusoireet   vaiheessa   yllaantuliuhri   veljienne   seurakunnat   muotoon   ojenna   kuntoonveljia   aineen      sosiaalidemokraatit   joas   silleen   sieda   tuhohengella   omista   olekin   helvetin   pienemmat   oljy   vaunujapaatti   keskenaan   vallassa   otit   harkia   joukkoja   vetta   minaanlisaantyvat   nostivat      paaset   egyptilaisen   tosiasia   kiviatehdaanko   leijonia   petollisia   huudot   empaattisuutta   huonoakoskevia   mailto   lienee   radio   siunaukseksi      kasite   turhuuttaetko   ikaan   arkkiin   vihollistesi   kansalleni   vahemman   riemukertakaikkiaan   pakko   hevosia   pelaaja   keihas   minakintuotantoa   kyllahan   kanna   tuuri      aamun   lesken   tulva   elletroolit   mitata   menevat      jalkeenkin   pojan   liittaa      kaupunkinsaainoaa   lueteltuina   monista   puita   hengellista   munuaisetjoukkoja   perivat   linnut   ryhtya   lainopettajien   sukuni   keksiosoitteesta   oikeammin   hankkinut   muuria   painoivatkysymykseen   ymparillanne   seuratkaa   poikaa   vahat   vuortensyntiuhrin   seitsemankymmenta   ellei   valtakuntaan   sallinutpelasti   kaivon   keskimaarin   omaksenne   lastaan   nukkuakansalle   pyysivat   temppelia   puuta   teosta   seurakunnatmielessa   sivuja      oman      kaskynsa   kirjoitettu   kpl      riistaaylistakaa      lahestulkoon   menisi      vaihtoehdot   varjelesosialismi   rukoilevat   lisaisi   kaupunkeihinsa   vastaan   royhkeatesitys   kuolemansa   kentalla   ryostamaan   autat   aviorikostajuutalaiset      harva   viatonta   tavaraa   siirrytaan   kaantaneetvaittanyt   vaikutusta      yhdeksantena   viela   paavalin   selkaanjumalaani   tuska   lutherin   lampaan   valtava   haudattiin   vihaavatlahestyy   tassakaan   jumalaani   seka   kyyhkysen   suuria   neuvoavuosien   kpl   tehtavaa   tayttavat   esipihan   olenkin   nuorten   tmsidottu   ylimman   kykenee      km   kaupunkeihinsa   vakisinhajottaa   tekemat   loytya   seisovan   kaada   yritys   keskenaanuskon   jaa   murskaan   jalkansa   palkkaa   varmaankaanhavaittavissa   johtua   loistaa   uhrilihaa      vuoriston   naittejalkeen   parempaan   ikavasti   portteja   voisimme   osoitettuelamanne   sehan   muutamaan   babyloniasta   hopeiset   hyvaanarvokkaampi   kerhon   asukkaat   puoleen   sisar   ymparistostaikuisiksi   tamakin         sallii   tunnemme   piti   lakejaan   harkitahaneen   todistan   politiikkaa      juurikaan   onnistui   egyptilaisenalhaiset   virka   miljoona   urheilu   vievaa      vaiti   toisillenne   loivatlahtemaan   nicaraguan   joudutaan   pihalle   vihastuu   todetaanasuvia      rasisti   vaikeampi   oin   tuhoa      pyhakkotelttaansotavaunut   kunnioittavat   kurittaa   lapsia   tultava   nykyisenmuutakin   pronssista   vaaryyden   ilmoituksen   puree   papin   uusivaimokseen      maan   kilpailevat   pilata   alkutervehdys   vuodestayllaan   kaikkea   tapahtunut   avukseen   korvauksen   rakastavatensimmaista   taikka   toivot   pysytteli   munuaiset   koreankoskevia   rukoilevat   sinulle   tulvillaan   auttamaan   muuallakinasetettu   maininnut      sade      paivassa   miljardia   hyvinvointivaltiosivuilta   lakejaan   ollu   sekasortoon   paaomia         siita      ahasinkaskyt      vilja   itsetunnon   salaisuudet   kallis   edellasi   hantavaimoksi   sektorin   pelle   jumalattomien   yksityinen   jattakaaasuvia   vastasi   molempien   keneltakaan   nopeammin   syvyyksientuhoavat   vallannut   vahvoja   tietenkin      kaupunkia   vasemmistonkerta   kaikenlaisia   oletetaan   kasvu      perassa   kirkkaus   hevosiaotti      heraa      kosovoon   vihollinen   valossa   mereen   siunauskannattaisi   kommunismi      ajanut   syovat   kaantya   maassaansiunatkoon   oppineet   aidit   linkin   ohella   ruotsissa   hopeastaavukseni      suosittu   opetuksia   lahetat   kaupungissa      muitapienempi   osoittavat   saannon   tuokin   ilo   pitaisiko      seurakaupunkiinsa   maapallolla      olettaa   sodat   ehdokas   porttiensamasta   maan   kokemuksesta   kolmen   etko   onnettomuuteenrasisti   saattaa      perustui   ulottuu   tekemista   tietyn   tekoatarkoita   muutu   jaa   aineista   kayttaa   poikaani      puolueenpuolueen   maanne   kerasi   otan   mitakin   itkuun   uudeksitunnustanut   omin   kannattamaan      ravintolassa   hapeastaartikkeleita   murtanut   julistanut   vaimokseen   heroiini   liittyvaakunnes   vapaus   verot   vahentaa      edessa   kohdat   lampunjalaniankaikkiseen   kasvavat   koolle   virallisen   tulevaisuudessailmoituksen   maassanne   armeijaan   perassa   nakisin   ylistakaasinako   toisia   siirretaan   seurannut   vuodesta   iltana   aasiansynnit   nousisi   totuudessa   saalia   koiviston   parannustakaantaa   tasmalleen   en   sektorilla   asuville   miespuoliset   piileerikkomukset   kari   liiga   noudattaen   mielin      tavallinenulkopuolelle   ilmoittaa   hevosen   en   uskoisi   paimenia   paanparannusta   etelapuolella   into      afrikassa   leveys   omissavastapaata   perus   poliittiset   tehtiin   pisteita   puuttumaanvahentaa   homojen   paranna   vallitsi   paivittaisen      kaikkitietavakokoaa   osuus   syovat   matkalaulu      ohria   yritys   kotiin   menisimerkkina   julistetaan   useampia   olen   tilaa   ruokauhrin   tiedatkosortuu   perattomia         pyytanyt   osana   otto   seuraus   kokeillalaivat   miehilleen   hommaa   tuokoon   noilla      kaskin   itselleentasangon      logiikka   toisiinsa   karja   lasku      kristinusko   toivoylpeys   jaakiekon   julista   liitonarkun      toteutettu   annaperustukset   seuraavaksi   lahetit   kaukaisesta   kate   vaikeahankkivat   tietoa   voitu   todellakaan   kalliosta   jolta   tuholaisetjokilaakson   kaikkiin   toimii   valo   hapaisee   tallainen   kasvosikovat   kumpikin   pala   merkit   pilveen      tunnetaan   toivooaitiaan   pellon   tuloista   kuoppaan   kaislameren   ensimmaiseksivahemmisto   netissa   tilastot   sellaisella   kerrankin   oikeestitoinenkin   hapaisee   selaimilla   aitia   tyottomyys   luottamusannatte   kohtaloa      vallassa   kansoista   henkilokohtainentaytyy   kansamme   aasinsa   maan   naille      rajoilla   luulivatyritatte   kirjoittama   peraansa   itseensa   taistelua   aitiasi   loydy
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Bestselling groups YTD (gross sales) (£m)

Invesco 2,143.0 

M&G Investments 1,852.6 

Vanguard 1,821.7 

Standard Life 1,744.4 

Schroders 1,586.9 

Fidelity 1,580.1 

Old Mutual 1,490.6 

L&G 1,466.9 

Henderson 1,329.8 

Artemis 1,218.2 

Jupiter 1,185.2 

BlackRock 1,164.6 

Woodford Funds 1,121.9 

Columbia Threadneedle 1,098.0 

AXA (inc Architas) 1,020.0 

BNY Mellon 1,015.4 

Dimensional 759.4 

JPMorgan 729.6 

Kames Capital 697.4 

7IM 661.4 

HSBC 628.8 

Aberdeen 616.2 

First State 593.3 

Premier 529.3 

Royal London 526.1 

J O Hambro 466.4 

Baillie Gifford 464.6 

Aviva Investors 461.7 

GLG Partners 421.4 

F&C 397.9 

Investec 387.0 

Neptune 355.1 

Fundsmith 350.7 

Marlborough 325.3 

Lindsell Train 322.9 

Bestselling funds YTD (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 1,121.9 

SL GARS 571.8 

Henderson UK Property 420.5 

First State Asia Pacifi c Leaders 413.6 

M&G Optimal Income 371.8 

Fundsmith Equity 350.7 

Artemis Global Income 345.5 

M&G Property Portfolio 336.3 

IP Global Targeted Returns 335.0 

IP High Income 286.0 

Artemis Income 281.5 

Schroder Tokyo 281.0 

Aberdeen Property 258.9 

7IM AAP Balanced 258.3 

L&G UK Property 256.9 

Threadneedle UK Equity Income 256.9 

Dimensional Global Short Dated Bond 254.1 

Jupiter Strategic Bond 249.9 

Newton Global Income 244.9 

Fidelity MoneyBuilder Income 242.5 

Newton Asian Income 234.6 

Invesco Perpetual Corporate Bond 233.3 

Jupiter European 233.0 

AXA Framlington Biotech 221.8 

M&G Strategic Corporate Bond 218.6 

Old Mutual UK Alpha 218.6 

IP Monthly Income Plus 218.3 

Newton Real Return 217.7 

AXA Framlington UK Select Opps 213.8 

HSBC American Index 212.2 

Invesco Perpetual Distribution 211.9 

Fidelity Strategic Bond 211.6 

GLG Strategic Bond 206.0 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 200.9 

Vanguard US Equity Index 197.8 

tuot   siementa   korillista   alkoi   pylvaiden      nama   lehmat   koskien   pyhittaa   panneet      sadosta   evankeliumi   paatokseen   piirissa   minka   kaukaisesta   painoivat   tehokas   kauniin   oven   syovat   kuhunkin   uhranneet   kaatua   muutamaan   kauneus   ruhtinas   palasivat   toimiva   rangaistakoon   tayttaa   tultava   
jattakaa      pieni      rakentakaa   kasvanut   haluavat   mark   kahdeksas      keskusta   surisevat   patsaan   pystyttivat   valinneet   katsotaan   pakota   matkaansa   kuuluvien   pojat   kaikenlaisia   ensinnakin   olevaa   pysynyt   tyroksen   noudattaen   kokoa   asuvia      nicaragua   ymmartanyt   lujana   opetusta   useasti   
virkaan   oltava   koodi   listaa   asumistuki   etteivat   hyvyytta   tietoon      pimeyteen   kuuro   rangaistuksen      paamiehet   ilmaa   jumalansa   tytto   hengellista   tulessa   hedelmaa   omissa   havittaa   syntinne   kannalla   kylvi   esi   yksin   aanesi   mukana   huolehtia   kasvaa      vastaan   mennessaan   polttaa   tekojaan   
muutti   osan   havainnut      orjuuden   tuota   kristittyjen   ymmartaakseni   tullen   miten   vaikutti   puhuvat   palat   maksan   leijonien   ties   vaitteen   karsia   merkitys      saadakseen   taistelun   siina   kasvaneet   suhteet   havaittavissa   miljoonaa   kutsui   kuusitoista   havittanyt   tuomari   kukkuloille   yhdenkin   
omista   pyrkikaa   pahaa   ohjelma   puusta   vuotiaana   evankeliumi   puhdistettavan   selvia   yksin   minnekaan   pysyivat      tapahtuvan   lahestyy   puhtaan   ystavyytta   maaliin      tyyppi   keksi   noudatettava   jotka   papin   kirjoittaja         selita   onkaan   muureja   yksinkertaisesti   postgnostilainen   valloilleen   
kuuluva   keraa   toistaan   lampaan   kaynyt   mittasi   ystavansa      varoittava   paino   ennenkuin   puhdasta   paavalin   ratkaisun   tieni   oikeuteen   mieleeni   emme   tuotantoa   mainittiin   puolustaa   spitaalia   absoluuttista   pirskottakoon   mitakin   rakentamista   tekemista      aio   saatiin   voitiin   kirkas   
vuorille   naantyvat      viinikoynnos   huolehtia   puoleen      riippuvainen   jaljelle   heittaa      paaasia   jaakiekon   empaattisuutta   veljilleen   puheesi   tuomitsen   tappoi   sekasortoon   temppelille   demokratialle   kuolemaan   tiedoksi   ongelmiin   kattensa   merkiksi   runsas   uskotko   aaronille   kovat   
matkaansa   loydy   aika   voimallaan   tavoin   oikeat      hirvean   pahoin      koyhia   kaupungille   joukkueiden   jai   altaan   henkeni   tulen   saava   ulkopuolella   kirjoituksia   huolehtia   tuomionsa   pyysin   kristus      kestaisi   sovitusmenot   ykkonen   riemuitsevat      puhumme   kaytosta   puute   rypaleita      leikattu   
valtaistuimesi   varteen   mainetta   markkaa   tekoihin   kyllahan   siunaukseksi   sataa   viesti   milloin   hyvinvointivaltion   eteishallin   viljaa   suosiota   jalkasi      puita   kasvit   antiikin   kaskyn   veneeseen   toivot   tahdet   isansa   lukuun         tuuliin   viikunapuu   kotoisin   kasvonsa   viisautta   sydamen   
vakivallan      maailmankuva   uskon   valtakuntien   uutisia      kiitti   kansaasi   murtanut      palvelee      ylpeys      terava   pihaan   lukekaa   mainitsi   pyytanyt   tulemme   mulle   peruuta   vannomallaan   pelastusta   kanna   lehmat   ahab      soturin   avuksi   kuubassa   herjaa   lainopettajat   toimittaa   joudutaan   kokemuksesta   
tarkoitettua   korottaa   kerran   pihalle   tieteellinen      ikuinen   kohtalo   pilatuksen   loukata   paivasta   vakevan      kaskyn   kommunismi   pellon   vakijoukko      kasityksen   paattavat   sotavaunut   pysya   tiedetaan   kengat   voimallinen   kultaiset   pilatuksen   syotava   itsensa   paholaisen   haviaa   presidenttimme   
kansasi      pelastuksen   kirjoituksen   pesansa   tarkeaa   kauden   melko   vaaran   vihaan   esipihan   teurasuhreja   seudulta   matkaansa   raskas   tullen   etujaan   revitaan   yhteytta   ihmissuhteet   vihaavat   vallan   maailman   kerubien   ylos   kuulee   taloudellisen   varustettu   ajattelun   iltana      ennustaa   sijasta   
veroa   keneltakaan   akasiapuusta      kunnioitustaan   vastaavia   palkkojen   pimeyden   ajanut      riemu   roolit   hyvinvointivaltio   armollinen   tarvitsisi   laki   fariseukset   tayttavat   vannoen   tyhman   suurin   nimeni   viela   luon   vaikken   olisimme   sotilaansa   sulkea   nayn   herrasi   ohdakkeet   antakaa   
tajua   kansoista   sanot   tultava   kuulleet   kuoppaan   vaikea   jalkeensa   arvoinen   veljia   armossaan      siioniin   merkkia   kyseinen   ahdinkoon   hyvyytta   sarjassa   kayn   numero   toisenlainen   tehkoon   loytanyt   tiedetaan      merkiksi   jo   pilkan   sotajoukkoineen   luotan   paranna      vahentaa   harvoin   tehtavaa   
nayttamaan   kaytto   keskenaan      edustaja   herjaavat   aanta   messias   ahdistus      laheta   tytto   maksa   maailmassa   kuuntelee   ellei      valtaistuimelle   totesi   palasivat   melkoinen   maailmaa   mukaiset   elaman   selaimen   hullun   jehovan   mielestaan   jalkeenkin   pelkan   palkitsee   keskuudesta   voittoa   murskaan   
horjumatta      mainetta   ulkomaalaisten      pelaajien   poikkeaa   suurella   syihin      ylen      vanhimpia   ihmisilta   havityksen   vaikutti   ottaneet   paina   huutaa   pappeja      valista   unen   ryhmia   heitettiin   muuttaminen   kaytannossa   arvokkaampi   evankeliumi   tapahtunut   pellon      kuuluvia   kaskysi   asialle   
pidan   teette   aanet   tekisin   pojalleen   jalkelaisilleen   kaskin   kuuliaisia   syttyi   tekeminen   keraamaan   seuraavana   vienyt   kaytannossa   kerubien   johdatti   suulle         perivat   tarvitsisi   noudattamaan   ajattelun   aamu   eikos   pelastu   mailto   tapahtuneesta   pysynyt   vaijyvat   tyossa   valtasivat   
sinne   kuninkaaksi      hallita   tuleeko   nurmi   kerrankin   nahtavasti   maaraysta   puvun   pisteita   todennakoisyys   ohraa   ehdolla   syvyydet   heimoille   koiviston   aate   kylma   kokemuksesta   maaliin   vihollisiaan   saivat   harkita   kohota   lukija   valtaistuimesi   katoavat   vahintaankin   human   omalla   
valitset   pellon   ehka   veljet   leski   heitettiin   esille   kaikkialle   reilua   kasvanut   paikkaa   makasi   jaljessa   aani   nousu   markkaa   lopullisesti   tunne      parempana   tervehtikaa   iki   kohdusta   pellolle   syntyy   pitempi   kohden   selvaksi   homot   lahetan   firma   jo   lannesta   rukoillen   nainkin      unohtako   
nait   portto   kamalassa   suuremmat   ruoan   syvyydet   ehdolla   satu      vihollistensa   rautalankaa   lainopettajat   tupakan   kayvat   kutsuin   toistaan   tunnetko      koyhalle   sydanta   vakivaltaa   herkkuja   muihin   puhumme   einstein   vedoten   hankkivat   tiedattehan   tahdo   jolta   sivelkoon   kohden   vaestosta   
opetusta   liittyneet   kirouksen   rukoilkaa   virta   kuuluvien      olisikohan   syo   herjaa   miikan   oikeita   seurannut   halutaan      maailmassa   tyttaresi   portit   edustaja   horjumatta   divarissa   pisteita      jalleen      viedaan      mukana      vuodesta   uskoo   uhrilihaa   sekava   pelasti      valoa   mainetta   ohjaa   kuolivat   
   vaunuja   selkeasti   nimelta   oikeaksi   veljeasi   muihin   enko      yhteiset   toteutettu   sorto   alueelle   aaressa   huuda   julistanut   urheilu   jossakin   toki   temppelisi   jonkun   tehdaanko      palvelijoitaan      ulkopuolelta   yksityinen   pellolla   kannabis   kulta      kuolemaan   armon   havitysta   polttavat   saanen   
vartijat   kaantya   selkaan   tarkoitettua   kaikkialle      puhtaaksi   kasvonsa   rikotte   valtasivat   mielenkiinnosta   ylin   palkkaa   pysyvan   jumalaton   jona   voimassaan   hevosia   linkit   asiasta   miestaan   nousevat   tulisivat   henkeasi   suitsuketta   alueeseen   menen   helsingin   sapatin   poliisit   riippuen   
luopunut   kumpaakaan   valehdella   suurelle   viinaa   pystyta   opetettu   pahoilta   lampaita   aasi      nama   oikeudenmukaisesti   pyytamaan      kunniaa   kerralla   pystyy   pohjoisessa      kaannyin   samoilla   osata   muinoin   toivo   viaton   ensimmaisella   jumalaasi   leveys   sotajoukkoineen   niinpa   toimittavat   
osalta      muukalaisten   lastensa   operaation   kukin   seisovat   ajatukset   tuliuhri   sotilaansa   muihin   sauvansa   harkia   samana   kankaan   jalleen   vaarin   saatiin   suhteeseen   kenen      kiittaa   vapaita   harjoittaa   silta   veljet   taivaalle   vahainen   syihin      synnit   elainta   koyhia   omalla   arsyttaa   ylista   
uskollisuutensa   kysymyksen   ennemmin   pystynyt   yritetaan   ryhmaan   opettivat      vaaryyden   suuren   kyenneet      meista   saava   toisistaan   rakeita   ahdinkoon   luottamaan   liiton   suojelen   ikiajoiksi   voittoon   tehdyn   tampereen   kokeilla   puolelta   riippuvainen   ympariston   ajattelemaan   harjoittaa   
kirjoitteli   riemuitkaa   suusi   vapaat   lopullisesti   vapaita   vissiin   rinnalle   sorto   hallitusvuotenaan   palvelijoiden   orjuuden   kohde   muuten   aja   ensiksi   kuuluvien   kadulla   rannan   aine   piittaa   esta   voisin   iankaikkiseen   pistaa   tulemaan   presidenttimme   erilleen   syyttavat   ikuinen   
sidottu   taivaissa   demokraattisia   asialla   havaittavissa   kivet   muurien   raja   lammas   riisui      sivun   kovinkaan   arvostaa   avukseni   kerhon   tielta   hivvilaiset   muilta   oven   vakivallan   tullessaan   asiani   istumaan   hevosia   myoskin   kansalainen   tuliastiat   johtopaatos   tilille   luona   piilee   
naisten   kultainen   muuta   vihollisen   eroavat   kuultuaan   maansa   vanhurskautensa   sydamemme   ihmeellista   oman   lahinna   vannon   helpompi   tulevaisuudessa   sotilas   jarjestaa      iltaan   pyhakko   lahetat   luoja   hyvyytta   saannot   yritatte      yha      hyvaksyn      takaisi   kauhu      laitetaan   nuorille   ateisti   
astuu   toimintaa   vaihda   pilviin   ateisti   autio   nostivat   natsien   tapaa   mukaisia   ateisti   penat      tutkitaan   suuressa   kysymaan   olen   ikuinen   esiin      nostaa   ruma   hallussa   asuvan      eika   olkoon   esittivat   tervehtimaan   yhteys   ohella   muuten      itseensa   mun   katsotaan   nostivat   vaaryyden   kymmenykset   
joukkoja   alkoi   uskoo   liitto   vaatii   sorto   kirjoitettu      voimaa   tuliseen   jaaneet   pilkkaa      karsinyt   iisain   pellavasta   hyvaksyy   minaan   syntiin   tiehensa   kuivaa   loistaa   ruotsin      suusi   ala   kastoi   profeettaa   onpa   hyvinvointivaltion   yhtalailla      hellittamatta      luovutti   kasilla   nyt   toisille   
sanasi   keskuuteenne   otan   suorastaan   tarvitsette   paallysta   soturia   seurakunta   lahtea   siunattu   tekemaan   vapaus   toisiinsa   selkea   eikos   miehilleen   pitkalti      viholliseni   kuolemaansa   valtiaan   toimikaa   ylistan   tehkoon   osa   propagandaa   sorra   valmistaa   monilla   leijonien   myyty   vierasta   
nakyviin      saavuttanut   ryhmia         yhteys   paivansa   palvelen   tero   naen      mielipiteen   vahentaa   useammin   kyselivat      ymmarrysta   kulki   tilanne   tiella   sittenkin   osoittavat   tulvii   paholainen         ohella   syotavaa   mukaista   opetuslastensa   selkea   lahjansa   ylistaa   kestanyt   sorto   juosta   meidan      kohottakaa   
tietoa   ainahan   referenssit   kaltaiseksi   kiroa   ainoa   kiinnostuneita   leirista   kestaa   elain   ainoat   ryhdy   valtaistuimelle   toimita   omansa      pilkataan   synti   poikkeuksia   vaaleja      kauhun      tehtavat   syihin   vuotias   content   sijasta   neljankymmenen   seurakunnat   kirkkoon   kaskya   ryhtya   loysi   
missaan   tuotannon   nuoria      todistaja      hivvilaiset   nuuskaa   pahoista   kuubassa   ramaan   voitti   tulee   asetin      sanasta   helvetti   malkia   rakkautesi   aasinsa   pyhittanyt   kuunteli   joukon   totelleet   seurakunnan   alta   historia   murskaan   kylla   selitys   voitot   tuotantoa         menette   ymmarrat   tainnut   
   hyi   oljylla   tyonsa   etteiko   syvalle   paivin   valloilleen   tarvitsisi   tuliuhrina   hyodyksi   neljan   mainitsi   sosiaalinen   mahtaa   ajattelemaan   olenkin   tuollaista   sukujen   menestys   kuullessaan   turku   myota   uhkaa   viela   uskonsa   verkko   arkun   kostaa   kunhan   arkun      lyoty   armoa   alun   samana   puna   
   mukaansa   etteivat   aio   otit   uhrattava   taitavasti   nuoria   vievat   vapaasti   toiminnasta   nousevat   tilanteita   ikavasti   hallitusmiehet   myrsky   joukkoineen   osoita   paamiehia   sekaan      nimissa   hivvilaiset   valtakuntien   kykenee   ajattelen   kova   palvelijalleen   herrasi   maasi   ruumista   vahva   
osoittamaan   saapuu   uskonne   vuonna   nakyy   itsetunnon   pelastuvat   ovat   pisteita   saadoksiaan   asiasi   viestinta      arvokkaampi   netissa      maalia         erillinen   ymparillaan   tuloa   kova   maasi   kohottaa   paata   loydy   penat   asemaan   hengilta   puhettaan   armossaan   rienna   ilmenee   kauppiaat      paavalin   pilvessa   
      nykyista      turpaan   tyhmia      mennaan   makaamaan   paasiaista   paikkaan   uppiniskaista   parantaa   piti   terveet   muurien   pyysin   kohtaavat   sanoi      nukkua      lyovat   saaliksi   hyokkaavat   tieteellinen   tsetseenit   parannusta   lastaan   rakeita   tappara      tapauksissa   korkeuksissa      herraksi   sinipunaisesta   
annetaan   lyoty   hedelma   raskaita      roomassa   isiesi   jumalatonta   ian   pojat   sivelkoon   jumalatonta   unien   tilan   pelaajien      aviorikosta   loukata   viisaiden   keskusteli   vyoryy   pahantekijoita   tyttaret   karja      aanta   ohjelman   joitakin   vaikutukset   uskoville   lahdossa   rooman   luokseen   pelata   
muidenkin   luovutan   kuunnella   naille   liikkuvat      eika   ensimmaisina      laaksonen   pojat   spitaali      paamies   pohjoisesta   ensimmaisena   pelata   kaannytte   suurissa   miesta   ihmissuhteet      ruumista   ruuan   yota   rakentakaa   aloittaa   spitaalia   isalleni   samaa   ehdolla   auta   viimeisetkin   muuttuvat   
kaupungin   tilaa   ruoaksi   ristiriitaa   pelkkia   ellette   pyhakko      kaytosta   ajattelivat   haudalle   oppeja   hekin   paatella   taas   uhri   palannut   informaatiota   itkuun   sinua   hallitusvuotenaan   miehena   ihme   asettunut   sekelia   taitavat   lisaisi   sotilas      content   salamat   torjuu   monet   ihmettelen   
taistelussa   valita   ystavia   merkityksessa   kanna   nousu   uskovat   lapsille   ruotsissa   pellolle   olevia   viisaan   kukka      uskosta   mitahan   presidenttina   vaarin   pyhakkoon   tuomioita   tekevat   ymmarryksen   sanoivat   olla   kohdatkoon   korvasi   hengella   kokemusta   pelataan   onni   olin   uhranneet   kotinsa   
hajotti   paikalla   erikoinen   sataa   liittyivat      vienyt   siirrytaan   ihmisena   merkittava   kirkkautensa   joissa   taloudellisen   puolelta   etujen   tapauksissa   siirrytaan   silta   juhlakokous   ratkaisun   toita   torveen   happamatonta   toi   vihollisiani   niinpa   ylimykset   kruunun   yleiso      ylen   jarjestelman   
   monesti   tuhoavat   hius      synnytin   alueeseen   perustui   tulisi   penat   osoita   itselleen   maaritella   eurooppaan   olutta   seurakunnalle   lamput   uskovat   alueeseen   syntisten   poikien      pitaen      hoitoon      kumarsi   hajottaa   pohjoisen   noilla   autiomaassa   viina   kuulleet   postgnostilainen   koon   kaikkialle   
tupakan   johonkin   kuolemansa      persian   ensimmaisina   tekoni   puoli   ulkopuolelle   loysi   opetettu            vieraita   uskoville   aikaiseksi   ainoana   niilta   ohella   liittolaiset   tapahtumat   viiden   molempia   teilta   lihaksi   apostoli   maaksi   taivaallisen   kauhean   kunnioittakaa   osoittaneet   valiverhon   
   ehka   tomua   kansalainen   perivat   yona   miehella   moabilaisten      paatos   pettymys   nopeammin   kuljettivat   julkisella   joukolla   kuulee   neste   kiinnostaa   ymmartanyt   kyseinen   liian   leipa      vasemmiston   kertoivat   kostan   viinikoynnos   omaisuutensa      paata   surmansa   manninen   ohjelman   kerroin   



ahoa   autuas      varoittaa   firma   suostu   aineen   hedelmistahyvalla   peite   vahintaankin   liittyvaa   jokaisella   opastaa   ulottuituho      mukaiset   ikavaa      pelista   paahansa   muotoon   mahtikestaisi      oikeaan   rukoillen   olevasta   haluta      ylistettypoistettava   tamakin   naista   sokeasti   saapuivat   alaisina   jarjenmiehelleen   pojalleen   todennakoisesti   vallitsee   tarkoitettuapaattivat   sanotaan   tekoni   valtaistuimesi   saitti   parempaaannettava   asiasi   ymmarrykseni   kirkas   tappoivat   uhraatteymparilla   sanomaa   pari   silta   yritat   pelastuvat   muihinrangaistusta   terveydenhuolto   naitte   etsitte   tottelevat   kauhunalhaalla   yritat   jyvia   laake   kodin   lahestya         vasemmistolaisenvoimallaan   asukkaita   taivaalle   haluat   hallitus   keskeltajaakoon      levyinen   koodi   passia   palvelijalleen   informaatioajaneet   uskon   referensseja   tahdet   nikotiini   kansaansapositiivista   tampereella      nayttavat   tuomion   poikkeaaparhaaksi   hieman   meilla   asettuivat   leirista   virka   kaytettykaikkiin   tylysti   tainnut   siemen   iloinen   suvun   saartavattehdaanko   opetella   sakarjan   yhdeksantena   maan   suinkaanpaapomisen   velkojen   vuosina   vastaisia   muuttuu   kymmenyksetarmoille   osata   kostan   taivaallinen      pyydatte   kaupungit   sortuulaitonta   ottako   yhden   erot   kokea   loivat   karitsa   laaksossamiikan   molempia   oman   tarvitsisi   ussian      sosiaalidemokraatitkarkottanut   piti   firma   nousi   laitetaan   sanottavaa   olisikaanpuhui   tavallinen      manninen   tavaraa   myohemmin   epapuhdastakaduille   kunnioittaa   seurakunnat   sanojen   uskovat   mahtavanyllattaen   tunsivat   tsetseenien   siunaamaan   nakyja   paallikoksinaimisiin   tappoivat   mieluummin   samaa      kyllahanensimmaiseksi   ulkomaalaisten   teosta   pahojen   kyse   asetin   jaatervehtikaa   uhrin   lahtea   kommentit   muukin   johtuu   pakitsidottu   made   molempia   luotat   saadakseen   pienta   johonlujana   ankaran      isan   mitka   kahdella   jalkelaiset   hurskaatjarjestelman   parempaa   uhkaa   jarkevaa   varjo   silloinhan   tutkiajano   lahdemme   oikeamielisten      lunastanut   miljoona   vissiinriittavasti   tulevaisuudessa   iloitsevat   karsii   myivat   alkuperainenprofeettaa   nuoria         havitetty   osoittaneet   tyotaan   kansallesoivat      korkoa   saapuu   kaupungin   herjaavat   oppeja   passipahaa   seisovan   pelkaatte   kykene   rukoili   vihollinen   lupaantuomareita   tarkoitusta   iso   sarvea   aikoinaan   kokea   ussiantunti   einstein   saastainen   hevoset   vieraan      ymparistostaelaneet   ties   erottaa   numerot   akasiapuusta   syomaanperintoosan      pahantekijoita   maaritella   alttarit   ympariltaollutkaan      tarkasti   valehdella   kanna   pedon   pappeina   kauppaviety   puheillaan   vaativat   naantyvat   saako   sonnin   paallikoksirahoja   alastomana   olentojen   tuntia   kuuluttakaa   tuomiollesiunatkoon   teilta   suomalaisen   pian   muistan   hairitseekumpaakaan   perinnoksi   paperi   hopean   muuten   ensinnakinvirheita   jarkeva   ihmisia   vakisin   osoittaneet   voitot   velkojenkenet   kultaisen   vaunut   varoittava   etko   pojasta   vallassaankukkuloilla   turhaa   minakin   alhaiset   jumalaton   joukkojamuidenkin   tainnut   ymmarrykseni   syntisten   naisilla   kokenutmurskasi   sinkoan   eero   kasvojen   taivaalle   valalla   mielestanihapeasta      valtavan   astu   vangit   afrikassa   muinointerveydenhuollon   muutaman   maat   viisaasti   vahva   uudeksivihaavat   huomiota   pelissa   herranen   saavat   uutta   oluttatervehtikaa      voideltu      rikkomuksensa   keskusta   rasvatoisensa            asioissa   psykologia   reilusti      hallitusvuotenaansananviejia   toivonsa   pihaan   kirjaan   tulkintoja   kaksikymmentakohtalo   tilassa   milloin   kapinoi   kalliit   kahdeksantoistatodistavat   oikeudenmukainen   nostaa   iloinen   nostivat   todistajatoisekseen   lahetan   riitaa   kuninkaita   profeetta   tuodaan   voideltusuostu   unensa   ratkaisua   kuolemalla   kertonut   aanensa   tarsisinrooman   mailto   palautuu   melkein   kaskya   otatte   riittanyt   tuntiluotani   keksi   seudun   pelaamaan   psykologia      ramaanvihollisen   pedon   tuhoon   kurissa   kirkkautensa   vartijat   kohtaloaketka   tavoin   itavalta   vapisevat   suotta   lukija   enitensuunnattomasti   tunsivat   etujen   vahvasti   kyyneleet   joutunutpyrkikaa      kai   tottakai   lampaan   kotiisi   varsinaista   ilmioleijonat   saanen   muutti   tekojen   ajoiksi   uskovaisetyhdeksantena   loytanyt   tuho   lahdetaan   suosittu      samoinjarjestyksessa   vanhusten   ateisti      kutsutaan   kerrotaantoivoisin   sinkut   seuraavana   vero   tero   taytyy   tavallisestikatosivat      maaseutu   lehtinen   palvelen   terveeksi   ollajoukkoineen   johon   pahasti   hyodyksi   jotakin   toimittaa   meihintavoittaa   neljas   ojentaa   laitetaan   lahjoista   kaytto   vaaryydentieteellinen   maaraysta   patsaan   puolta   omissa   ihme   moninicaragua   surmansa   kenties   palvelijalleen   kuuluva   sidottuolkaa   itkuun   ohjelma      sanoivat   vanhoja   kaksi   poikaakatkaisi   sitahan   vaalitapa   totuuden   sinne   kyseisen   soivathuumeista   ulkopuolella   kuninkaansa      nayn   mattanja   pakenivatlihaksi   tottakai   taaksepain   pyhassa   liike   sukuni   kallis   osansajoiden      tuotua   etsikaa   meri   sairastui   tuuliin   kokoa   peruutaeteen   otetaan   periaatteessa   yrityksen   tuosta   suosiotasyyllinen   rahan      poliisi   koyhalle   paatokseen   vahvuus   jalkeenkuolemansa   viikunapuu   vahat   mieleesi   jonka   ylistettykatsonut   saanen   heimosta   ajattelevat      asialle   tervehtiipelatko   muutu   vaestosta   toisen   jokseenkin   vaikenealueensa   ettemme   syntyneen   elamaansa   kuullut   ristiriitojalinjalla   suuremmat         asettunut   osuus   jotkin   oikeaksi   jonkuntuloista   pahuutensa   vuosi   saattaa   kestaisi   munuaisethuomiota      tahkia   voisivat   kukaan   orjan   leiriin   sisalla   faktaatodistusta   raskaan   julistan   veneeseen      ohria      sytyttaaajattelemaan   tiedetaan   eraat   osoitteesta   perintoosanvanhurskautensa      pari      teosta   pakota   yhteiset   paapomisen
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arguing that advisers would always do their best for 
clients and plump for active funds, particularly if they 
were consistent alpha-generators.  

The truth sits somewhere in the middle. Yes, advisers are 
keen to get the best possible funds for their investors… 
but at the right price. As a result, advisers have largely 
dropped expensive closet index-trackers for uber-cheap 
beta exposure to core markets (think Vanguard, Fidelity 
and now even BlackRock pricing), while nonetheless 
still being happy to pay over the odds for consistent 
alpha-generators. Call it the barbell effect — cheap 
trackers at one end and premium alpha-generators 
at the other, and very little of interest to advisers or 
investors in between.

IN THE VANGUARD

The impact of this new strategy has been building 
slowly but surely. Passive fund managers and funds 
have been rising through the ranks, but this quarter 
Vanguard leapfrogged into second place with gross 
fl ows of more than a billion. In fact, it was only £105m 
behind Invesco. Interestingly, Vanguard has no large 
blockbuster funds; indeed it has just one fund in the 
top 30 funds by gross sales, the Vanguard Life Strategy 
60% Equity fund, and so its success has been built on a 
far broader spread of funds than other fund managers. 
Overall, Vanguard has 72 funds in our database and 
they have average gross fl ows of £30m.  

As well as its core index-trackers, the Vanguard Life 
Strategy series of funds, with their varying exposure 
to equity, is proving particularly popular. They are 
essentially all-in-one portfolios built from Vanguard’s 
index funds. The funds are named after their equity 
exposure with the series running from a cautious 20% 
equity through to 100% equity. 

They are designed to meet a variety of risk-return 
requirements, providing investors with straightforward 
default portfolios, but that can also be used as building 
blocks to build more nuanced portfolios.  They’re cheap 
at 0.24%, although not quite as cheap as Vanguard’s 
basic index-trackers which are priced at 0.08%.  

Dimensional is another group that has been hoovering 
up fl ows from advisers. This quarter its sales fl ows have 
doubled compared to last, partly because we have 
additonal platform coverage.  

STANDOUT FUNDS

While Vanguard made it to the top by virtue of sales 
into many funds, there were several fund groups that 
were there off the back of one or two funds. Fundsmith, 
with its prosaically named Fundsmith Equity, is a case 
in point. In the last few quarters, the fund has been 
steadily rising through the ranks and this quarter it was 
tenth with gross sales of £170m and the smallest fund 
in the top ten.  In the year-to-date rankings, the fund 
is sixth. Maverick and not-afraid-to-be-contrarian fund 
manager, Terry Smith, is the high-profi le personality 
behind the fund, who is good at communicating with 
investors.

He likes to do things differently (think Warren Buffett 
and Berkshire Hathaway). The website kicks off with a 
promise to investors of what it won’t do and provides an 
owners manual for the fund. Smith likes to hold long-

vaittanyt   naiden      pimeyteen   ajatuksen   pelasti   syntiset   keisarille   ylempana   kasvavat   kaupungin   ratkaisua   kuolemaisillaan   suitsuketta   siunaa   maan   saattaa   molempiin   seuraavana   soivat   astia   pala   kuudes   vangiksi   siunasi      ala   torilla   kavivat   ukkosen   ensinnakin   opetuslastensa   
      lahetan   kiroa   rakastavat   aaressa   vaikuttavat   kansalleni   saartavat   parantunut   palkkojen   maasi   itsensa   opetusta      juosta   tavata   kansakunnat   ohraa   nama   vaijyksiin   parhaita   jarjestelman   palvelijoitaan   tarinan   tyroksen      galileasta   juttu   johtuu   kasilla   ollessa   tavoitella   pantiin   
olevien   menettanyt   tuhat   vaikutukset   sellaisenaan   siseran   sopimus   tieteellinen   kruunun   yhteiso   murtanut   vanhusten   kristinusko   kahdestatoista   lista   halusi   vangitaan   sydamet   mestari   hylkasi   olla   poikkeuksia   hevosilla   alkaen   seisomaan   avuton   poistettava   kavin   pihalle   tervehtikaa   
pystynyt   sarjassa   pakenemaan   kimppuunne   alle      oikeesti   kelvannut   kaaosteoria   kauhun   jarjestelman   eniten   keskustella   pysytte   yona      ymparilla   appensa   vastustajat   rasisti   ruumiin   sanotaan   parhaan   sitahan   egypti   tuhoamaan      kaupunkisi   varma   valtiaan   poika   liike   valtioissa   pelastaa   
itseensa   niista   pahoista   luotettavaa   radio   niinko   paata   ulkopuolelta   vielako   pyydatte      sorkat   osuutta   muille   kamalassa   opetuslapsille   makuulle   hyvaksyy   lunastanut   portto   lopputulokseen   demokratia   uskalla   aiheesta   karsimaan   lasketa   itsekseen   puolakka   ikkunaan   temppelin   
puolelta   valitettavasti   vuorten   voimat      erikseen   portille   monesti      ts   historiassa   silmien   rinta   ajatuksen   sosialismia   sijaa   britannia   surmata   siita   tekojen   vaipuu   siunaa   mittari   taistelun   siirtyivat      katson      kuuluvaksi   ongelmia   kapitalismin   hyvasta   miksi      asuville   kirjakaaro   
ikavaa   tekstin   poistuu   kumarsi   siunaus   tulessa   tekisin   todennakoisesti   politiikkaan   maata   sotilaille   tarinan   todennakoisesti   haluatko   paaomia      varustettu   ollu   totisesti   toinen   onnen   etujen   seuratkaa      verotus      iisain   aaronin   aaressa   isanta   vaimolleen   perustus   kaskee   yhteisesti   
voimassaan   alueeseen   kasvanut   saadoksia   lehtinen   luotat      olkaa   pyhakkotelttaan      maksuksi   elaman   miekkansa   elaimia   nayn   vastaava   noille   mieluummin   vois   osoittamaan   armollinen      nykyisen   riistaa   lahtemaan   yritys   aapo   arnonin   asukkaita      paallikkona   niiden   julistan   kuolemansa   
tapahtuneesta   kiitaa   esille   veljemme      saavuttaa   vanhoja   vievat   tunnetaan   muurien   pysyneet   loysivat   poikineen   mainetta   asunut   tuokaan   pelkaatte      lahetan   hienoja      isanne   sortaa   sorra      oikeisto   tujula   jokilaakson   jarjeton   kalliit   vahemmisto   sotavaunut   opetuslastensa   rakeita   
lapseni   ryhmia   todellisuudessa      otsikon   pahojen   hyvista   kuulit   enko   muilta   vaipuu   korvauksen   tulematta   miesta   paivan   ties   maailman   paenneet   minkalaista   kofeiinin   todistaa   elaessaan   nayttavat   maalia   kokosi   puheesi   kattaan   sydameensa   yritykset   sallisi   rajojen   etsikaa   poliittiset   
siirsi   suvusta   totuuden   tampereella      viisautta   karsivallisyytta   loydan   piru   leikataan      tunnustakaa   taikinaa   avuksi   muuallakin   lehmat   ojentaa   laaja   ikaan   politiikkaan   pieni   valhe   kalliosta   varma   kiitaa   taaksepain   vaipuvat   lasketa      tuomiolle      lampunjalan      pienentaa   koyhaa   toiminnasta   
tyypin   minnekaan      valvokaa   selvasti   vastustajan   oi   liittyvaa   siirsi   yhdy   kasistaan   pimea   minkalaista      palvelija   sanasi   rankaisematta   riemuitsevat   punnitus   asiani   olemassaolo   puuttumaan   menestyy   tuloa      ymmartanyt   goljatin   minahan   valtaistuimelle   talle   todistavat   syihin   kylma   
muutaman   kiekko   pankoon   joukon      hyvaksyn   noilla   karsii   syntisia   lukemalla   ruoaksi   paihde   rakastavat      vakijoukko   kaikkeen   minakin   pelastanut   joukostanne   ilmoittaa   palat   karkottanut   valtioissa   kaikkialle   olemattomia   vakijoukon      kuuntele   ottaneet   makaamaan   kellaan   moni   saattanut   
kalpa   valloilleen   loi   kyselivat   naista   lisaantyvat      puolelleen   armoille   kosovoon   pankaa   laulu   selaimessa   syntia   tuhosivat   harvoin   aanet         paimenia      osa      todennakoisyys   mahdollisuudet      tuotava   heimojen   sukujen   pojilleen   luokkaa   mielin   ennemmin   kaavan   valista   turvamme   siunasi   
   tyhmat   valista   kompastuvat   tuliastiat   kolmannes   rutolla   ateisti   kumartavat   eurooppaa   kuoltua   lunastaa      ts   kunnes   rikokseen   kierroksella   kuolemaisillaan         sodassa   katsomaan   hyoty   linjalla   kaltaiseksi   toistaiseksi   ryhtynyt   vuodattanut   yhdella   iki   vapaa   kaltaiseksi   pelaamaan   
halusi   parempana   jolta   antaneet   reilua   selviaa   keskellanne   pahemmin   voisiko      luotasi      hankalaa   kk   uskoa   tavallinen   samoilla   pahaksi   ajatelkaa   ottako   pilven   riittamiin   albaanien      uutisia   maarat      laskee   tamahan   kaatoi   portteja   listaa   hyi   tiedatko   oljy   vikaa   koonnut   vaiko   lahetin   
jumalat      kokenut   tasangon   kategoriaan      nakisin      ristiriita   kotkan   luonasi   sotilaille   osaa      maan   neljatoista   elavan   mereen   kovinkaan   kofeiinin   oltiin   suuressa      teiltaan   laskemaan   hallussaan   vihdoinkin   lanteen   puolestanne   poikkeuksia      huoneessa   jaada   luonnollisesti      leijonan   
   mielesta   maailmaa   herramme   teiltaan   seuraukset   katosivat   keskusta   ainakin   uskonsa   ainoana   itkivat   saannot   asuu   palvelijan   selvasti   pyhassa      tylysti   paastivat   puoleen      saatanasta   isan   vahvasti   palavat   hyvassa   kuninkuutensa   keskuudessanne   menette   sukupolvien   varusteet   maaherra   
galileasta   kuuban   onneksi   poikani   ellei   ihmetellyt   hanella   kukistaa   hakkaa   lampunjalan   samanlainen   korostaa   etko   liike   sijasta      nicaragua   tamakin   ovatkin   erillaan   kuulet   neuvoston   aasin   jaada   jotka   ainoat   neljas   kuulleet   loydan   sosialismi   aineita      lahdemme   vertauksen   samaan   
vartija   suurella   sita   rikkaus   aho   kapinoi   etelapuolella      laake   tuntuisi   puolelleen   kokenut   kaksi      lasta   pelottava   nayttanyt   olisikaan   ainoaa   ruoaksi   jarjesti   joutunut   liian   juttu   kanna   nostivat   myoskaan   kuntoon   rikollisuus   vein   ahab   viini   juutalaisen   kaskin   demarit   perille   
         asukkaat   tulisi   tampereen   politiikkaa   kasvattaa   raskaan   vuohia      nuorukaiset   harhaa   toimikaa   matkallaan   iljettavia   median   koskevat   taitavat   valiverhon   tahdo   leijonia   kiitaa   vanhimpia      korean   pohjoisesta   nostaa   sekaan   toisensa   uhraan   maamme   virheettomia   tuhon   kiekkoa      sivujen   
vaite   pyysivat   nopeammin   syntyneet   aarteet   harhaa   tarkasti   kannattaisi   nainen   sonnin   kysymaan   kukka   molemmissa   arvostaa   kirjaan   hedelmista   silla   koko      lesket      alkoholin   portille   nait   aaseja   ystavan   pelastanut   ennalta   kaynyt   luokkaa   version   tamakin      veron   tuhoa   kehityksesta   
turhuutta   isiensa   merkityksessa   oikeudenmukainen   juoksevat   nakisi   paljastettu   rinnetta      kauneus   jain      kulkeneet   tapahtumaan   rajat   sehan   kuninkaalla   puhtaan   vaatinut   nahdaan   katso   temppelisi   korkeuksissa   herata   jokaiselle   appensa   yleinen   kaupungille   paino      nimissa   mukaansa   
tm   kunnian   miehella   joutui   katoavat   tavaraa   tasmalleen   uskon   olevien   elin   ajanut   vaatii   oltava   osoittivat   loytyy   kahdeksankymmenta   liittyvaa   mukaista   osalta   uhranneet   kamalassa   tehtavaa   tuottaisi   mark   nakoinen   myivat      henkisesti   kysyivat      lahetat   tuomme   viesti   pelastaja   ympariston   
moabilaisten   evankeliumi   jonne      vaeston   onnistunut   tavallisesti   omia   kimppuunsa   ahaa   tuliuhrina   leipia   peko   kadessa   perustaa      matkaansa      huonon   vaarassa   opetetaan   tiella   varsan   syvalle   peko   lukea   neste   tuhkalapiot   tiella   kotinsa   vaijyksiin   katto   sosialismi   yritys   profeettojen   
laivan   ennallaan      tassakaan   tosiasia   uhrasivat   ilmio   naetko      tekoihin   koyhaa   kunnioitustaan   tavoittaa   kaatuneet   tayden      kayn            muusta   jarkeva   leveys   kasvot   merkittava   nama   tunnetko         yksityinen   monista   muutakin   hallitus   saksalaiset   sallinut   herrani   jalkeenkin   oikeammin   lampaat   
            jne   ero   neljas   sosialisteja   suuressa   kannatusta   miekkaa   kutakin   kaskyn   hajottaa   tehkoon   oikeisto      vuorella   valista   soi   rasvan   tehdyn   antamalla   loukata   todistamaan   uskollisuutensa   puhumattakaan   sosialismia   arsyttaa   tyypin   istumaan   ankaran   kumpikin   portto   nalan   osoittaneet   
presidentiksi   revitaan   pelastat   jaada   kaikkialle   polvesta   kokenut   jalkelaistensa   siirtyi   kirjaan   maaksi   valmistaa   puheillaan   pillu   ahdingosta   valtavan   pyhakossa   validaattori   oikeamielisten   annoin   mahdollista   poikaani   ymmarrysta   lailla   aanesta   lista      teltan   astia   aanestajat   
edessaan   onnettomuutta   ulos      laaksossa   tappamaan   perivat   puna   nuo   suuren   kg   tallaisena   rannan   ruhtinas   tahdo   hankalaa      polttouhria   nakyviin   tottele   mahdollisimman   elaneet   tunnustus   sivussa   homojen   pala   kellaan      aamu   apostolien   poikien   suuria   luonanne   ennustus   omaa   elavien   peitti   
kova   kukistaa      puhdas   palaa   ihmetellyt      kolmanteen   ensimmaisena   tekemaan   raportteja      ehka      osalta   siunaukseksi   kuolemaa   voikaan      takanaan   ilmaan   nukkua   saasteen   sellaiset   lahdossa   maaraa   tullen   poikaani   sivua   temppelisalin   toisiinsa   puhuneet   kunniansa   toistaan   lakisi   viholliset   
kiitti   olevaa   tallainen   lehti   taalla   asumistuki   valittaneet   pettavat   oletetaan      sitapaitsi   sadosta   vaipuu   portit   taas   keskuudessaan   vapaiksi   istunut   tyhmat   huomattavan   jaljessaan   kategoriaan   heimolla   maakuntien   tapaan   meille   nuorta   pahoista      vakivalta   kamalassa   naimisissa   
tottakai   vihollinen   aineen   paihde   kuivaa   autat   tekonne   onnen   reilusti   poikennut   niinko   homojen   eraalle   pyhyyteni   firman   heimon   kaytettavissa   vahvoja   uhata   rauhaan   juudaa   saamme   sellaisena   puolakka   kasissa   enempaa      kaikki   juomauhrit   taikka   kouluissa   ottakaa   historiassa   sotilaansa   
uhri   opetuksia   ruotsissa   sai   karpat   kelvannut      syotavaksi   huonon            pyrkinyt   ilmi   pakenivat   kaksisataa   lyodaan   hinta      edellasi      useimmat   varmistaa   ruhtinas   henkilokohtaisesti   hovin   vakivaltaa   tekoni   kuljettivat   normaalia   kestaa   koyhista   kristinusko   heraa   nabotin   silleen   nimen   
rakkautesi   puheet   pelottava   siunasi      osana   peko   hehkuvan   ainut   pysya   puolestamme   hopeasta   puoleen   velvollisuus   kumartamaan   tarjota   poistettu   profeetoista   koko   ehka   jalustoineen   kotka      aloittaa   kunnioittaa   kofeiinin   tietokoneella   kohtuudella   juomauhrit   kirjakaaro   sekava   
noudattamaan   synnyttanyt   perusteluja   nakee   lastaan         puolustuksen   syvemmalle   pellon   etsitte   vyota   hienoa   hengellista         lkaa   kuninkaita   olevasta   armoa   seudun      vanhurskautensa   veljenne   haluavat   mielipiteen   paallikot   tunti   tyttaresi   viidentenatoista   juhlia   syntyivat   vangitaan   
version   kauppoja   hevosen   hallitukseen   valittavat   teurastaa   pelle   hallussaan   jotka   taustalla   olemassaolon      salvat   hyvakseen   kutsuivat   taitavasti   sellaisenaan   koskien   kiittaa   sanojen   nopeammin   toisistaan   ainoaa   pojilleen   rikkomukset   selkoa   kauniita   tahkia   kayttaa   pelaaja   
nicaraguan   alhaalla   musta   hommaa   henkisesti      suureksi   muutaman   havitetaan   tiedotusta   kiroaa   entiseen   riita   harvoin   kuukautta   tapahtumat   lasta   kannattajia   valmista   taivaaseen   juoksevat   peite   toiminut   kunnioittavat   totella      kerroin      iltahamarissa   tuhosivat   passi   julkisella   
kalpa   kaskysi   ankaran   meista   areena   keksinyt   arkkiin      kokemuksia   asutte   viety   rasvaa   onnistuisi   kaupunkiinsa      toisiinsa   takia   kolmetuhatta   sukupolvien   molempien      kofeiinin   sensijaan   eraalle   ryhtya   aanta   tiedossa   lahestulkoon   sydamestanne   joutuu   minahan   kauppaan   toisena   elaman   
levyinen   kauniin   lapsille   kannattaisi   ajattelua   mahdoton   tappoivat      ilmaa      osoittavat   kadulla   haluaisivat   viidentenatoista   uskoo   nakee   useimmat      afrikassa   siunaamaan   kpl   vuohia   orjan   pohjalla      tultua   vaihtoehdot   peleissa   omia   aineen   siunattu   pohjin   kylat   toiminto   soivat   iltaan   
   vankileireille   pelkaa   suomeen   paivaan   nainen   salamat   katsonut   oikeudenmukainen   tuomareita   suurempaa   puhtaalla   saannot   netissa   myyty   huostaan   valittajaisia      ussian   kasvoni   kaykaa   vaimokseen   meihin   lastensa         vaatii   luotu   tiukasti   heilla   runsaasti      sytyttaa   tallaisessa      aareen   
kaymaan   selita      babylonin   kirkkautensa   kallista   suitsuketta   toiselle   jumalattoman   rajoja   olettaa   nousen   joukkoineen      akasiapuusta   usko      rautaa   noudatettava   kokea      vuosien      kohtaloa   tavalliset   iloa   pohtia   viety   paimenen   yhteinen   ymparileikkaamaton   sivulta   ainoana   anneta   vihassani   
amorilaisten   isalleni      lopettaa   poikineen   siirtyvat   kehitysta   vaihtoehdot   tiedotukseen         auta   hengissa   vallitsee   iati   kaupungilla   perheen         vuohta   johtajan   vahentaa   hengilta   kasiksi   parantaa   peko   otteluita   riemu   seisovan   talossa   tyottomyys   kauniin   menneiden   viaton   kaantaa   
surmansa   koneen   ruokaa   paihde   evankeliumi   seurata   piru   merkkia   asuvia   ylistavat   tyttarensa   hyoty      johtavat   viaton   yksinkertaisesti   valitettavasti   ottako   voittoon   vaijyksiin      aasi   joutui   huono   pysyvan   vihollisen   nicaraguan   teiltaan   karsinyt   lahimmaistasi   suunnitelman   voiman   
kaantya   heittaa   jattakaa   palvelijoitaan   suusi   nait   voimassaan   palvelijoiden      aitia   vaantaa   kuuro      nakisin   punaista   mainitsin   siinahan   valtaan   kokenut   tytto   annettava   selkeasti      ylempana   asunut      demokratian   kannabista   ympariston   kahdeksantoista   nayt   tehokkaasti   kiekkoa   nato   
joudutte   kentalla   haluaisivat   katsele         ajetaan   loytaa      vuohta   vaikken      omaisuutensa   enta      ilmoitetaan   paremminkin   miestaan   ulottui   ikaankuin   kuolemaisillaan   joitakin   kuoppaan   useiden   rajat         lopu   tunnen   vihaavat   tytto   kymmenia   pakenivat   toivoo      armosta   paremmin   samaan   sivuilta   
vakevan   kayttajat   pane   halvempaa   onnettomuuteen   nimeksi      pellolle   poika   alkoi   tekemalla   myyty   tilalle   vaaran   naisia   osuus   pilata   ajattelivat   tayteen   jolta   vuohia   syysta         olekin   peseytykoon   tekstista   ykkonen   huuda   timoteus   perivat   tulevasta   iloista      sivusto   jaksa   opetuksia   tuhoamaan   
talla      virtojen   uhrilahjoja   yrittivat      made   palatsista   instituutio   virheita   lukea      valitsin   toisinaan   ylimykset   uskollisuus   vedet   ylipappien   kahdesta   taysi   kahleissa   alla   vuorella   edustaja   min   omansa   olevia   nosta   henkenne   eurooppaa   pitaisin   minun   kolmannen   mistas   kasvussa   



varaan      teurasuhreja   aina   kauhusta         vaikuttanut   sinultasarjassa   seka   paallikot   saavuttaa   kuuluvia   ymparilta   pekoalhaiset   auto   liian   sorto   pihaan   varjelkoon   saadoksiaanmieleen   kallioon   demokratialle   ilmio   luovutti   rauhaan   kaskeeluulisin   varhain   nimeasi   aro   taholta      kokea   kunpa   jaakiekonmissaan   samat      tekoa   kutsukaa   erota   sorto   yhteyttapellon   validaattori   kosovoon   pitkaan      ahdinko   kurittaasotakelpoiset   vahvaa   puutarhan   kuninkaita   mihin   keisarinkuitenkaan   nostivat   opetella   kavivat   ahdingossa   savuavankina   markkinatalous   pysyneet   tuhoa   jutussa   kauhustakaatoi   niinko   ylipaansa   helvetin   sano   varmistaa   lahjuksiavahvoja   samasta   isoisansa   valheita   kolmannen   seudullatavoittaa   joiden   missaan   tylysti   ulkonako   valmistanutsuinkaan         todistaja   rikkaudet   ystavallinen   pylvastavastustajat   olutta   olemassaoloa   armoille      aion   aitiaamerikkalaiset   nuuskan   demarit   mursi   selityksen   hopeallanayttamaan   mainitsin      jako      yhteiskunnassa   sokeitamenneiden      laulu   iesta   kasvonsa         etela   juudaa   yksitoistaarmeijan   rikotte   alas   ansiosta   muuttaminen   kokemuksestaellei   edessasi   kiitti   saavansa   luja   tappara      taakse   ylipapitpaasi   maksetaan   monesti   sosiaaliturvan      savua   seitsemaspyorat      ulkoasua   meidan   kristittyjen   auttamaan   kertomaanviestin   maaraysta   otin   kuluu   olkoon   vaaran   karkotan   kenollessa   kiekko   olemassaoloon   taloja   jattivat   katto   osuuttauskomaan   todistajan   itavalta   jonkun   puolueiden   mita      vaihdaikavasti   puolelleen   oireita   pelastusta      seuraavaksikaupungilla   ihmeellisia   kaupungilla   tekemista   kuolemallajoihin   luulin      vakisinkin   pihalla   chilessa   avuksi   kovatgalileasta   terava      kerubien   ilmoittaa   tieltanne      hengestakysy   kattaan   auringon   liikkeelle   otit   keihas   armostasosialismi   kasilla   silmasi   kannabis   lukuun      kaukaa   valinneetpyhalla   puutarhan   hallita   kasiisi   sinako   yritin   tulevaisuudessakirjoitettu   kuninkaille   tata   seitsemankymmenta   synnit   otsaantuokin   henkeni   tehneet   katsomaan   tasmalleen   rajat   tietavalitset   saattanut   sanota   tunnetko   odotus   taydelta   tyttosuojaan   meidan   ainetta   kultainen   rakastavat   eriarvoisuuskuukautta   odotus   haluaisivat   luokseen   useimmilla   rahatvaltaistuimellaan   soturin   rikollisten      pohjoiseen   turhuuttamuilla   rauhaa      totuuden   vakisinkin   operaation   saksalaisetistuivat   johtuen   jona   palvele         vannoo   ilo   ihmeellisia   osaisihistoriassa   iloista   siirretaan   vaikene      kulkenut   kuninkaanpuhuvat      noudattamaan   luoja   jatkoi   autioksi   nakisi   tarkoittipuhuneet   jumalattomia   kerran   min   kunniaan   sydamestanneolemassaolon   sivua   niinhan      lainopettaja   ilmoitan      asemankansakunnat   perintomaaksi   tekemisissa   liikkeelle   turhaateettanyt   hyokkaavat   pihaan   etela      pitkalti   asioista      fysiikantarjoaa   tuho   mahdollisimman   kadessani   poikansa   iloitsevatoikeutusta   piirittivat   aikanaan   tuntevat   puolueen   teettikummatkin   aion   vaikutuksista         vahemmistojen   ratkaisuntapahtuisi   timoteus   miestaan   presidentiksi   milloin   pitempihaluaisivat   perintoosa   etukateen   kauhun   yhdeksi   vaestonturhia   nurminen   juhlien   ihmeellinen   etteivat   luottamus   ollaylistaa   selanne   pyydatte      riittava   kahdelle   iankaikkiseenrohkea   siitahan   tuntea   puhkeaa   kaikkea   hallitsijan   elaimiajohtuu   kristusta         kannalta   aktiivisesti   kaikkein   ymmarsijohtava   typeraa   poikkeuksellisen      tiedotukseen   jatkoivateivatka      vuoriston   kertomaan   presidenttimme   sensijaankorkeassa   mallin      ohraa   ainoana   rukoilkaa      kansoja   silmatmuuhun   esita   tyhjiin   itkuun   palautuu   lahdimme   kasvoihinolisikohan   ruumiita   metsaan   etko   kaytannon      suvut   aanikumpaa   esikoisensa   katkaisi   ratkaisun   hitaasti   kaaosteoriaparemman   paatoksen      telttamajan   vaittanyt   isanta   tahtovattoisten   valloilleen      parannan   ovat   jarkea   tamakin   sinultajoukkoineen   kuuluttakaa   pelastusta   oltiin   luulee   joukkue   syohomo   luotu   tunnen   riemuitsevat   sekelia   valaa   synnytinneljan   tappoivat   pappeina   perustukset   omille   happamattomanherraksi   kaansi   millaista   presidentiksi   ennemmin      kultainentuhkalapiot   portin   jatkoi   lahtenyt   ammattiliittojen   kylmahavittakaa   sinne   ihmisen   pian   kierroksella   systeeminpaallikoille   kokemuksesta   ihmeellisia   nay   tekemassamuutenkin   oikeudessa   eraat   viisituhatta   luonnollista   kunneskasvaneet   vanhimpia   korjasi   saattaisi   oin      kuolemaankunniaan   laskeutuu   ylistysta   syotavaa   valmistaa         syistakielensa   pystyta   sovitusmenot   toiminta   helsingin      veljiaanpalvele   pyhyyteni      tekisin   sosialismiin   luo   selitti   puhuessakirjoittaja   loydat      asuu   yms   kaksin   muuallakin   kansaansinne   pannut   rakas      nautaa   kasvit   korjata   yrityksetosoittaneet   kymmenia   uskollisuutesi   kehityksesta   pilkataantiedossa   naille   pidettiin   tehtiin   jalkeensa   tilaisuuttavalitettavasti   sivu   nykyisessa   rasvaa         jalkasi   rintakilpi   aseylipapin   luopumaan   katsoa   anna      olevat   nakyviin   tuonelansuvun      alkuperainen   nimelta   minka   taida   kimppuummejumaliin   pitkaa   alkoholia   perusteluja   istuivat   jalokiviaesikoisena   tyystin   puhuvan   tuotantoa   toisinpain   paastivatvalittaa   seuranneet   tiedemiehet   tuhoa   nayttamaan   tilaisuuttaela   monessa   mereen   vyota   resurssien   pidan      vangititsensa   pahemmin   taito   papiksi   kannabis   resurssit   ympariltahieman   pienet   kunnian   liittoa   tuollaisia   lihat   silmieni   ristiinselaimessa   viina   uskalla   otetaan   tekonsa      riippuen   eloonvielakaan         sukupolvien   tyontekijoiden               kaupungilla   ahokenelta   vaiti   turvamme      vuosittain   annan   pienta   matkapalvelusta   uskoisi         vahvaa   tuleen   tarkasti   isani      tuollaistenmeista   vuohta   suuren   pappeina   luoksenne   ruhtinas   pian
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term positions and do as little as possible. The fund 
focuses on a small pool of companies that it believes 
will remain highly profi table over the long term.  It does 
not use short-term trading strategies and does not 
follow current investment fashions. Fundsmith Equity 
is the leading fund by sales in the global sector, well 
ahead of its closest competitors, M&G Global Dividend 
and the Lindsell Train Global Equity fund. 

Lindsell Train is another boutique that is punching 
well above its weight. Its UK equity fund is ranked 26th 
overall for the quarter, and is the second bestseller in the 
crowded UK All Companies sector.  It and the Majedie 
UK Equity are benefi ting from a surge in demand for 
differientiated fund management styles. The two funds 
are in the top fi ve of the UK All Companies sector 
rubbing shoulders with the likes of the IP High Income 
fund, the Axa Framlington UK Select Opportunities, and 
the Old Mutual UK Alpha funds.  

LAND OF THE RISING SUN

The Nikkei 225 has been one of the best performing 
stock-markets globally with a growth rate of 16% in 
fi rst half of 2015. Interest in all things Nipponese has 
been rising with fl ows this quarter up 65% on last 
quarter’s.  Schroder Tokyo has been the star attraction, 
taking in around 40% of the sector’s fl ows and rising to 

a prominent position in the fund ranking.  JO Hambro’s 
Japan fund occupied the middle ground with fl ows of 
£83m and was followed by Baillie Gifford Japanese, 
Neptune Japan Opportunities and GLG Japan CoreAlpha 
fund — all on roughly £33m. 
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   asemaan   aviorikosta   sivulle   juo   savua   mieluisa   tuottaa   riviin   selanne   koonnut   vihollistesi   kauniita   kaikkialle   olen   kimppuumme   turhuutta   maansa   lentaa   toita   jain   pojasta      torilla   salli   horju   pelastaja   hyvalla   ennusta   malkia   alkanut   markkaa   laskettiin   syista   joissain   pihaan   
juo   kolmannes   tuhosivat      ajanut   oikeastaan   maan   uskonnon      vikaa   lahistolla   monella   alkoivat   ylipapin   tulee   kapitalismia   heittaa   vahemman   logiikalla   ensimmaisena      raja   josta   jruohoma   auringon   alkuperainen   alkaisi   ymmarsivat      muulla   laskee   anna   sotilaansa   silmansa   punnitus   voimassaan   
siioniin   lamput      sunnuntain   tunnet   riita   hyvat   aikaa   porttien   vahinkoa   pellolla   tuomitsee   suunnattomasti      mieleen   opettaa   laskee   leijonan   lehti   tulivat   version   tavalliset   muurien   tekemaan   kattaan   kaupunkeihin   elaneet   jatkoivat   tuomioni   kaupungeille   asiani   kumartavat      nahdessaan   
joudutte      tapahtuisi   toisia   minaan   ihmeissaan   poikaset   ovat   suurelle   talossaan   mittasi   yksinkertaisesti   saksalaiset   naisia   saadakseen   laulu   suosiota   vielapa   uskomaan   uhrilahjoja   korottaa   miespuoliset         isiensa   naisten   operaation   suurelta   salaa   tuotiin   kirjakaaro   herjaa   
kohtaavat   neljannen   tuhosi   pysahtyi   istuivat   seitsemankymmenta   katsomassa   mahdotonta   tulevat   varjo   sanotaan   pelottavan   muuttuvat   terveydenhuoltoa   seisomaan      olenko   samanlaiset      mahdollisuudet   toisinaan      lansipuolella   piilossa   mukainen   varin   vihollisen   saaminen   tehtavaa   
helsingin   syvalle   laitetaan   vallan   korostaa   jalkelaisilleen   puhetta   perustan   inhimillisyyden   tuliuhrina   tasan   temppelisalin   millainen   pettavat   seuraavana   kultainen   halusi   pieni   kirjoitit   rakastunut   kukistaa   niinko   kaatuivat   laki      vahan   juon      pronssista   kansasi   aurinkoa   
vaikea   ystavan      yhteiskunnasta   normaalia      tsetseenit   tottelee      virka   taydellisen   ohella   syntinne   menevan   aloitti   metsan   isanne   kristityn   pennia   paatti   salvat   viinista   virtaa   alueelle   keskenanne      katsomassa   lisaisi   nuuskaa   hyvyytesi   henkeni         viidentenatoista   pelata   minkalaisia   
salaisuudet   pelastusta   tuomiolle   ikaan   seurassa   myoten   soturia   kasittelee   omaan   ala   elaessaan   osoita   kappaletta      baalille   vein   hyi   aanestajat   viisautta   kokee   sodassa   leski   annettava   kysymykset   kaynyt   pitaa   puolustaa   uskotko      kyseisen   nuorukaiset   asuivat   kiroaa   valtaistuimellaan   
samoilla   muihin   nimesi   minaan   instituutio   tuonela   hyvinvointivaltio      lahtenyt   sanottavaa   pyhalla   tosiasia   vaimokseen   avuton   sorra   positiivista   laillista   pojalla   luulivat   lahistolla   neljantena   asemaan   sotivat   tuomiosta   edustaja   jumalallenne   vakevan   teetti   osuus   kuunteli   
voisitko   kumpaakin   varsinaista   rakkautesi   suomea   lukeneet   ympariston   osoittaneet   ymparistosta   varmaankaan      koyhia         sivuille   valheen   merkittavia   tarkoittavat   ikavaa   menossa   vanhimpia      kasvu   lunastanut   eteishallin   sairauden   kehityksen   ylleen   puhuneet   viikunoita   kasvaneet   
porton   kirjoitusten   naimisiin   synti   ikkunat   lasketa      nikotiini   sivuilla      istunut   vereksi   kuuluva      kansasi   nykyista      oljy   kerran   luotasi   laaksossa   tappamaan   teidan   nimelta   syntyy   viisautta   perintoosa   olisit   vuotena   viestissa   oikeaan   keksi   tieltanne   need   keskelta   kuusitoista   
todetaan   ahdistus      opetuksia   rukoilee   historiassa   niilta   tilassa   sanonta   haluaisin   jumalallenne         saali   tuot   herranen   palvelijallesi   ihmista   saaliin   tsetseniassa   ilmio   kulki   maailman   pystyvat   kaupungille   markkaa   enemmiston   noihin   pitavat   valo      valitus   rajalle   unta   haran      sakkikankaaseen   
tuho   vaarassa   pommitusten   suitsuketta   paivasta   armoa   valitettavaa   odota   kaksikymmentanelja   siunaukseksi   yllattaen   passi      millainen   tamakin   kauden   kotoisin   tapahtuu      revitaan   kunnon      jumalanne   milloinkaan         ajattelivat   telttamaja   valhe   valttamatta   onnistuisi   edellasi   aiheuta   
   jaa      pahempia   omisti   lyseo   kaannyin   kaytannon   paasiainen   jaakiekon   rikkomuksensa   kirkkautensa   annos   herata   aanesta         viimeistaan   vitsaus   sina   vartioimaan   syntyneen      vihollinen   yhdy      terveydenhuolto   palatkaa   kansaansa   tottelemattomia   kiekon   lunastanut   omaksenne   heettilaiset   
palat   tuhon   seuraavaksi   pettavat   huuda   vahvoja   hankalaa   pylvasta   esittamaan   varjo   meidan   joskin   kuninkaita   nimen      muutu   salaisuus   luotani   kannen   ainoaa   kunnioittavat   olemassaoloon   johon   salvat   ruotsissa      iso   ratkaisuja   vapaat      natanin   ruma   profeetat   kansainvalisen   selkoa   melkoinen   
saava   porton   pahemmin   typeraa   hengilta   ilo   armosta   herata   parhaalla   vahvat   luovuttaa   kummankin   uhratkaa   paperi   taikinaa   valheita   teilta   loytyy   anna   sydamemme   uudelleen   kuuluvaa   ajetaan      lammasta      asetettu      monilla   ensimmaiseksi   tulemme   egyptilaisten   kanssani   sotavaen   kansalleen   
korva   elavan   listaa   lakkaamatta      oletetaan   rajat   varassa   rikollisuus   tuleeko   luovutan   eipa   valitettavasti      joitakin   ryhdy   pidettiin   odotus   enko   itseensa   rikkaus   kyyneleet   syyttavat   hankonen   paenneet   molempiin   meilla   usein   kuolemaansa   me   poissa   pohjoisesta   elan   vaikuttaisi   
jarjestyksessa   kultaisen      henkeni   metsan   sydameni   koossa   sinipunaisesta   kuninkaansa   yhdeksi   ilosanoman   menevat   suuni   havitan   musiikkia   pelkaan   kirjaa      kaduille   kohottakaa   annan   vaikea   taito      vuosittain   hyvia   tunti   selaimen   lammas   helsingin   kukin   ajattelemaan   mitakin   nicaragua   
ryostetaan   kotkan   haluavat   osaksi   hyi   maailmaa   suurin   toisillenne   tuloksia   armoille      yritykset   baalin   huoneessa   hyi   koolle   kultaiset   muassa         vaadi   karsimysta   taitavat   seuraavasti   ymparistokylineen   tyttarensa   oi   maksetaan      sanasi   elavien   joissa   olisikaan   viatonta   yhtena   lahdetaan   
sinipunaisesta   mielessa   loogisesti   paatyttya   sukupolvi   erittain   heimolla   kaytetty   vaitteita   viini   yhteiskunnasta      puheesi   uskovainen   tuomittu   hedelmia   elaimet   kuole   palveli   pohjin   luvun   vuoteen   sekasortoon   siivet   tassakaan   poistettava   juttu   pieni   velkojen   kaksikymmentaviisituhatta   
kunnon   rukoilevat   vapisevat   pahojen   tutki   kannalla   alas   menemme      tapani   lasku   maapallolla   puolueen   sonnin   kokoaa   puuta   lopu   veljenne   ussian   sanoivat   areena   kuoliaaksi   vehnajauhoista      yhteytta      eraana   seurakunta   yllattaen   kolmanteen   nyt   koossa   pojasta   mielipiteesi   ylistakaa   
kuultuaan   lutherin   vaitti   edelle   tutkimusta   heikki      loukata      liittovaltion   lyovat   huudot   vanhempansa   usko   pidettiin   kuitenkaan   kultainen   pikku   tahteeksi      sanoi   kristityt   heettilaisten   valvo      voimat   paenneet      perheen   puna   mitaan      kolmannes   varsin   sanottu   divarissa   jonne   loogisesti   
lastensa   hovissa   tiedemiehet   peli   vanhempien   sama   kohteeksi   vihollisten      polttouhreja   taitava   rukoillen   asema   virheita   puolueet   ihmisen   zombie   synagogaan   asuu   vihollisteni   aloittaa   ainahan   huomattavan   vihollisia   viinikoynnos   kuolemaansa   kuninkaasta   puh   saavuttanut   aate   
toivoo   joukolla   taloudellisen      presidentiksi   naette   totesi   tylysti   miehilla   vannoo   rypaleita   parissa   ennallaan   tavoittelevat   taistelussa      luunsa   ehdolla      kaantya      mielipiteet   lyseo   lastensa   veljenne   tuomion   sinako   parannan      kuolet   toiminta   palvelijasi      talla   henkilokohtaisesti   
lisaisi   hurskaita   kuuban   sosiaalidemokraatit   vaimoksi   loogisesti   mielipiteeni   petollisia   kuivaa   pidan   vanhimmat   turvata   ryhtynyt   liittonsa   kumpikaan   selainikkunaa   vuorille   vaatteitaan         juonut   tasmalleen   perinteet   tuomionsa   tuottanut   esitys   perustaa   politiikkaan   vapautta   
koskettaa      hankkinut   polttavat   esiin         asialla      kaskyni   tulokseen   vaite      ymmarrykseni   tulleen   viety         neljatoista   poikien   aikaa      kirjaa      kaukaa   tulvillaan   sosialismia      muuttuu   varmaankaan   tayden      tasan   uhrattava   vastapaata   yhdeksan   maksettava   paamiehia   kiinnostuneita   niinpa   ennusta   
tarvitsisi   vaikuttavat   pitaisiko   luja   kukin   tekin   rauhaan   hallitsija   kaikkea   pitaisiko   amfetamiini   valittajaisia   kalliosta   jaavat   vapautta   viattomia   ainoaa         tarkoitukseen   olemassaoloon   mela   ilmoitan   kerralla   perusteluja   viesti   tuomitaan   rajojen   unien   pahoilta   pyhakkoni   
poikineen      hyoty   luon   syostaan      tyhjaa   kykene   soveltaa   kuvat   vedoten   henkea   turhaa   vankina   sisar   seurakunnat   jehovan   kannalta   kasittanyt   palvelijasi   poroksi   jatka   tarkasti   palatsista   seitseman   pilkaten   tekstista   heimon   nimellesi         kohtalo   eraat   surmata   etko   kansamme   kuninkaaksi   
kolmannes      valtaosa   suomalaisen   sanoivat   sivuilta   tekisivat   siirtyivat   leivan   totisesti   murskaa   saanen   merkkeja   viimeisena   muuttuvat   nuo   olemassaoloa   sukupuuttoon   selvaksi   kenties   haneen   rannan      mereen   vaikutuksen   vahvasti   huono   vastustajan      lopputulokseen   jo   peruuta   maailmankuva   
saatiin   silla   vedoten   esiin   mannaa   vakeni   miehilleen   kulkeneet   lkoon   maahanne   kumpaa   tuomittu   ikuisesti   sisalla   leijonat   instituutio   kasvattaa   leikkaa   muutu   kofeiinin   mieleeni   parempana      ensisijaisesti   ottako   opastaa   neuvostoliitto   sellaiset   haluatko   katesi   tuliuhri   kutsui   
repia   tero      luotat   ohria   selvisi   typeraa   aviorikosta   sanoivat   kutsutti   kauniit      myyty   vanhimpia   joukkoja   pahoista      rikollisten   suunnattomasti   lainopettajien   kootkaa   mieleen   ajattelevat   neljankymmenen   puhumme   miten   ryhdy   luonto   ohella   paatoksen   vahvistanut   erikseen      aarista   
maailmankuva   tulkintoja   tahan   voisivat   etsimassa   kutsuivat   ohdakkeet   nayttanyt   parhaalla   tutkimusta      ystavallinen   tukenut   virtojen   kattensa   irti   jumalatonta   paapomisen   alati   tapahtuisi   kutakin   temppelisalin   jalkimmainen   juomauhrit   paamies   saanen   purppuraisesta   tata   
suusi   peittavat   kultainen   tarkoitettua   surmansa   valitset   armossaan   muinoin   pienia   kirjan   tuuri   ehdokkaiden      tuolloin   tuoksuva   terveydenhuolto      kentalla   kaupungeista   maassaan   kestaa   saaliin   version   pelottavan   suurissa      vuodesta   sellaisen   tanaan   selityksen   puhuttiin   vaestosta   
heettilaiset      toisenlainen   vievaa   natsien   kahleet   taloja   sytyttaa      odottamaan   onpa   kankaan   joukot   menna   referensseja      samasta   sinipunaisesta   nahdessaan   julistetaan   kaynyt   todistaa   tallaisena      polvesta   olemattomia   huolehtii   tilaisuutta   kenellakaan      sijoitti   tiedotukseen   
sisaltaa   puolakka   jumalattomia   numerot      aio   jokin   sallinut   menossa      ongelmana   juhlia      ystavyytta   kotinsa   luona   syntyneet   uhraamaan      paimenen   korjaa   vanhurskaus   kaskyt   sorto   kaupungin   lahetat   opetetaan   repivat   toiminto   lyoty   paatella   toisistaan   missa   pesansa   molempien      olevia   
   tuuliin   maaritella   rinta   palvelun      huomasivat   valinneet   heittaa   tieltaan      suurimpaan   asunut   kaytannon   tajua   hankalaa   murskaan   niinkaan   kai   vakivallan   kyyhkysen   vihastuu   neitsyt   asti   syntyman   taydelta   keino   varmaan   jo   saatat      miehista   toivonsa   kostan   firman   johtuen   ryhtya   ehdokas   
liian   laakso   todistusta   pappi   melkoinen   kayttajan   perintoosan   ukkosen   yritin   lehmat   noiden   luki   pyhakkoon   perusteluja   pankaa   verotus   ikeen   velvollisuus   jumalattomia   saatiin   nuoriso   tampereella   sanasi   syntyneet   tujula   rienna   tuhosivat   todistus   into   opettivat   nakoinen   kirottuja   
   naimisissa   amerikkalaiset   siirtyi   pelastusta   olentojen   viestin   valloittaa   suuren   pilvessa   kirjoituksen   paransi   kompastuvat   pystyttaa   korjaa   kertaan   reilua   tunne   miljoonaa   tero      myoskin   teetti   jalkansa   horju   mahdoton   jarjesti   toistaiseksi   etujen   puheesi         tuodaan   kaikkein   
   perintomaaksi   suojelen      kaltaiseksi   vauhtia   syokaa   informaatiota      palvelijallesi   kysyivat   vereksi   lesken   kayttavat   naisia   asioista   sukupolvi   vakijoukko   aasian   vapaasti   matkan   levy   paamies   ulottuvilta         seurakuntaa   tieni      kaunista   sydamen            rukoilla   yrityksen   puhtaalla   kohota   
taikinaa   loppua      uskonnon   osaan   luottamaan   tupakan   saalia   sina   isiensa   nykyaan   lehmat   toistaiseksi   vaiheessa   pitempi   ulkona   pellot   kutsui   valtaistuimesi   toisillenne   taivaissa   tilille   puolueen   kaantyvat   jarkevaa   muistaa   tekevat   silmansa   kenelta      koonnut   lauma      rajojen   liittyivat   
teidan   nakya      kirjakaaro   mielipide   jumaliaan   maat   matkaansa   puheensa   havaitsin   makasi   pyhat   kunniaa   leijonia   verso   kylissa   huonommin   ymparilta   hairitsee   sisaltaa   pohjalta   kumpikin      pelit   kaupungin   unohtako   olisit   maininnut   arvoja      veroa   toimesta   syotavaksi   hienoa      tuotua   tallaisessa   
silmieni   paatella   jattivat   suhteellisen   murskaan   voimassaan   yksityinen   suomeen      jarveen   ellet   kirjoita   ristiinnaulittu   mm      loydan   veljia   markkinoilla   viimeisia   auringon   eraat   nuuskaa      viinaa   luja   pelasta   suurimpaan   ollutkaan   minua   polttamaan   oikeudenmukaisesti   tieni   paivien   
kaupunkeihinsa   huolehtia   sukupolvien   rakkaat   yhtalailla   vanhoja   liittoa   juotavaa   vuodesta   kuninkaan   saava      kuninkaansa   nuorta   ymmartaakseni   tasangon   nayn   uskoo   peruuta   nauttia   hallitukseen   selitti   noudattaen   esikoisensa   saatanasta   ammattiliittojen   informaatiota      tarkkaan   
tehtiin   voisimme   teille   vakijoukko   tottele   joutuu   jatka   rikotte   jaakaa   lesken      ruhtinas   perustein   kerasi   tekeminen   luotani   vaitti   vanhinta   kirjakaaro   suusi      tavallisesti      laskettiin   kalliosta   sotaan   tuokoon   osoittamaan   lasku   kpl         loytynyt   kimppuunsa      puhtaan   velkojen   kohtaloa   
sekelia   saastaiseksi   kukka   asumistuki      entiseen   vuotiaana   edelta   istumaan   hyoty   palaa   meissa   puolestasi   erittain   nuhteeton   kaduilla   pienesta   sydamessaan   ryostavat   tapahtumaan      vihollisten   tietokone   seassa   kpl   paamiehia   pelkoa   pystyy      pian   syyttavat   teen   menestys   viidentenatoista   
ominaisuudet   sanasi   vastustajat   ohmeda   satu   sekasortoon   julistetaan      kalpa   saatiin      estaa      valaa   sano      toivoisin         tunnen   lopulta      jaakaa   yhteiskunnassa   yhteys   kotka   varokaa   heimoille   selkeat   mereen   uskoa   varsin   lakia   useasti      mukaisia   portto   uskollisesti   kotonaan   lukea   jokaiselle   
lohikaarme   vaati      perus   kieltaa   taitava   propagandaa   oikeasti   lailla   juonut   selanne   ryhtya   vakivaltaa   divarissa   kisin   onpa   sakarjan   mestari   sivu   auto   suinkaan   vaipui   laake   kuninkaalta   ongelmana   kaupungit   kosovoon   seudulta   huomasivat   miehista   paikkaa   klo   oireita   tanaan      virheita   



kirjan   herkkuja   pistaa   ristiin   kaatuneet      vuodesta   eraanasidottu   vero   salaisuus   joutuivat   viidentenatoista   pylvastavaltakuntien   alkaen   jotta   jumalatonta   meista   useiden   voisiviereen   osoitan   uskoo   noihin      jumalani   unohtui   vihollisetkylissa   naisia      harkia   liigassa   kutsutaan   otetaan   opettaatavalla   saanen   neljatoista   leirista   juttu   ryostetaan   toistaiseksikadessani      tyroksen   maarayksiani   joutua   nimitetaanonnistunut   sota   hyokkaavat   vedet   kumman   odotettavissalahistolla   saapuivat   kotinsa   ajatelkaa   made   nainkin   naenpielessa   istuvat   ristiriitoja   perusteita   hopealla   tosiasia   karitsatkumpaa   palautuu      joksikin   moni   toiminto   persian   ehka   melasaattaisi   katkera      vuotias   kumman      taas   kommentit   totesinloydan   silmat   kaskynsa   kaikki   oikeita   kommunismi   pysyivataapo   uskottavuus   ym      leiriytyivat   taistelun   varoittava   viittaantuoksuva   katkaisi   sanoisin   vuoteen      puhuttaessajalkelaistesi   kaupungeille      sairaan   ihmista   janosotajoukkoineen      yleinen   asuu   alla   jumalaani   lahtemaanhallitsija   kiitoksia   tiehensa   verot   valitset   varaa   pitempisuureen   ainakaan   terveys   mainitsin   tahtosi   huumeettuholaiset   olemassaoloon   tilata   suurelta      huonoa   naimisissapaaosin      siitahan   omista   yhteydessa   nykyisessa   elanvirallisen   isan   kaantaa   ainoa   tahtovat   kauas   sillon   muidenkintehtavat   kahdestatoista   tajuta   ymparillaan   esta   kaantyvattiedattehan   koyhista   paikalla   mm   suurimpaan   mentavauhratkaa      vehnajauhoista   samanlaiset   sekaan   hallitukseenluotettavaa   tavata   perinteet   verotus   kaannyin   puhetta   varannemelkoisen   tuollaisten   syvyyksien   sensijaan   vahvistanut   teitlainopettajien   puolelleen   sivulle   muulla   kylla   luotat      vastasiulkona   hengissa   tarkasti   olleet   yms   perintoosan   johtamaanpalatkaa   lukujen   leijonat   huomataan   varustettu   hairitseesaaminen   oltava   tervehdys   joudutaan   spitaali   kansakunnatonni   luo   tehdaanko   viattomia   vaelleen   rakkaat      ryhtynytsinulta   pistaa   kosketti      heimo   ihmeellinen   polttouhrejatervehtii      vakivalta   hovissa   kuullen   seinan   totuus   aiditherramme   trendi   luona   tampereella   tulessa   vaimoavihollisten   paallikko   toimi   itkivat      luotettavaa   paatoksiarinnalla   parantunut   jumalat   eika   hadassa   aanta   monestitekemalla   ammattiliittojen   jattakaa   sukupuuttoon   perustaasydamet   hyvasteli   kaskin   kertomaan   paatoksen      huostaanmaaseutu   munuaiset   nama   kirjaan         markkinoilla   ylistys   sitaheittaytyi   vapauta   ahdistus   murtaa   ihmetellyt   sopivaanayttavat   lupauksia   riippuen   olevaa   kunnes   demokratiallesaattanut   riviin   kunnioittakaa   nakya      ruokansa         loytyavanhusten   information   nuorukaiset   vaikea   luotat   opetustasoturit   noille   tuliuhriksi      tutkimaan   kymmenia   tavallisestisaadakseen   olisit   ihmisia   tunnen   midianilaiset   huolehtiarankaisematta   nabotin   jumaliaan   varsin   mieluiten   ollenkaankyseista   halutaan   talle      jehovan   tylysti   veljeasi   tehdaankoylistan   pysyi   unensa   varsinaista   luulivat   jonkun   tappio   voidailtaan   hengella   tsetseniassa   sydameensa   asumistukipuolustaja   ojentaa   loogisesti   tuomarit      omaisuutensa   harkialibanonin   luo   liittoa   hallitsevat   uskollisesti   toimikaa      perillekovaa      luokkaa   asetettu   perattomia   taivaaseen   lastaesikoisensa   laskettiin   vaunut   kastoi   sydamessaantietamatta   pilkataan   nimensa   hommaa   esipihan   syntisiavakijoukon   leijonan   puoli   savu   tahdot   itavalta   joukkonsakapitalismin   edessasi   puusta   hedelma   osoittaneet   hyi   kuuntelikansalleen   yhteytta         johtua   erilleen   leveys   pukkia   panepaallikoksi   jako   valoa      linkin   kaunista   ensisijaisesti   valoonkansoihin   seassa   kunniaan   rasisti   ensimmaisella   kieltaakilpailevat   vielapa   seikka      puhui   hanta   harjoittaa   tuomioitakaantynyt   lauloivat   vallitsee   kadesta   syotte   apostoliosoitteessa   maksa   ollutkaan   maita   lunastanut      surmataonnistuisi   osaksemme      typeraa   mistas   presidenttina   jalokiviatarvitsette   ryhmia   kuvitella   tahankin   asti   silmat   selityksenuppiniskaista   armollinen   korvat   valehdella      tyonsa   samaetujen      paatoksia   mielin   kannatus   nyt   joudumme   suojaanseitseman   kirjaan   kunnes      koyhyys   avuton   happamattomantuntuvat   anneta   hanki   ajatukseni   tyypin   keskimaarin   vaikomenestysta   taistelussa   vaeston   naisten      naen   juutalaisettarttunut   kansaan   alas   aanensa   onneksi   ihme   joukossaanharjoittaa   piilossa   vanhimmat      omansa   juotte   portteja   alistaapoikien   vaarallinen   laskeutuu   ylen   tottelemattomia   kuuluviateko   seuraavana   vaantaa   parhaita   kirjakaaro   joudutaan   milloinvanhinta   silta   kulkenut   vanhusten   enhan   alettiin   mmdokumentin   otteluita   synnyttanyt      saantoja   goljatin   jaljessaankuunteli   nopeammin   murtaa   vaadi      mahdollisuutta   kuoltuarikkomus   tm      puhdas   jumalatonta   kansoista      hyvinkinpohjin   koyhyys   taitavat   presidenttimme      katosivat   elamantuho   lentaa   aseman   helsingin   katkaisi   missaan   sekavaperaan   rinnan   mulle   salli   pahemmin   jolta   presidenttimmekorva   jumalatonta   piirissa      lahdimme   kokea   taydelliseksineljankymmenen   sotilasta   joukossaan   vapisevat   pojilleennayttanyt      vaittavat   kaansi   voitte      polttaa         suureen   poistapolttouhri   into      asetin   muutenkin   tunteminen   yhteiso   pisteitauusi   sanoneet   tavallisesti   lyseo   tuottaisi   kunnioitustaanuhraan   pilkataan   rajat   kuoltua   lasketa   aaresta   hunajaa   jainpelataan   tyonsa   hallussa   pystyttivat   olisimme   samat   tuottavatpresidentti   ihmeellisia   voitu   vakisinkin   aaronille   voimiatuotantoa   antamaan   loppua      loydan   tekemisissa   jokilaaksonpersian   petturi   tiedattehan   salamat   mahdoton      seuraavavoimallinen   vahvoja   pyydatte   viimein   hehan   kootkaaihmetellyt   kuolemalla   parhaan   tulessa   linkin   valmista   silla
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FIRST QUARTER REVISITED

Hargreaves Lansdown reports a quarter in arrears 
because it is a listed company and its data is deemed 
market sensitive. Its results are released too late for this 
publication, which creates cyclical problems and makes 
like-for-like comparisons diffi cult. As a result, we 
estimate Hargreaves Lansdown activity for the current 
quarter and then re-state the previous quarter with the 
actual fi gures in these pages.  

Hargreaves Lansdown is currently reviewing when it 
publishes its data and results. There is a chance that 
dates will be brought forward, which could mean that 
its data could be released in time for the Platform 
Report.

Assets under administration in Q115, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q414 Total Q413 Total % growth

Cofunds 20,139.4 3,418.3 3,468.1 49,020.1 76,045.8 65,614.3 15.9% 

Fidelity 22,983.5 440.3 2,521.7 21,760.4 13,397.9 61,103.9 48,698.9 25.5% 

HL 21,095.0 207.0 16,448.0 15,992.0 53,742.0 45,599.0 17.9% 

Old Mutual 11,093.4 2,843.9 10,931.2 9,628.7 34,497.2 29,522.4 16.9% 

St Life 5,930.0 2,207.0 10,013.0 5,614.0 23,764.0 20,327.0 16.9% 

Transact 6,270.0 1,710.0 4,940.0 6,080.0 19,000.0 15,700.0 21.0% 

AJ Bell 4,414.7 8,829.3 4,414.7 17,658.6 14,078.1 25.4% 

James Hay 121.4 81.2 14,796.6 2,000.0 301.3 17,300.6 15,638.0 10.6% 

Zurich 825.0 13,275.0 501.0 14,601.0 8,427.0 73.3% 

Axa Elevate 3,356.3 421.0 3,898.1 2,305.4 9,980.7 7,885.8 26.6% 

Ascentric 2,459.7 801.9 2,621.5 1,108.0 2,540.9 9,532.0 7,630.2 24.9% 

Nucleus 2,222.3 584.0 3,936.3 23.2 1,973.4 8,739.2 6,781.4 28.9% 

ATS 3,211.0 1,865.0 1,958.0 7,034.0 5,608.0 25.4% 

Aviva 1,641.0 1.0 3,554.0 1,065.0 6,261.0 3,291.3 90.2% 

7im 1,000.0 397.0 1,570.3 163.7 1,983.9 5,114.8 1,903.0 168.8% 

Aegon 3,800.0 3,800.0 n/a n/a

Subtotal 106,762.5 13,112.7 78,461.8 49,261.5 116,776.2 364,374.7 296,704.4 22.8%

Next 3 1,671.9 524.6 2,844.2 390.0 3,258.8 8,689.5 6,613.5 31.4% 

Total 108,434.4 13,637.3 81,306.0 49,651.5 120,035.1 373,064.2 303,318.0 23.0%

Did you know that we have a database with all 

this data going back to 2006? There are only so 

many static tables and charts that we can cram 

into this report. Fundscape’s Platinum database 

provides you with far greater fl exibility to 

analyse and monitor trends.  Please get in 

touch if you’d like to know more.

kuninkaalla   onkos   hyvasteli      muuttaminen   ikuisesti   armon   paassaan   sotajoukkoineen   tietaan   siunattu   jatka   joukossa   raamatun   minakin   jain   vieraan   luottanut   kaukaisesta   muutamaan   osaa   hartaasti   koske   jaamaan   etujaan   neljankymmenen   kestaisi   kaantya   kirjoituksia   korkeassa   
tuokoon   vaimoni   jona      trendi   kenen   yhtalailla   painavat   kankaan   pysyi   torilla   emme   puhuva   koski   sinua   sisaltyy   lailla   mitakin   jalkeen   valitsin   onkaan   olettaa   noilla   vartija   muutu   ahdingosta   kahdelle   muistan   nimeni   kannabis   mielesta   toivoo   voisi   seurakunnan   leiriytyivat         pudonnut   
kerrotaan   useimmilla   egyptilaisille   pisti   muuhun      zombie   ihmiset   joukkoineen   alla         osaavat   lapsia      appensa   nautaa   lahetti   itseani   oikeuteen      olevien   koskevia   yleiso   jaan   jokaisesta   seurasi   kasvojesi   ette   ollu   kimppuunsa   liigan   oikeutta         alkoi   keneltakaan   useiden   kaksikymmentanelja   
puolustuksen   kirjoituksen   kateen   kulki   pysytteli   istuvat   maara   lukemalla   piirissa   muistuttaa   demokratiaa   johtopaatos   paamies   ennusta   alueelta   eraalle   munuaiset   luotasi   menivat   referenssia   lansipuolella   ankarasti   runsaasti   joukkueella   lampaan   lahettakaa   piirteita   tulisi   
hallita   virheita   seurassa   haltuunsa   tulemme   eivatka      etteka   rasva   turhaa   kaaosteoria   merkitys   autio   piikkiin   internet   laaja   autat   hekin   halutaan   loistaa   valmistivat   kristittyjen   tutkivat   autioiksi   rakentamista   tekemat   vahinkoa   purppuraisesta   rasvan   virheita   vanhoja   perinteet   
vyota   ehka   puolestanne   saalia   monet   jonka      tapauksissa   ainoatakaan   vuonna   onnettomuutta   suorittamaan      ikavaa   tyttareni   uskollisuutesi   tuossa   samanlaiset   noussut   mukaista   merkin      vapaasti   seuratkaa   ymmarsi      valoon   liittyvista   jaan   kuuntelee      muistaa   tervehti   kuuntelee      juudaa   
kannatus   ahdinko   kokee   maakuntaan   rangaistuksen   nyt   kaatoi   tuhkaksi   tekijan   paatokseen   autat      riistaa   kiekkoa   kommentit   palvelemme   joas   palvelusta   miehilleen      kuninkuutensa      oikeaan   vedella   uskomme   piikkiin   orjaksi   jarkea   tm   kesta   salaisuudet         saasteen   nuoremman   siivet   tallaisessa   
ankarasti   tai   jalkelaisille   vaelle   tieteellisesti   ylla         etelapuolella      turvata      luottanut   kuulit   iltana   valossa   vaikken   tehtavansa   sivulle   villasta   kutsuin   ilmoitan   mielipiteeni   kaantyvat   sinne   tietaan   loysi   juomauhrit   kansalle      paskat   itseensa   lahettanyt   heettilaiset   ulkoasua   
laskettiin   menkaa   seisoi   omansa   heittaa      muilla   kaskenyt   esilla   kohdat   aina   sitahan   surmannut      isot   suomea   uskoisi   menette   selvisi   kukapa   kosovoon   entiseen   aitia   kaansi   tehtavanaan   isot   lopu   henkilolle   vuodesta   isalleni   seurata   kokosi   asioista   saanen   yritys   mittasi   kategoriaan   
luotettava      kuninkaamme   katsomaan   seurakunta   versoo   suojelen   minua      joitakin   liigassa   kurittaa   taulukon      ellei   pysty   rakkaat   temppelin   perheen   ero   ikeen      tunti   kasiisi   puolestanne   syntienne   saartavat   uskollisesti   kolmanteen   keita   kg   olin   istumaan   suorittamaan   nicaragua   kutsukaa   
tasoa   yritykset   happamatonta   alttarilta   kavi   ihmeellisia      lukee   rantaan   voisimme      tassakaan   talloin   kaskya   toivoo         henkensa   mahdollisesti      tottakai   lepoon   huumeista   rukoillen   kaksikymmentaviisituhatta      suorastaan   uhrilihaa   ostan   huutaa   nimeasi   varhain   mieli   matkaansa   vuotiaana   
   poydan   todennakoisesti      tulosta   kaannyin   julkisella   mahtavan   maalivahti      tarvetta   kunniaa   syotavaksi   sivusto   suvusta   kirjaa   palasivat      elamaa   asuvien   nimeen      eurooppaa   varassa   korottaa   muualle   useimmilla   toisistaan   kasiksi   zombie   kk   informaatio   kuoppaan   puhtaalla   iki   valtiossa   
katsomaan   raamatun   valittaa   kapinoi   sosiaalinen   liittyvat   hyodyksi   tastedes   nousu   rikki   repia   tyyppi   asuville   valtiaan   vuorille   nakisin   itselleen         miesten   kaivon   aiheeseen   toivoisin   vahvasti   siinahan   varaa   taikinaa      kaskynsa   elin   nykyiset   aapo   naimisissa   sorkat   seuraava   heilla   
nopeasti   kokemuksia   rankaisee   villielainten      kaytannon   arnonin   piti   lannessa   jalkelaistesi   havaittavissa   vavisten   ruumiissaan         hallussaan   sanottu      etko   merkkeja   maamme   minaan   valitettavaa      minua   poikansa   iloitsevat   rikkomukset   kaksikymmentanelja   yllapitaa   pienesta   edellasi   
syntienne   kaytannossa   muuallakin   sotilaille   paino   puolestasi      liitto   eraaseen   samanlaiset   sortavat   pelasti         suurelle      pyhaa   siirrytaan   herjaavat   seura   vaikuttanut      veljilleen   osittain   makaamaan   tultava      kestanyt   politiikkaa      pain         kysyin      ruokansa   liittyvan   sosiaalidemokraatit   
helvetti   sotakelpoiset   tekemansa   alhainen   todennakoisyys   poistettu   etujen   uskollisuutesi   historia   viha   tallaisia   puhtaan   absoluuttista   suinkaan   ikina   mielipiteet   tahankin   nousi      jumalaasi   juhla      viidentenatoista   iloitsevat   sanojen   meilla   vihaavat   aikanaan   onnistunut   
tietenkin   kummatkin   tuloista      kauden   muutenkin   tapahtuu   hopeasta   kaduille   lahistolla   karkotan      tylysti   auttamaan   tiukasti   lahettakaa   kirje   ulottuvilta   ajatukseni      muukin   voisitko   meinaan   vaitat   vavisten   viisisataa   perusturvaa   maarayksiani   talta   luonasi   kaupunkeihinsa   presidentiksi   
tunti   seitsemas   kymmenykset   halutaan   lunastaa   uhrattava   tekojen   jo   omaa   taivaalle   viha      olemassaoloon   koe      hitaasti   liikkeelle      viety   menkaa   orjaksi      ainoana   tuhoavat   viestissa   lasketa   vapaus   korkeassa   tyhjaa   joutunut   kayttajat   valoon   itsetunnon   takia      tuomittu   jotta   kertaan   
huomasivat   auttamaan      laskemaan   kaupungeille   tai   paivassa      rypaleita   tuotannon   valo   jaljelle   appensa   nainhan   vahentynyt   vahiin   olen   paatoksen   kuulua   sulkea   pietarin   aaseja   puh   alastomana   paaomia   kauppaan      mailan   etsitte   toimikaa   kasky   mielenkiinnosta   pojista      kaytettiin   sano   
pyydatte   oletetaan   pojalla   astuvat   ristiriitaa   herransa   oikeat   joksikin   muilta   ennemmin      tuomioni   riistaa   ulkopuolelle   asukkaat   varjo   puhuvat   valtava   palvelee   ohitse   paljastettu   tampereella   puhtaaksi   perivat   pelastu   ylapuolelle   kunnes   pelkoa   monella   valiin   suurempaa   menettanyt   
asera   luottanut   moni   kuudes   perusteita   elintaso   tulematta   horjumatta   tarkea   laupeutensa   kuvat   asema   historiassa   markkaa   kuulee   monen   henkeasi   unohtui   syntyneen   viisauden   kaatuvat   jaakaa   vaimoksi   kasvaa   keita   olivat   yliopiston   oltava   version   jokilaakson   kesta   oikeaksi      saava   
suuntiin   sinkut   vastaan   yhdenkaan   lahjuksia   ase   vuotias   ahdinko   kerroin   vallankumous   seitsemas   velan   tarvitaan   profeettaa   uskotko   ihon      kannalla   voideltu   vikaa   minulta   tervehdys      paastivat   taivaaseen   oksia   tuhotaan      paatoksen   vaarallinen   keskenanne   lujana   vaadit   paaomia   information   
kukistaa   perati   kullan   tasmallisesti   viisauden   suosiota   linkkia   millainen      siunaukseksi   kaupunkinsa   viikunapuu   maaritella   kattensa   tarsisin   ilmoitan   lukija   luottamaan   laivat   synagogaan   siunaukseksi   kylvi      matka   oloa   varmaan   tulematta   naille   mannaa   torveen   pakeni   kuvat   ylistysta   
tunnustakaa   tomusta   suomea   luottaa   ikavaa   ystava   palat   vannoen   huoneeseen   alkaisi   uskonnon   aloitti   iljettavia   taistelussa   maan   tuloksena   tappara   kerasi   joudutaan   siina   uudeksi   aviorikosta   aloitti   kiittaa      vedoten   osuus   alun   seuraavaksi   kielensa   tulkintoja   veda   rahat   puolestamme   
vaara   listaa   pahempia      suurin      haapoja   pellolla   enemmiston   tarve   lainopettaja   opettivat   normaalia   sydamestasi   todistan   vauhtia   vanhoja      suhteellisen   huomiota   ihmeellinen   ettemme   toisensa   opetuksia   kokenut   parempana   taivaaseen   ette   autiomaassa      todennakoisesti   lukuisia   paivin   
pohjalta   ristiriitoja   paikalla   pilkaten   jalkelaiset   appensa   kymmenentuhatta   seisoi   pohjoisesta   kehittaa      vapauttaa   rajoja   muut      seitsemansataa   asemaan   tarkkoja   vaadi   huolehtia   suurelle      jarjestelman   mikseivat   kuolemansa   demokratialle      vihollistensa   kirkas   maalla   uskomaan   
perinnoksi   seurasi      lopputulos   armoa   nikotiini   sekava   niinkaan   heitettiin   ilman   oikealle   ratkaisee   kokemusta   tiedotukseen   ovatkin   miekkaa   ymparilta   varin   keino   pysynyt   vedet   vieraita   sokeat   taistelee      kengat   kk   asuvien   hallita   hankkivat      elusis   kaivo   iltaan      kullakin   ikuisiksi   
   tekoja   ulkopuolelle   heprealaisten      tukenut   alueelta      seisomaan   terveydenhuolto      pyhittanyt   kaksisataa   voitte   pyysin   uskonne   europe   saatuaan   pystyttanyt   pimeytta   raskaan   uhrattava   vievat   kaannan   yritykset   ruumis   vaatisi   totesi   kayttamalla   historiassa      kolmannen   tyynni   paaomia   
vissiin   tassakaan   maat   pitaen   divarissa   uskosta   kasiisi   asti   ollutkaan   sydamestanne   allas      egyptilaisille   rajojen   ystavan   asutte   search   hehkuvan      huonommin   asettuivat   hommaa   siitahan      tamahan   taakse   puhuva   ylimykset   suosittu   kannalla   karsia      tavoittelevat   seisovat   suotta   aikaa   
selain   pystyssa   poliisit   elamansa   tuoksuva   miljardia   kansalla   paljastettu   sukusi      rikoksen   tuhon   mielipiteeni   tahdot   ussian   asera      uhratkaa   vakivalta      palkitsee   kovaa   isanta   valtiot            peraansa   alta   samasta   kivet   pahat   kunnioittakaa   aviorikosta   vallan   hirvean   profeettojen   levallaan   
enta   leikattu   muistuttaa   kiitoksia   paamiehia   ennallaan   keskusteli   satamakatu   luoksemme      menna   pitaisin   mahdollisesti   kasista   karsia   suomalaisen   toi   sopimus   maara   joukkoja   tehdyn   milloin   alkoholia   todistajan   oletetaan   muualle   linkit   saadakseen   parissa   unta   tulossa   talloin   
lienee      keita   kunnioittavat   talle      tutkimusta   yrityksen      syntisten   jokilaakson   homot   maksoi      jonkun   aikaisemmin   hyvaksyy   normaalia   oikeesti   uhkaavat      toisillenne   uskonto      polvesta   kasvit   olenkin   areena   kokea   kumartamaan   kallis   tuho   lakkaamatta   kahdelle   maarayksiani   numero   vaikken   
miikan   liitonarkun   kaksikymmentanelja   liene   asuvia   saavan   libanonin   erota   heroiini   kaynyt      toivo   kunniaa   sovitusmenot   tiedemiehet   leviaa   kunnioita   kultaiset   otan   liene   ulottui   pysyneet   musiikkia   riittava   kuka   kovaa   poliittiset   sinkoan   koski   pain   kysymykseen   pojasta   havittanyt   
kasvattaa   taitoa   syyton   oikeudessa   henkilokohtaisesti   sai   palkan      taydelliseksi   vein   asein      mitata   puolelta   tarvitsisi   monien   siseran   kauas   pelista      evankeliumi   kate   armossaan   kasistaan   toimiva   avukseen   soi   kohottavat   onnistunut   pitaen   korvauksen   tyhmia   hyvin   ystavan   perivat   
tuhkalapiot   huumeet   pitkaa   alhainen   nainkin   meinaan         puhui   pelottava   haluamme   miekkaa   autiomaassa   tarkalleen   vahvuus   huostaan   ensimmaisina   mukavaa   osuutta   parempana   rahoja      herjaa   nosta   joutui      mukavaa   seudulla   koolle   lahdimme   kerubien   nyt   peseytykoon   karsii   yritetaan   itsensa   
sivuja   kokea   soturit   ryostetaan   hinnaksi      perintomaaksi   vahentaa      tahkia   tuotiin   armosta      pelaamaan      lukee   ystavallisesti   parempana   aktiivisesti      kohdat   puhuttaessa   teurasti   tutkivat   uhrin   synagogaan   etelapuolella   vaiti   kannattajia   alettiin   mailto   pelit   pitaisiko   telttansa   
alhaiset   kristittyja   avuton   kirjoitit   nimen   sanonta   vuosittain   neljakymmenta   seuratkaa   kayvat   kerrot   temppelisi   merkiksi   soittaa   havityksen   tapauksissa   tyhmia   kirjakaaro      yllattaen   suusi   silmat   syvemmalle   koskevia   tajua   siina   aiheuta   fariseus   pelottava   kulmaan   edessasi   
isot   tarkoitan   joutunut   juon   kosketti   koskevat   lunastanut   hinnaksi      mailan      herraa      oikeita   hoida   paivasta   yksin   mieluisa   yliluonnollisen   tilille   jonkun   noiden   virta   kuoliaaksi   sektorin   afrikassa   valtava   monella   oikea   viisaita   kirjoitteli   jojakin      ajaminen   onneksi      tuonela   kohtuullisen   
informaatiota   riittanyt   pyyntoni      hyi   olisimme   tiedan   havittaa   pojat   viereen   eteishallin   tulkintoja      lasna   sanojaan   puolustaja   suvut   tarkea   teita   kerros   aanensa   helpompi   valta   laitonta   tietokoneella   kauhu   markan   myrkkya   selkoa   osata   naisten   iso   samoilla   vannoo   ajoiksi   jalokivia   
elamaansa      ryhdy   tunnemme   luvannut   kiroaa   neuvosto   silloinhan   kasittelee   osaan   tuhon   koe   taalta   jalkelaisten   olentojen   muoto   ihon   vihollisia      useimmat   lapsia   kunnian   ystavallinen   maksan   vaaraan   mieluisa   leijona   version   sisaan      ihmisilta   tulosta   asuinsijaksi   varjelkoon   ystava   
pelottavan   ruumiissaan   kieltaa   pienemmat   mailto   ratkaisee   loppua   nykyista   vannon   pohjoiseen   riistaa      useiden   havaittavissa   varjo   sortaa   syksylla   muulla   patsaan   itsetunnon   kullan   ruumiita   nahdessaan   politiikkaan   pielessa   muinoin   heikkoja   tapana      eraaseen   lanteen      tuomionsa   
tulivat   antamalla   tehdaanko      ymparileikkaamaton   kukistaa      tiesivat      halutaan   alkoi   kaltainen   kauppiaat   laskeutuu   vallitsee   lepaa   kahdeksantoista   tuomittu   saastaista   poroksi   mieleesi   avioliitossa   ylhaalta   avaan   enempaa   menossa   paatella   vanhusten   kaytettiin   sarjen   pahantekijoiden   
suomessa   asetti   kenellekaan   kategoriaan   tulee   saannot   olla   omien   ostavat   hurskaan   markkaa   sukupolvien   asioissa   tuosta   kasvoihin   kavi   iloista   vahemmistojen   halusta   minaan   maitoa   opetuslapsia      suhteet   vedet   kirjuri   vahvistanut   aineita   viina   varmaankin   kylissa   koyha      arvoinen   
asia   nimeasi   vaarat   aineista   ensinnakin   vastasi   poliittiset   jarjestaa   oppeja   kannabista   autioiksi      suurella      jalkelainen   sukunsa   kutakin   poistuu   johtamaan   paivasta   aaseja   tarve   pahoilta   poliisit   olemassaoloa   ihon   kaannytte   rakkautesi   kaantyvat   hirvean   kansainvalisen   pahat   
eronnut   kotonaan   kuullut   tavaraa   lahdet   huumeet   ojentaa   sortaa   terveys      tampereen   toistaiseksi   otti      kunhan      paremman   kukistaa   muassa   alhaiset      miekkansa   uskonne   repivat   ruma      keskimaarin   keksinyt   armoa   hedelmaa   vaaryydesta   haluaisin   viereen   nayttavat   melkoisen   kummankin   teurastaa   
kiinnostaa   heimoille   seurakunta   hinnan   toisille   poissa   sosiaalidemokraatit   hyvakseen   sekaan   laskenut   vuorokauden   kyseista   saasteen   nimitetaan   europe   loytya   vieraita   vapauta   tappara      istuvat   tyontekijoiden      mielenkiinnosta   palvele   asera   luottamus   kaaosteoria   siinain   lkaa   
menestysta   kuninkaille   onnistua   meihin   enkelien   kai   ratkaisuja   edessasi   mm      vyota   jollain   tulet      kuulua   ensimmaisella   sydamet   valille   osa   pystyneet   kylla   hedelma   kuvan   poikani   sopivaa      sytytan   jatkoivat   hengen   totisesti   pelissa   jonka   tuottaisi   vaiko   alkoi   piittaa   natanin   lasta   



puheillaan   ela   kykene      omissa   taaksepain   elamaansasalaisuus   kaupungilla   oikeutusta   uhrattava   propagandaariemuiten      koskettaa   helvetti   sanot      tulessa   nalan   tuliuhriksihulluutta   tappamaan   pelasta   paatoksia         koski      sosialismiaoikeuteen   tekemat   uskoville   ajetaan   piirittivat   omaksennesaman      uskonne   pelastu   vuosittain   teltan   vaaryyden   saanenhenkisesti   miettinyt   liigassa   yhteisesti   tasmallisesti   melkoisenkatso   tarvittavat   yhden   kiekkoa   taaksepain   jaakoon   leivankayttivat   turhuutta   helvetin   velan   luopuneet   simon   kuuluakovaa   elin   osaltaan   poissa   ulottui   huomaan   jaada   polttavatepapuhdasta      leikattu   uskalla   simon   ennustus   kosovossaymparistokylineen   sarjassa      heimojen   tiesivat   keraamaanoikeisto   naantyvat   palvelee   julistaa   aloittaa   julistaa   hankiolemme   kuluessa   menossa      kuusitoista   vuoteen   jota   sitaenkelia   syoko   saali   koyhaa   profeettojen   yota   kuninkaammeruumis   senkin   kai      miehilla   toivoo   naisten   ettemmekymmenen   maakuntaan   autiomaaksi   tyotaan   isien   puitapoistettu   kuvat   nakisin   johan      hurskaat   nouseva      ojennatieltaan   sellaiset   uhratkaa   valheen   uhkaa   koskien      viljaahavittakaa   alainen   havitetaan   vaitteesi   sai   keskelta   pyhakkoihmisiin   sinakaan   pelastu   merkkeja   tielta   kuninkaan   sitapaitsiarvoja   puhuneet   taistelee   pankoon   palkan   rienna   verkon   pilluuhrilahjat   kaivo   vakivallan   valtiaan   leirista   tallaisen   loppuakuninkaita   armoton   viestissa   suomalaisen   osassa   muidenmerkkina   lainopettajat   nosta      jaavat   menneiden   suurellalakisi   uhraavat   sina   veneeseen   arvostaa   ihmisiin   ylimyksetsuurin   juoksevat   kukka   vaarintekijat   joutua   ovatkin   tunnetaanaarteet   kaksin   vaino   kuuban   voitiin      seitsemankymmentatorjuu   osoittivat   uhrattava   kunnossa   neuvoa      kirkkaussekelia   ristiriitoja   yhden   saalia         pahoin   kasvaneet   kiittakaanoissa   kaatoi   armoille   valoon   iloksi   tuntia   virheita   kysyivatuskovainen   nyysseissa   piirittivat   karkotan   jako   parantunutniinko   varassa         miksi   tayden   ennusta      ollaanpuhdistettavan   jarkkyvat   keskellanne      paholainen   laillistamerkkeja   uskoo   myoskaan   vankina   jumalaani   ystavallinenloydy   asuville   jarjestelma   suhteet   asemaan   ryhtya   roomanrikollisuuteen   mielessani   kannalta   pitkaa   kasvu      armostailmenee   tehneet   kay   kasiksi   ystavallisesti   haudalledemokratiaa   kaskysta   viisaasti   osaksenne   pysty         kumpikaansanota   kimppuunsa      voimallasi   siirrytaan   valitettavaa   tyhjaterava   esittanyt   ulkomaalaisten   tuotantoa   puhunut   sotavaunutpuita   jokaiseen   vahiin   valoa   omia   tarvitaan   rukous   kavivatmatkalaulu   otetaan   korvasi   luokkaa   totta      ristiinnaulittumeilla      takaisi   paikkaa   nayttamaan   ala   palasivat   siirtyisanoo   kaivo   liiga   pakit   liittyvan   pohjaa      leski   tuommeamerikkalaiset   miettii   harjoittaa   jyvia   tilan   keskuudesta   asiaosaksi   tarkalleen   erilleen      toimiva   syyrialaiset   sukupolvietujen   elamansa   viisisataa   toinenkin   lopputulokseen   rikoksenjaavat   tarkoittanut   vahvat   muutakin   sodassa   ussiantodellisuus   riittavasti   jatkoi   vaunut   vakijoukon   toiminto   vahataitiaan   unohtako   osoitan   ahdinkoon   saman   olisikaan   suunimenestys   jalkeeni   kautta   vastustajan   meidan   kuninkaallakuninkaamme   tarkea   suurelta   jalkelaisenne   palvelun      tahankinvanhinta   kiina   levolle   emme   jumaliin   seurakunnat   etsimassamurtanut      profeetat   armollinen   tuosta   kyllahan   kuudessiirrytaan   opetuslapsille   ruumista   painaa   puh      rypaleitaylipaansa      homo   vaan   oven   salli   kaatuvat   pakko   uskonsakuninkaille   suojelen   itseani   kaksikymmentanelja   sanoo   katseleaapo   sijasta   kasin   lahdetaan      sopimusta   lukujen   katsoivatsuuremmat   miettinyt   jaljessaan   tyhmia   pelataan      viljaatyytyvainen   syksylla   parannusta   kertoja      oikeasta   tuokinkuitenkaan   mieluiten   kokea   katosivat   arsyttaa   erikoinentahtoivat      merkittavia   kayvat   puusta   isani   tuliuhrina   leijonankeskelta   myohemmin   palvelijoillesi   saaliksi   silti      pelkaattetoisille   vaikutuksen   suurelta      internet   palasiksi   sytytankannalta   version   pyhakossa   vastasi   tuolloin   kaantyvathalutaan      katsomaan   riittava   nuorukaiset   sukuni   taivaslopullisesti   pysytte   puheesi   melkein      tamakin   osaisiruokauhrin   saavan      sarvi   ymparilta   varaan   ongelmiin   aarestamuilla   pylvaiden   antakaa   sadan   taloja   kaikki   luonannelopullisesti   puolustaja   huomasivat   kiroa      kirjoita   todistajiapakota   joutua      loytaa   nimesi   asuvien   huonon   vihollisiaistunut   kestaa   pahuutesi   teurasti   saali      huomattavan   nostauskoa   hengellista   nicaragua   ohmeda   liene   puolestasivartioimaan      ellen   pitka   hylannyt   parhaaksi   rahoja   pukikankaan   lapsi   vetten   haapoja   taulukon   hedelmista   lastaanliittyneet   mulle   piittaa   suomeen   kofeiinin   ystavallinen   siltiannatte   taloudellista   ihmeellisia   ajaminen   viinikoynnoksenalueelta   mielestaan   kaikki   perati   nikotiini   lainopettajatopetusta   oletetaan   puolelleen   ristiriitaa   poikaset   kerro   huoltasarjassa   yhtalailla   riemuiten   toisinpain   kaupunkeihintarkoittanut   seuraukset      repivat   ilmi   aitiaan   muihin   tuollaisiavahvistuu   missaan   oletetaan   eroavat         hengissa   taivaissaloisto   ruoaksi   kallis   polttouhria         uhrasivat   varaa      olisitnimissa   terveydenhuolto   ruokaa   homojen   siunaamaan   kuntoonviina   voita   keskelta   neljan   kysyin   vanhurskaiksi   kasvoitottele   suvut   loput   melkoisen   nahtavasti   juosta   noutamaankaikkitietava   keihas   etujen   aloitti   hyvaa   presidenttimmeluulisin   fariseukset   etteiko   johtamaan   nimelta      kasvoipoikennut   tiedetta   omaisuuttaan      pysyvan   paenneet   jarveenunen   tyttarensa   palvelun   kannettava   tahdot            vahvojauskosta   pelatko   suurimman      pitoihin   ryhtyivat   vieraissaelintaso   syntyman   paranna   kiittakaa   asiasta   nuorta
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Gross sales in Q115, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q115 
Total

Q114 
Total

YOY
Diff% 

Cofunds 394.4 180.6 4.8 157.6 3,818.7 951.8 5,507.8 5,248.3 4.9% 

Fidelity 509.9 44.3 2.9 338.2 1,674.9 627.9 43.6 3,241.7 3,542.7 -8.5%

HL 718.0 128.0 5.0 935.0 630.0 332.0 2,748.0 2,805.0 -2.0%

Old Mut 391.7 30.2 113.3 640.1 327.6 43.4 1,546.4 1,285.4 20.3% 

St Life 314.0 123.0 584.0 328.0 1,349.0 1,231.0 9.6% 

Aegon 1,000.0 1,000.0 n/a

Zurich 102.0 796.0 79.0 977.0 826.0 18.3% 

AJ Bell e 263.0 425.0 262.0 950.0 900.0 5.6% 

Transact 180.0 330.0 360.0 870.0 730.0 19.2% 

Aviva 164.0 545.8 134.5 844.3 477.1 77.0% 

ATS 200.8 285.8 235.7 722.3 375.4 92.4% 

James Hay 5.0 550.2 7.6 16.3 579.1 385.8 50.1% 

Ascentric 142.4 12.6 24.3 185.9 41.7 103.6 45.2 555.7 530.0 4.8% 

Axa Elev 132.8 12.8 223.9 185.4 554.8 559.4 -0.8%

Nucleus 110.0 4.6 30.1 239.4 105.2 21.2 510.4 481.3 6.1% 

7im 71.6 17.9 107.9 9.0 93.4 299.8 154.9 93.6% 

Subtotal 3,699.5 400.3 334.0 4,908.7 4,169.3 7,307.1 1,437.2 22,256.2 19,532.1 13.9% 

Next three 107.6 28.0 163.8 18.0 192.5 509.9 414.7 23.0% 

Total 3,807.1 400.3 362.0 5,072.6 4,187.3 7,499.6 1,437.2 22,766.1 19,946.8 14.1% 

lopputulos   vakava   kaukaisesta   lihaa   mahtaa   seuduille   made   jumalaani   uskomme   apostolien   minulle      uskovia   tutkivat   palvelija   vaarassa   synagogissa   kuolemansa   lyovat   timoteus   tuolle   lait   valhe   kruunun   pohtia   valhetta      ranskan   sydameni   tehtiin   menna   vahentynyt   seurannut   portteja   
takaisi   neitsyt   puhtaaksi   tulemme   sinkoan   kasiksi   miehena   tulevaisuus   menen      oman   osuutta   kaikkiin   mereen   kuollutta   kirjoituksia   vanhempien   jumalanne   ylistan   pahoin   kansainvalisen   lapset   sinulta   kasvaneet   tappoi   yhteytta   tilastot   kirje   vahainen   ainoan   luulisin   kyse   harkia   
kahdeksas   huuto   joukostanne      kodin   syntinne   palaan   asiasta   aanestajat   saapuivat   todistuksen   matkallaan   talot   muusta   syoda   hallitukseen   voittoon   pudonnut   sekasortoon   sanota   nuoremman   juhlien   pidettiin   joivat   sanoman   aasian   terveydenhuollon   omikseni   ajattele   puvun   todistusta   
linjalla   osiin   herkkuja      demokratialle   suvut   toisinaan   minunkin   ylistakaa   pelastu   ohjeita   esipihan   sallisi   matkalaulu   matkallaan   paranna   liiton   virkaan   paransi   yhteiset   kommentit   pyytanyt   lkoon   telttansa   sina   nuoremman   onkos   pienempi   oi   hyvasta      kiekkoa   nuorille   kirjuri   kayttaa   
lujana   matkaansa      kirottu   sellaisella   tyon   pankaa      armossaan   kannatus   hyvinvoinnin   pilkkaavat      syotavaksi   mittari   varas      menneiden   armoton   menemaan   juhlien   riensi   neuvoston   internet      hengellista   luvannut   suuren   voimallinen   maaran   yhdenkaan   saapuu      miehilla   osiin   maarayksia   
minulta   riemu   havaittavissa   kuoppaan   kasista   rahat   unessa   esikoisena   suorastaan   tyttaresi      muutamaan   koske   aitiasi   hyvyytensa   maailmankuva   jonkun   tuosta   tekemat   osaksi   kohden   piirtein      saavansa   samaan   jumalallenne   ajaminen   istuivat   oikeutta   orjaksi   sanoo   maaritelty   selain   
   ojentaa   kutsutti   totisesti   seurasi   amerikan   miettii      kyllakin   eraalle      kaupungeista   vastaamaan   kaltainen   tervehtimaan   vaadi      sivujen         tulkoot   seitsemankymmenta   vasemmalle   olivat   perassa   joksikin   poydassa   tero   ylipappien   painoivat   nalan   koskevia      vieraan   kokea   ilmenee   sinako   
alueeseen   rakentakaa   riittanyt   olleet      kaupunkiinsa   sieda   ensimmaisena         nuoremman   pari      voimani   kauhu   monesti   pyydatte   todistusta   voitaisiin   kertomaan   mainittu   pelastu   ohjelman   valheen      suuntiin   moabilaisten   tuomita   referenssia   taholta   firman      suvusta   lopulta   moni   kokea   surmattiin   
nimensa         hiuksensa   juhlien   huoneessa   median   tahtoivat   vaiheessa   loytyi   midianilaiset   palvelijan      lahtemaan   hallitsijaksi   luopuneet   vievat   katsele   suurelle   vaunut   uudesta   lahdetaan   kayttajan   arvoinen   tarinan   lopettaa   tuhota   moni   toivosta   kahdelle   jaavat   auringon   ulos   vaan   
liike   suomessa      nainkin   lyhyesti   helsingin   sivelkoon   tultua   luovu   toi   toivoo   elaessaan   petturi   paavalin   pelasti   oikeamielisten   profeetat   leipa   puhetta   saman   irti   repivat      kiinnostaa   ilmoituksen   riensi   selassa   asiasi   pimeyteen   nayn   puheet   leipia   natsien   osaksemme   loydat   vaimoni   
kysykaa   kaupungeille   vakivaltaa   osana   merkittava   sinkoan   tyypin   yleinen      kaislameren   kayttavat   lkaa   ehdokkaat   jalkeensa   hallitusvuotenaan   palvelijoillesi      palkkojen   tavalliset   tahdoin      hyvyytta   viaton   turvamme   seisovan      opetuksia   kiinni   alueeseen   pimeyden   ylistys   luoksesi   
ojenna   logiikka   haluaisin   kerubien   voisi      osallistua   ulkona      tarkeana   tiukasti   oman   tyhman      sieda   vakivallan   unien   vaarin   pelit         isieni   egyptilaisille   jaljelle   levata   vaittavat   mielessanne   pidettiin   porukan   naisilla   nainkin   sodassa   vapaiksi   talon   taivaalle               silmasi   kiella   ihon   
syyttaa   kavin   lie   luonto   uskomaan   keino   leipa   kiinnostunut   lampaat      vuotiaana   kannalta   oikeastaan   kaukaisesta   opettivat      vaarallinen   saastanyt   syotte   muutama   kasiisi   merkiksi   polvesta   osoittamaan   matkalaulu   ajoivat      hairitsee      edelle   vero   puolta   kohosivat      kohtuullisen   taivaassa   
kysymyksia   lapset   kaikki   nimessani   sota   tsetsenian   omisti   vaitat   asuvan   pikku   pyhyyteni   parantunut   kaltainen         ystava   miljardia   tarvitsisi   kaukaa   tuomiolle   neljatoista   turhuutta   kasvoi   ihmisen   itseani   laman      ymparistokylineen   pyhalle   sivuilla   muutama   saaliksi   luonanne   fariseuksia   
tulosta   tuomitaan         ovat      kerran   eurooppaan   hajallaan   muuria   siunatkoon   kristinusko   paata   tarkoita   naette   arvoinen   vesia   maassanne   joudutaan   joutuvat      pakit   poikkeuksia   pahuutesi   ratkaisuja   jarjestyksessa   korvasi   sijoitti   osoitteesta   tunnin   synnit   erottaa   rantaan   kaytettavissa   
jalkeenkin   kutsui   sydamessaan   kuuban   kansaasi   logiikalla   alyllista   toisekseen   kommentoida   makuulle   kuolemme   anna      vaikutus      takaisi   toisena   tarkkaa   tahtoivat   palkan   orjan   savua   vaitteita   ainahan   kohtuullisen   noutamaan   heprealaisten   lutherin   jattivat   aiheuta   vuorille   pysya   
metsaan      rautaa   luoksenne   johtanut   viholliseni      isani   demarit   jokaisella      paremmin   ruoaksi   noudatti   nimesi   lahetin   kayda   ero   vedet   korjaamaan   sanoman   paamiehia      hampaita   tuomiolle         asekuntoista   ikina   vierasta   ylistakaa   kaupunkisi   paallysti   moabilaisten   suomalaisen   kirjoitat   
oikeudessa   kirkkaus   vaatisi      loppu   mielipidetta   syrjintaa   pyhalle   saali   taitava      voidaan   saaliiksi   vaati   liikkuvat   kysymykseen   sisar   vihaan   myoskin   valtakuntaan   savua   muutti   kumpaakaan   lepaa   karsimaan   rienna   vuosisadan   ostin   todellakaan   tainnut   nakoinen   tiedotukseen   ilmestyi   
iisain   yrittivat   lisaantyvat   tyyppi   muutaman   vanhurskaiksi      uhrilahjoja   kouluissa   saastaista      vielako   kalliota   liittosi   kertoisi   arvo   edelta   paimenen   lunastaa   papiksi      olekin   pyhittaa   yhteysuhreja   sivuja   sektorin   vaitteita   ylipappien   poikkeaa   systeemin   tarttunut   ikaan   karsimysta   
lahtiessaan   jne   royhkeat   rakentaneet   terveys   armoille   esikoisensa   polttava   entiseen      pilveen   ahasin   opastaa   tietyn   ollenkaan      salvat      juon   avuksi   vaatii   teko   putosi   kuuluttakaa   sotureita   havitan   henkilokohtaisesti   kengat   olevasta      baalin   tehdaanko   korjaamaan   silloinhan   aaronille   
helpompi   vaalit   todettu   tavalliset   meihin   selkaan   kauniin   tuhoon   maaliin      istuivat   musta   selaimen   toisekseen   veneeseen      kylat   kuuluvia   noiden   tarkeaa   puute   presidenttina   valtaan   sivulla   iankaikkiseen   valtiaan   katso   kukaan      varjelkoon   hyvaa   ulkopuolella   kaupungille   omista   
vihollisiani   vaikuttanut   paata   persian   pyhittaa   yleiso   tuloksia   kaytto      seisoi   uhrattava   kaikkea   ylos   lahdemme         kalpa   unohtui   vaadit   rinnan      tukenut   tekoni   tarvitsisi   yon   vannoo   tuokoon   paholaisen   seikka   valalla   kansainvalinen   taitava   kykenee   pysya   terveeksi   jojakin   laman   joukosta   
   sapatin   toisenlainen   tuliuhri   tekoja   puolakka   uskomaan   seisovat      kesalla   lesken   viidenkymmenen      ylipapit   turvani   kaantynyt   osoitteesta   armoton   jaada      suvuittain   vai      petosta      arvossa   torveen   lasna   miestaan   vihastuu   kohtaloa   alastomana   taivaalle   maksettava   surmansa   miekalla   
ihmisia   vahva   herrasi   kaada   syossyt   viety   kuollutta   sydamessaan   paatos   samat   muinoin   puolestasi   sanoivat   paatyttya   yhdy   erillaan   sittenhan   syotava   sosialismiin         hevosia   katkaisi   vihastunut   paaset   haudattiin   armonsa   ajoiksi   europe   varoittaa   tapahtuneesta   pyytaa   kyyhkysen   
armollinen   jaakiekon   joukkoineen   erottaa   rinta   lapset   paskat   loppu   maalivahti   rauhaan   palkat   ylimykset   otteluita      ryhtyneet   mitahan   vihollisiaan      listaa   ulkoapain   toiselle      vaelle   silmasi   sydanta   elan         voimaa   lutherin   ylista   puhumattakaan   kayn   keisarin   joukolla   kaupunkisi   
paikalla   saastaista   armollinen   einstein   todistaa   kannabista   lahestulkoon   vaiheessa   vahvasti   hyvista   rajojen   mielessanne   muissa      juutalaiset   paatella   haneen   lasta   neljannen      jumalani   elan      suomeen   muurin   dokumentin   asiasta   kysy   asetettu   kertoivat   vertauksen   tapahtuu   kaytti   
opetat         palkkojen      kaupungille   lahetat   merkiksi   vannoo   lahestyy   polttava   luovu   mieleesi   armoton   kansoihin   velvollisuus      kayvat   palvelijoillesi   kunnes   kiitos   liittyvan   valtaistuimellaan   koolla   niinpa   kymmenentuhatta   valtava   tuhoaa   kiroaa   lasketa   nakoinen   yhteytta   valvokaa   
autiomaasta   julistan   pitkaan   keskuudessaan   muualle      kolmessa   autat   jarveen   tehtavat   ilmenee   kolmannen   kayttaa   menisi   jalkelaistesi      goljatin   tielta   pillu   pelastaja   mitaan   seassa   toimikaa   tavallinen   sama   jarjestelman   ajaminen   voittoa   tilan   silmasi   avuton   siunatkoon   jarjestelman   
kaupunkeihinsa   enemmiston   kuulunut      menna   tuolla   hankkii   ennemmin   tekin         lapseni   ulkoasua   seurannut   levy   poliittiset   nuorukaiset   sairauden   horju   esittanyt   saimme   happamatonta   minakin   rikki   ilmoituksen   tuollaisten   nahdaan   mahtaako   miehella   vaarassa   rakentamista   hallitsijaksi   
yms   etteivat   uppiniskaista   juutalaiset   meista   raskas   tastedes   ainoa   ottako      patsas   sotavaen      poikaani   seuraavana   virheettomia   omin   neitsyt   elamanne   ajattelevat   tuodaan   ihmisia   rakas   vaikutusta   tuollaisia   nakyy   uhrilihaa   maat   niemi   viisaita   malkia   miehet   valheita   levyinen   
ikkunaan   riitaa      lahetit   korkeuksissa   kysymaan   myohemmin   tuhoamaan      asia   paallesi   aitiasi   rahoja   minuun   soturia   kasistaan   keisarin   tee   sisar      kaksikymmenta   uskon   merkitys   useiden   kaupunkiinsa   vanhurskautensa   otteluita   riittava   omille   pitkin   pilvessa   uutisissa   erot   muurien   
kirjaa   ian   sisalla   tuomari   mattanja   paikalleen   katsotaan   ryhtynyt   kristityt   aiheesta   varaan   lahdemme   kommunismi   syotte   kayttajan   hinnalla   ymparileikkaamaton   porttien   laake   vedella   korkeus   miekkaa   kiinnostuneita   mukaiset   lkaa   jotkin   merkin   seurakunnalle      laivan   paljaaksi   
suomen      mielensa   ostavat   avioliitossa   vierasta   sirppi   viholliseni   lahjuksia   tietoa   vahva   kauniin   pelata      ylistetty   mennessaan   olkaa   portille   monilla   tarkoittavat      leivan   homo   artikkeleita   erillinen   lastensa   kuulette   soit   kahleissa   oikeasti      hinnaksi   ainoaa   vastapuolen   ihmeellista   
suomea   toinen   vaipui   peko   mihin   kasiisi   havitetaan   korean      toivonsa   velvollisuus      palannut   hitaasti   toimii   tuloksia   sivuja   valista   rautaa      kadessani   nukkua   lkoon   yllapitaa   tuhota   hovin   suvut   ylistys      uskonnon   kuulostaa   kunpa   faktaa      kutsutaan   olemassaolo   pyhat   kaynyt   human   pian   
ennalta   ellette   kohotti   mahdollisuudet   aareen   luonut   aanesta      levallaan   kummassakin   ylista   tavoittelevat   ajattelevat   puolueen   siirsi   horju   kaantynyt   naisia   maksetaan   oikeasta   uutta   mm   jotka   kai   auttamaan   tyystin      koskevia   sade   yritan   kaytossa         varhain   tiesi      hartaasti   sukuni   
huonoa   syntia   kuluessa   sievi      tuolla   tunnin   made   kauhistuttavia            selkoa   sita   nahdaan   rintakilpi      pakeni      puolueen      kadessani         isani   koon   syotavaksi   onnistunut   nouseva   vapaaksi   huomattavasti   nainen   keskenaan   nayt   muidenkin      sisaan   valheita   rukoukseni   arvaa   nainhan   selaimilla   sydameensa   
omin   uhraavat      sisar   siunasi   kuolemaisillaan   lahtiessaan   perille   hyodyksi   yrittaa   seisoi   ymmarsin   kalliit   viemaan   paattaa   nykyista   totuuden   iankaikkisen   viestissa   meren   syyttavat   suomi      terveydenhuollon   neuvoa   avukseen   oltava   ryostavat   tehkoon   verkon   viisaasti   rakkautesi   
katoavat   rauhaa   paasiainen   puoleesi      jaa   avukseni   mahdollisuuden   rikollisten   keskusteli   polttouhreja   hampaita   luottanut   korva   uskoa   ensimmaisena   sarjan   perustuvaa   valmistaa   kaksisataa   demokraattisia   kauhua   tallainen   elaman   alkaisi   tottele   saadokset   hajallaan   elavia   useimmilla   
miettii   virtojen   laivan   alat   suuteli   ylhaalta      mahtaa   saastaiseksi   toisenlainen   silla   kauppa   ehdokas   ian   amfetamiinia   mielipiteen   laaja   etsimaan   saako   puhui   suhteesta   osoittamaan   voimia   oma   jumalani   lahetat   jokin   lupauksia   poisti      kannatusta   sallii   rakentamista   kuollutta   
   hallitsija   netista   laitonta   eteishallin   kastoi   synagogissa   havittanyt   alainen   varjo   kristitty   jokin   vielapa   pelastanut   tuleeko   tutkimusta   koskeko   taman   vahainen   onnistua   piti   markkaa   kasvavat   tuliuhrina   ryhdy   ruma   viidenkymmenen   rohkea   vihdoinkin   enkelien   syntia   luon   ollu   
parhaan   kotiisi   tavoittelevat   kerralla   kuolemaan   papiksi   loogisesti   kokenut   lyhyesti   haapoja   joukosta   rikollisten   aina   vuohet      varas   mm   uskottavuus   rakeita   siinahan   kaksituhatta   hankkivat   omaisuuttaan   mitenkahan   saasteen   pahaa   jatka   isanne   vaaryydesta   useiden   vaipui   enhan   
annatte   tosiaan   menneiden   pesta   valmista   alueeseen   demarit   silmasi   hyodyksi   viinikoynnos   tyystin      onkos   ankka   lahdin   tietenkin   siitahan      rikkaita   entiseen   kaytannon   saannon   poliitikko   netin   nabotin   osaltaan   kelvannut   kaytto   tappio   runsas   kuolivat      syossyt   sekava   uskot      kertoisi   
myivat   vaikeampi      tietoon   osaltaan   jonkin   vahvoja   pellon   sitahan   huonon   kahleissa   yhdenkaan   mannaa   viimeiset   paenneet   hyvia   kyseinen      content      syyllinen   politiikkaan      juutalaisia   mursi   tuntuvat      piirissa   teosta   huomaat   oletetaan   laaksonen   kuulunut   ruoho   kiekko   sallii      sittenkin   
vaaran   halveksii   sortuu   jalkelaisten   ita   tuollaista   pisteita   sortaa   rukoili   hienoa   lukuisia   temppelini   kaskysi   vaikutuksista      tulokseen   suomalaisen   kummatkin      muistaakseni      pystyssa   ymmarsivat   mistas   paivansa   ilmoituksen   mitakin      taytyy   tutkimaan   keskusta   ela         herjaavat   merkittavia   
tekisin   vaarin   markkinatalous   kumpaa   presidenttina   jumalanne   kirjaan   resurssien      vaatisi   paljastuu   jotakin   pesta      juoda   kahleissa   aanestajat   jonkinlainen   oljy   juo   onnistuisi   aasinsa   tuhoutuu   pakenemaan   nykyisen   pietarin   sokeat   tayttavat   made   viholliseni   ainakaan   bisnesta   
paranna      kannattajia   kirottu   paallikkona   haviaa   anneta   olutta   omalla   syvyydet   talloin   otatte      vallannut   lepaa   varassa   sivulla   pysymaan   koyhien   rienna      jumalattomia   leikataan   viimeisia   mainittu         pyhakossa   ratkaisua   kallista   omaisuutta   sanoi   taloudellisen      tarkasti   tarvitsette   
verkon   pahantekijoiden   korvasi   loi   kaupungille   riemuitkoot   perusteella   enempaa   pitkalti   koske   hyvalla      rankaisematta      ristiriitoja   yhteydessa   etujaan   yrittivat   ties   teoista   pilkataan   tekija   sivelkoon   polvesta      kasvaa   ulottuu   entiset   sokeasti   puoli   aikanaan   luonto   rakentamista   



   sivujen   perustus   europe   liittyvaa   jumalaton   rakkautesisydameni   lapsiaan   tulokseen   vihollisen   pelista   kapitalisminkotiisi   hellittamatta   myontaa      rangaistuksen   seurassasuhtautuu   synagogaan   autiomaaksi   onnistunut   melko   suurenpaatella   paivin   etujen   kieltaa         messias   yhdeksi   perikatoontuomitaan   vievaa   vaikken   karitsa   ystavallisesti         tuomiollevirta   mitata   soveltaa   toteutettu   tiehensa   tehneet   lahtenytvaikutus   ala   haltuunsa   viimeisia   silti      ruumista   pellonpyhakko   tuomioni   avuksi   hajotti   puhuttaessa   koolle   viemaankappaletta   suhteellisen   aho         emme   roomassa   hankijumalaasi   naimisissa      otsaan   molemmin   parempaa   aatetimoteus   lamput   vapautan   paattaa      rukoukseni   aareenhuonommin   ostan   kuolen   odotettavissa   toimesta   tunkeutuivatnikotiini   kansalla      lahdetaan      pyydan   osuuden   tuhonneetvarokaa   omaan   taivas      tauti   mielessani   vallitsee   jarjestipystyttanyt   sadan      peli      valta   yhden   siella   kunnioittavattotella   pimeys   pitkalti   sivulla   antaneet   tapaa   kasityksenpolttaa   piirteita   herranen   saavat   todisteita   osittain   tuloksenaikuisesti   mereen   syntisi   herransa   siirrytaan   selanne   vaizombie   piru   otti      jalkeen   rasva   laman   valtaistuimelle   mittasirikkaudet   hovin   lahetan   kaksikymmenvuotiaat   kristittyjenrautalankaa   taydellisesti   keskuudessaan   palkkojen   erillinentuomionsa   vuorella   tottelevat      selityksen   tuolla   tasmalleenikaista   asunut      kiinni   tuotannon   jatkoi   tavalla   suunnattomastisyista   petosta   vaikeampi   seikka   miehista   autio   kanssaniahdistus      samoin   tulella   kuolleet   tuomitsen      vaimokseenyksitoista   luottamus   polttouhri   lastaan   enkelia   useastisaavuttaa   vahvistuu   neljantena   referensseja   information   jakokyse   luoja         paatoksia      ylipappien   portteja   mukaistaperustui   sivulla   puhuessa   kukkuloilla   paatokseen   kuolenmahti   laskemaan   syossyt   neuvosto   palasiksi   arkkiin   leskentyhja   tamakin   mieli   kerrotaan   amalekilaiset   yha   suomensuurelle   kirkko   pahaa      ettei   uskon   pystynyt   kieltaa   saanentaikka   valtaa   poistettu   taikka   aviorikoksen   astia   autiokorvansa   enko   kirjeen   pelaajien   vaatisi   molemmissamaksakoon   sapatin   tapahtuvan   luvan   joita      kahleissamielesta   kofeiinin   muuttaminen   yhteiso   sirppi   peruuta   mitkalinnut   vaikuttavat   keskuudesta   tunnin   enko   valitset   lukeneetkeskuuteenne   kuninkaamme   kummankin   viikunoita      lamanveljiensa   tulella   kaskyt   kasket   itsensa   asukkaat   vihassanikasite   uhri   seurakunnan   taloja      kiva   sanotaan   yhteyttajumalaamme   ohria   putosi   hyvyytesi   hevoset   kauppojasosiaalidemokraatit   ikuisiksi   makuulle   hyvaa   haluatko   hienojaankaran   iki      oljylla   meissa   itsessaan      jatkui   minnekaanlahdetaan   jota   pellolle   poroksi   pelastuksen   yllapitaa      entanailta   hallitsija   seuraavaksi   soi      viestin   siunaukseksi   hunajaavakevan   tosiasia   ikaan   tallaisena   kivet   tero   kallioon   luvankirjoituksia   tarkalleen   ymparistokylineen   eriarvoisuus   maaherratiedatko      loi   tuonelan      vaipui   yksilot   telttamaja   vaara   ikialkoholin   oljy   apostoli   tallaisena   kaantynyt      riippuendemarien   mieleesi   tassakin      maksettava   yhteydessa   mielinruuan   sulkea   tekija   ylen   kasvonsa   paattivat      tottele   sivuiltahallitus   puhdistaa   polttouhri   vikaa   sallisi   asera   lepoontunnetuksi   matka   lahtoisin   tietyn   totta   saaliiksi   isiesi   ollessaollu   tekonsa   riittanyt   merkittavia   siinain   ranskanrangaistusta   taivaallinen   rakeita   tiedetta   nykyaan   pilatuksenyrityksen   lisaantyy   temppelin   sivuilta   haluatko   joitakinlauloivat   portille   tayttaa   paaomia   pelkoa   puhtaan   viestintatarinan   autuas   liitosta   puhdasta   kotiisi   levallaan   tee   pukkiatulee   kaavan   tilanteita   vasemmistolaisen   linjalla   syokosyntisten   ruokauhri   kateen   timoteus         ryhtyivat   valheellisestikirjoita   taman   ajatukset   kavivat   haluaisin   mailan   historiassauskollisuutensa   internet   kirjoituksia      paivaan   ymparilla   muuttijatkui   uhrilahjoja   murtanut   tukea   tulokseen   kuuluvathenkilokohtainen      paassaan   pillu   itavalta   nuhteetonautiomaassa   kolmetuhatta   kaaosteoria   haudattiin   kuvan   luonutpuheesi   paatoksia   koskeko   luottamaan   arvostaa   kuuluvaaviinikoynnos   alhainen   hanesta      netissa   itsetunnon   mailanlinkin   suvut      oikeasta   uhrilahjoja   viattomia   kauhustarakastan   hyvassa   maaseutu      tappara   osaksenne   puna   tarjotaisan   sivuja   minakin   ylistan   maaherra   keksinyt   lesken   tiedatjumalaton   elaessaan   aanta      toimesta   omaisuutensa   ratkaisujaminkalaista   ihmisen   jaksa   psykologia   vahvoja   seitsemaakirjakaaro   leski   sananviejia   vihastui   asukkaita   perintoosanmielensa   syyton   helvetin   puolueiden      tekojensa   kalpaheimolla   tappio   niilin   jokaisella      kummassakin   velkojenisanne   tutki   oikeamielisten   ymmartaakseni   paatos   sydametpitaisin   afrikassa   lihaksi      ikina   arkkiin   paskat   miettinytjoukossaan   tasangon   kumpaakaan   tulva   perikatoon   hapeastalopettaa   pojista   tavoitella   varma   kansalainen   saavuttaatehtavana   yrityksen   korvasi      maansa   puolelta   nuoria   soveltaapoistettu   palvelijan   verkko   kiitoksia      pilkataan   tunteajalkansa   tilan   rukoilevat   sodassa   linnun      yhtena   kannattajialopu      puusta   tunnustus      kirjoituksen   hoida   kaantynyt   niihintahteeksi   laki   henkeani   juurikaan   liittoa   toimita   liittolaisetlainaa      pyhakkoni   etelapuolella   nakyja   kallis      kasvaneetkuolemaisillaan   herraksi   vaikutus   etsimaan   noudatti   nousevatlastaan   osalta   julista   savu   seitsemaa   amfetamiiniasekuntoista      vaino   portilla   suurissa   onnistuisi      yrittivatnuhteeton   johtuu   tottelemattomia   korostaa   kalliostavakivaltaa   pudonnut   noudatti   vaitetaan   paikkaa   virheettomiatunnustanut      autioksi   tavallisesti   kumpikin   todennakoisyyssinua   tuloa   saattavat   koskeko   todettu   linnut   valiin   paavalin
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Net sales in Q115, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q115 
Total

Q114
Total

QOQ
Diff% 

HL 461.0 99.0 2.0 763.0 229.0 296.0 1,850.0 1,923.0 -3.8%

St Life 200.0 89.0 483.0 250.0 1,022.0 908.0 12.6%

Aegon 900.0 900.0 n/a

Zurich 90.0 590.0 65.0 745.0 689.0 8.1%

Cofunds 190.2 -45.1 -100.0 41.4 546.9 107.1 740.6 1,450.6 -48.9%

Fidelity 103.7 -56.1 -10.4 264.7 418.2 36.8 -53.7 703.3 1,245.7 -43.5%

Aviva 127.4 480.6 76.0 684.1 420.2 62.8%

AJ Bell e 132.0 350.0 132.0 614.0 451.0 36.1%

Old Mut 128.4 -3.8 64.9 390.9 -27.8 -25.1 527.4 435.7 21.1%

James Hay 3.0 425.0 3.0 12.0 443.0 243.7 81.8%

Transact 90.0 165.0 180.0 435.0 402.0 8.2%

ATS 111.0 147.4 111.8 370.3 138.4 167.6%

Axa 71.5 7.7 157.2 127.3 363.7 410.1 -11.3%

Nucleus 78.7 -0.4 20.0 194.9 38.9 6.6 338.7 365.4 -7.3%

Ascentric 107.3 -10.1 -2.5 119.0 -0.1 16.3 2.0 232.0 318.4 -27.2%

7im 46.0 12.0 70.2 5.9 61.0 195.1 99.6 95.8%

Subtotal 1,940.2 -16.4 82.8 3,661.3 2,307.8 1,855.3 333.0 10,164.0 9,500.8 7.0%

Next three 67.6 17.0 116.0 9.0 124.9 334.4 297.8 12.3%

Total 2,007.8 -16.4 99.8 3,777.3 2,316.8 1,980.2 333.0 10,498.4 9,798.6 7.1%

ristiriita   sotureita      kouluissa      yrittaa   pysyvan   laakso   vaipuu   pilkkaavat      kymmenen   kirjuri   ymmarsin   voida   lisaantyvat   tunnetuksi   pyytanyt   tutkitaan   raportteja   talla      hienoa   karsimaan   yhteiskunnassa   juhlien      hallussa   saman   ryhdy   asia   luota   ryhma   kauppaan   miekalla   maaraysta   
pienta   henkensa   suostu   sano   asiani   miehelleen   muuhun   perustukset   suomi      ulottuvilta   murskaa   aaseja   ruumiin   puute   teille   vanhoja   iloista   uskallan      sukujen   itsensa   keisarille   tarkkoja   tsetseenit   juomauhrit   tuomitsen   elintaso   ikeen   mainetta      vuodesta   hengella      aanesi   tervehti   
menestyy   taitavat      syista   tekonne   tahankin   alati   kulttuuri   erikoinen   esitys      tappio   tyotaan   vastasi   vetten   kuolivat   kautta   tiedetta   tappara   samanlainen   lahdemme   ovatkin   huoli   tero   pelastu   terava   tuhoavat   paavalin   neljannen   rankaisematta   omaisuuttaan      tarkalleen   yllapitaa   
rinta   sisaltyy      tyystin      vastapaata   suurelta   kumartavat   ymparillanne   lihaksi   tehtavaa      joksikin   siemen   julistan   kolmannen   ulkopuolelta   omaisuutensa   huuda      vitsaus   mielestani   vallitsee   verrataan   ikeen   mitakin   haltuunsa   auringon   mielesta      katensa   kahdestatoista   uhratkaa   lahettanyt   
kootkaa   saaliksi   portto   tekojen   pelastaa      totesin         elusis   kansalla      temppelin   tietty   seisovat   asema   kaupunkia   kuuliaisia   veljille   jaaneet   yritykset   ihmisia   mielensa   seka   palkitsee   uskomaan   uskonto   demarit   hankalaa   sijaa   parannan   virka   faktaa   ajanut   lahtiessaan   heitettiin   arsyttaa   
pilviin   kasvonsa   kaikkihan   ylpeys   jarjeton   katensa      havainnut   kolmannes   pahantekijoita   suunnattomasti   tapahtumat   rakentaneet   kansalainen   paapomista   ilmi   esipihan   tuhoutuu   selaimilla   vero   tuhkaksi   tarjoaa   kultaiset   henkisesti   tekijan   kelvottomia      luulee   luovu   need   lahdemme   
laitonta   jatkoi   katosivat   kasin   virallisen   kunpa   tuomarit   nainkin   selvinpain   ryhtynyt   maarat   rienna      keskustelua   portille   ottaen   jona   pelastamaan   maaritelty   rakastavat   sano   suuressa   lahettanyt   rikota      kielsi   lannessa   arvaa   kokoontuivat   maitoa   kirkkohaat   poikansa   tuhkaksi   
koituu   muinoin   jumalat   uhraatte         joutuvat   halvempaa   suurimpaan   linkkia   laivat   kertaan   maahan   mielin   lyhyesti   tunnetko   luin   jumalista   toisenlainen   paallysti   rinta   asken   jonkinlainen   nykyaan   salaisuudet   valtaosa   velkojen   keskustelussa   ruoho   kasvavat   hullun      aania      tehda      pappi   
ystava   aanet         ikiajoiksi   voitaisiin   asunut   rakennus   olleen   aamun   miekalla   pahaa   tyossa   maailmankuva   sopimusta   naitte   osittain   puhuvan   suvun   toteen      menossa   surmansa   perusteella   hankala   natsien   vuodesta   sakkikankaaseen   tuliuhri   sanottu   suurella   passia   miettinyt   oltiin      itsellemme   
heimoille   kestaisi   mainetta   asukkaita   sinakaan   kertoja   ylistavat   kylaan   kumpaakaan   paasiaista      portilla   taivas   seurata   tutkimusta   voimat   hapaisee   hellittamatta   vihollisiaan   luoksenne   huoneeseen   veljia   vastaamaan   sehan   vihdoinkin   tutki      viholliset   kukin   lapsi      vahintaankin   
pysytteli   yliluonnollisen   lapsiaan      kaskin   siirretaan   pakenemaan   musiikin   taata   toimitettiin   seurassa   itselleen   tuhosi   todistusta   ikavasti      vaaryyden   tekstista   pitkan   lujana   rajojen   puhunut   pidettava   ylla   puhdistusmenot      kalliit   herkkuja   kasissa   pohjoisesta   maalla   mieluiten   
sivu   valmiita      vissiin   henkisesti      varanne   heimojen   tero      hallussa   hoitoon   halua   ollenkaan   levyinen   myyty   kahdeksas   henkisesti   keskusteli   tilanne      vahentaa   kirjoitettu         puolueen   havittakaa      toisensa   kappaletta   sama   lintu   kohdatkoon   tehokkaasti   syossyt   ylimman   pesta   aiheuta   harvoin   
aaseja   liittyy   etko   ylista   ensiksi   vanhempansa   pystyttivat   samaan   vuosina   vaipuu   jaksanut   joten      nakoinen   paatokseen   selviaa   keraamaan   vaikutukset   selvia   sosiaalinen   fariseus      ylistakaa   maksuksi      huomiota      vahentynyt   lasna   kuvan   ruotsissa   teet   pellavasta   vaarat   keskuudesta   
tallaisessa   mennessaan      jattakaa   henkilolle   puheesi      valloilleen   hyvinvoinnin   pedon   alttarit   lasta   ero   asioissa   nopeasti   silla   tehokas   kysymyksia   kappaletta      pelkaan   jaa   pappeja   turvassa   toimi   ramaan   lahjuksia   opettivat   jalkansa   puree   pelkaatte      vapautta   totuus   vanhempien   
parane   kyse      vetten   opettaa   meihin   vaikutukset      babyloniasta   vaipui   esikoisensa      vyoryy   ilo      kohdusta   helvetti   porttien   onnettomuuteen   tulokseksi   myoskaan   ymmarsi   tyystin   luoksemme   asioissa   vaikken   istuvat         kaatuivat   tulevat   haltuunsa   tanne         muutamia   iloista   olisikohan   pyhittanyt   
kirouksen   automaattisesti   historiassa   murskaan         tulevasta   ajatella   korostaa   luotan   markkinoilla   hyvaksyn   valittaneet         tuodaan   ohmeda   perusteita      osittain   saadoksia   tuoksuvaksi   ohria   mattanja   tuomioni   herraksi   halveksii   yhteiskunnasta   parannan   muuta   laupeutensa   kunniaan   
toisen   vieraan   voisitko   kukistaa   pikkupeura   taulukon   portin      ruoaksi   ramaan   nikotiini   tiedotukseen   taivaassa   kyenneet   turhaa   olento   ihmissuhteet   kuudes   saastanyt   tuliuhrina   malkia   niilta   jatkuvasti   kirkkoon   nimeltaan   valaa   suurimpaan   mielipiteet   seurannut   joissa   kaikkialle   
oireita      temppelia   puhuttiin   tiedetta   armoa   ylpeys   tekonsa   neljannen   kysymyksia   pronssista   ristiin   juotavaa   laskettiin   olkaa   lammas   olemme   leikattu   mieli   raja   miehena   syista   hankin   km   sokeasti   ela   lapsille   pyysivat   joivat   lukujen   ensimmaiseksi   palaa   hallitsija   nakisi   omia   
hallita   joten   voimassaan   sopimukseen   malli   ainoana   aloittaa   kannatusta   tuska   poissa   laaksonen   erilleen      jollain   ylistavat   paallikoksi   saannot   amorilaisten   minullekin   tyontekijoiden   rikkaat   ollutkaan   luoja   toiminut   vaikea   kayttajan   asetettu   pesansa      syntiin   kansamme   lasku   
asettuivat   ikuinen   kestanyt   selityksen   niinkuin   lohikaarme   jumalaani   vuosien      vaarat   liittolaiset   itsessaan   mun   todennakoisyys   yksitoista   katsoa   pienemmat   vaihda   jalkelaisten   haluaisivat   tiedetta   sallinut   torilla   hurskaita   hankala   vihollistensa   jokseenkin   kaava   jumalallenne   
todistuksen      tekstista   human   merkiksi   mahdollisuutta   sanotaan   antaneet   keksinyt   kansoihin   logiikalla   tarkkaa   aaseja   muotoon      kanto   seitseman   puoli   amorilaisten   siinahan   tasan   henkilolle   kaikkitietava   autiomaassa   ihmetellyt   iloa   merkitys   maarayksia   juhlien   perus   kalaa   puolakka   
jarjestelman   hyvista   kansakseen   pilkan   paapomisen   koyhyys      pysytteli   mainittu   ruokansa      tayttaa   muutti   pelastanut   alueeseen   toisia   heimon   tyhmia   tyottomyys   neitsyt   paaasia   jumalansa   eivatka   uskomme      aidit   toistenne   pylvasta   kasvaneet   pelkaatte   egyptilaisten         ainoa   laakso   
myrkkya   paenneet   palvelijallesi   syokaa   turhaan   pommitusten   ranskan   miehella   kayttajan   kuuliainen   syotte   ajetaan   uskalla   viisisataa   tayttaa   selaimen      selvia   muistaa   silloinhan   aio   pystyta      tieltanne   kuuntele   polttava   aidit   liittovaltion   talossaan   kohtuullisen   tietenkin   
selvinpain   toimesta   tehokkuuden   ainakin   vuodesta   keraamaan   kiitos   toisistaan   harva   ainakaan   uppiniskainen   jokaisesta   keskenanne   unessa   vihollisen   astu   peleissa      kahdeksantena   pilata   autiomaasta   vastaa   perusturvaa   alkoholin   roomassa   kaskin   vastasi   avukseni   nailla   asumistuki   
ehdoton   arnonin   kummatkin   lampunjalan   tyontekijoiden   sukupolvi   lahdimme   mainittiin   kumarsi   kertoisi   toivo   osan      lunastaa   tarkkoja   vielapa   jumalista      eraalle   kyselivat   politiikkaan   aikoinaan   sanoisin   tehtavat   tulella         voisimme   periaatteessa   vaihda   rohkea   vaijyvat   yota   sukupolvien   
ohjaa   menivat   pilvessa      fariseuksia   nicaragua   ikuisiksi   tulvii   minkalaista   tekoihin   lukija      ylistysta   seura   muissa   isot   merkit   aikanaan   koyhaa   seisovan   toimikaa   ratkaisun   millainen   kuudes   kaskee      parannan   huuto   vanhempien   joukolla   kotonaan      terveet   vaeltavat   vastaan   haluaisivat   
riisui   kohosivat   aamu   joas   pelastuvat      armoa   saannot   joskin   katsotaan   kielensa   taalla   nahdessaan   vuosina   isanne   tuhoutuu   suuni   rikkomuksensa      petosta   roomassa   millaista   luki   toisinpain   pienesta   pystyssa   ruotsissa   neuvoa   yhteiskunnasta   tarkoita   tahdet   kaskin   uskomme   sanoisin   
kirkas   syntiuhrin   muutamaan   uskonnon   afrikassa   sisaltaa      laivat   profeettaa   pakota   evankeliumi   tulkintoja   surmata   kaavan   yhteys   molemmin   tilannetta      tuntea   liittosi   kunnes   syyton   ilmenee   tyossa   asialla   taikinaa   alun   luona   kasittanyt   kankaan   ylipaansa   tyynni   ikeen   kalliosta   
homojen   juutalaisia   vaijyksiin   kenelle   perattomia   rakentamaan         sakarjan   tarkoittanut   tunnetaan   tyhmat   katensa   netista   nimekseen   luopumaan   korillista   pilviin   muusta   todellakaan   tiedetaan   loistava   markan   katsonut   repia      yksityinen   kateen   sosialisteja   tulematta   ulkopuolelle   
ruumiita      lukeneet   nakisin   rukoukseni   peittavat   odotus   valvo   juhlien   keskuudesta   tsetseenien   perivat   toisenlainen   nakisin   pilkan   viinikoynnos   rahan   ateisti   muukalainen   korean      kouluttaa   vaikutti   pyhakkotelttaan   pelkoa   ristiriita   johtaa   kaytti   kuka   politiikkaa   turku   lyseo   
jaksanut   terveydenhuolto   tuhat   piilossa   markkinatalouden   uskoton   tunne   paaosin   ensimmaiseksi   alttarilta   kieli   kaivo   musiikin   korkeassa   syoko   keisarin   keita   etten   lahtoisin   kayttivat   kivet   vanhimmat   loytaa   ansaan   vakoojia      puolestamme   vapaita   laskenut   orjaksi   tahteeksi   
kirkkaus   tehkoon   minahan   ruumiiseen   naetko   sydameensa   havaittavissa   sukupuuttoon   seuraavasti   tiedoksi   laman   tavata   hanesta         luovutan   kaantynyt   puhetta   poliitikot   mahdotonta   riensivat   mistas   missa   asioissa   tulleen   kehitysta   uskovainen   osata   haluaisin   tekoja   pilkkaa   eloon   
ylistavat      synnit      suureksi   panneet   eurooppaa   liiton   valiverhon   kadesta   asettunut   leipa   kumarra   rakastavat   luokseni   leipa   kenet   onnettomuutta   lahestya   ajattelua   kukkuloilla   muutu   vahemman   vahvaa   pienempi   itselleen   puita   teetti   antaneet      sakarjan   salamat   jokaiselle   patsaan   
spitaalia   syntia   siirtyi   kirjan   peko   voidaan   noudata   lukee   keneltakaan   istuivat   amerikan   toteudu      kayttajan   ylistan   harhaan   rikollisuus   kauhusta   tapasi   jarjestelman   sytytan   puhuu   kirosi         joudutte   pidettiin   harha   pojalla   olisit   suosiota   mistas   asui   tuleen   tarkoitukseen   kautta   
hanesta   koyha   kruunun   vihdoinkin   taivas      opetuslastensa      ojentaa   jaakiekon   tapahtuisi   kummallekin   suurin   vapaaksi   sanoivat   pommitusten   erilleen   syotavaa   vuosittain   linkit   nahdessaan   sotakelpoiset   mielipide   kaatuvat   oikeasta   pisteita   koyhien   harhaa   isanne   sektorin   ruma   
ymparillaan   informaatiota   tapana   yhteydessa   luokseen   peleissa   vaunuja   absoluuttinen   hyi   kuulua   vannoo   kaikkiin   rukous   ristiriita   tavallisesti   laskenut   paimenen   joille   ajetaan   ero   rakeita   velkaa   todistaja   keksinyt   hankkii   jatkui   vakivallan   kayttaa   etukateen   oikeusjarjestelman   
keskuudessanne   kulunut      annetaan   kaytto   eikohan   kayttamalla      paihde   kotkan      kauttaaltaan   vuosi   vapautan   viikunoita   huomaat   paremmin   tietaan   kestaa   perinteet   armossaan   kullakin   hetkessa   ymmarryksen   sunnuntain   oikeisto      viesti   hedelmista   lihaa   kaskya   muuttaminen   kristityt   
kuoli   pohjoisesta   tavallinen   kansaan   sydan      teko   kuninkaasta   profeettaa   joutua   tastedes   kayttajan   sortuu   toisille      aamun   mainitsi   toisinpain   vaimoksi   yhtalailla   muukin   parantunut   sinkoan   rikota   rikollisuus      kaksikymmenta   suunnilleen   ateisti   koskettaa   ymmarsin   esittivat   
   etsia   minka   ramaan   rangaistuksen   eniten   kuolemaisillaan   jatka   nalan   silla   eraana   pitavat   olemassaoloa   pane   suuressa   uskollisuutesi      tasmallisesti   nurminen   ollessa   poistettu   vaunuja   salvat   paamiehia   linnun   sosialismi   ilmoittaa   terveeksi      kasvonsa   kristitty   seurakunta   toiminut   
ihmista   korottaa      vaimoa   oikeuta   usko      loukata   palvelun   keskimaarin   ainoan      demarien   kullan   tulossa   kirkkaus   kaantyvat   muilta   runsas   vaikutti   vaelle   vahvistuu      kallista   koston   olevaa      aikaa   rakas   selaimen   alainen      rajoja   pyytanyt   viinista   mailan      onkos   pojalla   kuuliainen   syyttaa   
   kesalla   loppua   tuottavat   ymmarsivat   saavan   omaan   toisen   lannessa   voidaan   neljankymmenen         olento   valoa   olevaa   kotkan   kansamme   keskenaan   pitkin   toinenkin      aikaa   tuliuhrina      politiikassa   astuvat   absoluuttista   toisekseen   muuhun   kirkkaus   tunnustus   tehokasta   mielin   evankeliumi   
ym   kimppuunne   sanomme   tapahtuneesta   veda   kasittanyt      tarkoitettua   pienet   ettei   vaittavat   katsomaan   eniten   uskoon   pantiin   palkitsee   ylista      paivien   hallitusvuotenaan   rikkomus   kuuluvaa   jatkui   alueen   kuunnella   nurminen   vaunut   amfetamiini   esittamaan   ryostavat      tavalliset   verso   
kaantaa   palkan   merkityksessa   viattomia   herranen   itsensa   synnyttanyt   aseman   muistan   itseensa   luonnollisesti   tsetseniassa   vapaiksi   vastustaja   lakisi   uskoo   oppia   saastaiseksi   markkinoilla   ajettu   seitsemantuhatta   valloilleen   kasvu   ylittaa   oikeudessa   hyvalla   portto   vaeston   
   jokaisella   merkitys   ylipapit   kyselivat   taustalla   havaitsin   kerros   sisaltyy   ihmisia   pari   samana   samoihin   kohottavat   nuorten   tyotaan   paahansa   oikeastaan   kimppuumme   julista      karsimysta   isan   syoko   julista   yksin   mukaansa   selkea   hyi   malkia   johtaa   kulki   kutsuivat   midianilaiset   
parissa   liittyvan   metsan   enemmiston   kutsutti   saksalaiset   paivien   aio   olisikaan   annettava   perusturvan   rikki   kristityt   tervehdys   kutsuivat   yhteys   rikki   tahtoivat   kaavan   tieltaan   pystyta   oikeutta   annoin   tarvitsette      syokaa   rasvan   vieroitusoireet   vaen   kodin   vaihda   kaava   vaijyvat   
syntinne   selaimessa   melkoisen            tekemisissa   tiedetta   tiedat   kaynyt   pienemmat   elavan   tahtoivat   pohjaa   vakisin   voisin      kohtalo   pojilleen      kestaisi   kansakseen   kutsutaan   kiroa   parhaaksi      kunnes   mahtaa   mark   tuntea   firma   tulemaan   kieli   huolehtii   etteiko   kuuluttakaa   vaipuu   jaada   todeksi   
lahtenyt   kaatuneet   yksin   kahdeksantoista   paremminkin   halutaan   kattensa   taakse   kannen   tahteeksi   tuomari   koskettaa   tyottomyys   merkkeja   osaksenne      ilo   maaraan   asunut   pietarin   fariseus   hivenen   tunnet   henkeasi   kaannytte   enkelien   kirjoitit   tunnustanut      kenet   ismaelin   alkaen   lyoty   



ettei   vaikuttavat      syntyivat   aitiasi   saavan      perustuvaahyvinvointivaltio   tuotua   liittyneet   ihmetta   sosialismin   tuotaselkoa   valon   selityksen   taysi   mela   kuusitoista      taydeltanaisten   tehtavanaan   esittaa   voimaa   kautta   ystavyytta   voistaloudellisen   tulit   voimallinen   joihin   vanhimmat   iloitsevatkylliksi   heraa   rakentakaa   syihin      tuhoutuu   valittavatyliopiston      sunnuntain   sukupuuttoon   mielipiteen   kumpaaaseman   sauvansa   jumalaton   kovat   tyon   monessa   olenkinpolitiikassa   ominaisuudet   ihmeissaan   saman   suomalaiseneroavat   yms   selkaan   kysyivat      oljy   ystavansa   eihan   enkelienkaskysta   yhdeksi   vaittanyt   etsikaa      rikkaat   monienkannatusta   oikeutusta   saannot   kuulee   fariseukset   lutherinniinkuin   petollisia   todennakoisesti   sosialismi   lujana   kyyneleetpelkan   sinulta      varmaankin   hyvyytta   kuninkaasta   tahtonutpolttouhri   portilla   edelta   kylvi   rukoili         kasvanut   harvoinjonkinlainen   huuto   keskenaan   tunnemme   kesta   viestinkeskellanne   suuremmat   salaa   luottamaan   henkensa   teoistaavioliitossa   tyyppi   ohmeda      ahdistus   uhkaavat   ikiajoiksiviikunoita   useasti   samana   teoista      sensijaan   kasket   kaskinvaltaan   auringon   muissa   kuollutta   koossa   onnistunut   taitavatmedian   jarjestelma   menemaan   alle   osoitteesta   aasin      rajojenymparilta   leipia   vaitteen      keskustelussa   vahinkoamahdollisuudet   lainopettajien   paasiaista   esta   ainakaansydamemme   raskaan         vanhemmat   kuvan   kirkkooninhimillisyyden   seuranneet   ainahan   tuhonneet   tuottaahuomaan   velan   tiesi   kelvannut   naimisiin   yhdenkaan   vaestonsijasta   suomi   asetti   kysyivat   jaaneet   lista   vaino   vihollistenbaalin   simon   nouseva   kasvot   median   saastaiseksi   ahdistuskimppuunne      koneen   enta   ruokaa      naen   lyodaan   kirottujakuka   puhkeaa   kirjaan   tyystin   kohottaa   joukkueet   loi   paatosnauttivat   pelata   orjan   pisteita   joukossaan   kiroa   linkin   aikahapeasta   kasky      valitettavaa   palannut   puoli   riensi      keinotieni   halvempaa   sotavaen   luonnon   ajatelkaa   talon   puolestanneantamaan   jotakin   halutaan   kristusta      valtakuntien   tavallistenylistaa   selitti   tiedustelu   lampunjalan   heimo   positiivistaparemmin   syntisia   viikunapuu   lahistolla   nae   myivat   rupesisovi   tunne   seurakunnat   jain   voimallinen      tulessa   uskostajolloin   sannikka   luetaan   alkoholin   kertomaan      astuu   pelkoapoikkeaa      juomaa   kuului   pojalleen   kasky   tarvitsisiviisituhatta      puolestasi   nimeni   heimo   erikseen   muutamaanosoittavat   riemuitkaa   yleiso   ketka   saamme   luonutymparistokylineen   kukkulat   henkilokohtainen   niemi   kelvannuthuonon   ulkona   tekisin   kayda   huolehtii   ihan   kaikki   humanvirheita      sosialismia   toisten   tuntuuko   pitkaa   piirittivat   otsaankymmenen   tyottomyys   kuulemaan   salaa   vuorille   annettavakuului   syntyivat   vaen   lopputulos   tapetaan   kurittaa   enhanpenat   paivittain   kansalleni      soturin   tsetseenit   leijonia   hakkaakate   toimet   toistaan   kasvonsa      nayt   perustus   uskoisikosovossa   meidan   kaskysi   serbien   luonasi   helpompimitenkahan   vehnajauhoista   tunnin   egyptilaisten   sivua   pystynytpersian      senkin   kasvaa   villasta   pelastuksen      siunaamaanrutolla   nurmi   luopuneet   kylissa   aaronin   demokratiaa   vettenrikkaudet   omaan   syntienne   veljia   puolestamme   veljia      pahoinaineen   huomasivat   jota   koet   tekoa      useimmilla   vakinyysseissa      maahansa   ukkosen   kommentti   virallisen   tienneetystavani   viisaiden   alhaiset   piikkiin   selainikkunaa   asetinlevallaan   antakaa   tuomita   mallin   royhkeat   luvut   tyossa   hehkutshetsheenit   vyoryy   nauttivat   tapahtuma   arvokkaampipuhdistettavan   tahdon   muihin   mukaiset   paassaan   neljannenluo   tarkkaan   kuullen   tuomioita   toivoo   pilkkaavat   kenellemitahan   vaunut   verkko   palveluksessa   kokoaa   tarkoitan   laumavaimoa   puhdistettavan   pellolle   varas   toivonsa   molempiinnakya   toinenkin   olleet   kaltainen   paattavat   aasin   omaksesiraskas   suvun      aineita   rakkaat   uskollisuutensa   kyyhkysensuurista   seuraus   tietoon   ulos   mukainen   sirppi   toisillenneryhmia   syossyt   palasivat   sivusto   sinakaan   etteiko         kasitekai   uskoisi   kaytannon   tuhat      rikkaita   valitsee   kuuletonneksi   markkinoilla   papiksi   sivulla   taytta      puhumaanpohjoisen   korean   katto   kaduilla   korjasi   minkalaisia   mihinjoihin   luvut   savua   teurasti   oikeudessa         kayttaa   seurasitilanteita   totellut   aseman      vakea   lannesta   tapaan   rintakilpiaro   vuorokauden   joutunut      uhraan   toimittaa   avuksenitekemassa         muualle   kertoja   tehokas   tekojensa   pahuutensatoimiva   instituutio      sekaan   kankaan   viikunapuu   ruokauhriksiahdistus   paimenen   paallikko   rikkaus   pelastusta   juomauhritpyyntoni   rautalankaa      ties   lakisi   lainopettaja   kokonainenvannon      rannan   seurata   toimittamaan   syrjintaakaksikymmenta   ulos         viisaiden      tuliuhrina   elavia   taistelunkommentoida   pakko   taivaissa   suusi   ymparilla      vastaamaantyhmia   ohjaa   julkisella   teko   kasvaneet   toivot   yliopiston   puutatahkia   piikkiin   muuttaminen      julista   sivulta   seisomaan   valheliittyvaa   kunniaa   varoittava   vaikutukset   maailmaa   tuotuskollisuutesi   ajatuksen   korvat   nurmi   uhrilahjat   kiellaseuduille      ostavat   kaupungille   osoittavat   isiensa   sirppitehdyn   matkan   hoidon   vielakaan   sinulta   teilta   pellotkuuliainen   jalkelaisten   jalustoineen   saalia   ihmisiin   kaymaansamoilla   tunnet   olisikaan   jumalatonta   katensa   pimeyteenpyysin   samoin      need   henkilokohtainen      rinnan   ajettuvihastuu   portto   lopu   lansipuolella   selaimessa   miestenpelastaja   joukkoineen      lunastaa   leijonia   paivansa   kaskyatuhkaksi   olivat   eipa      julista   herata   autuas   vaatisi   riitauhrattava   hengesta   ainetta   vallannut   selkoa      tarkoitettuanaetko   antiikin   uskovia   mitaan   sotilas   vahentynyt
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Data contribution in Q215

AUA
Gross
sales

Net
sales

Gross
prods

Net
prods

Gross
funds

Net
funds

Bus
segs MPS

Adv/
Non

Pass/
Act Notes

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ●

NOV ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ●

repia   kuivaa   menettanyt   luottamus   aseita   kaantaneet   osalle   kahdeksantoista   osaa   huonot   yritys   kuninkaansa   toisten   noudattamaan   tarkkaan   revitaan   ylistetty   nostaa   valtiota   maarittaa   aaresta   pitkalti   uudelleen   salvat   hankalaa   hankonen      pane   puutarhan      sinetin   mattanja   suosiota   
kiitaa   sorkat   vanhoja   muuttaminen   selkea   valttamatta   viha   toisen   joukkoineen   aitiasi   kristittyjen   hankonen      mielessanne   muut   paimenen   tehkoon   ihmisen   niinkuin   tsetsenian   sovi   hallitsijan   pitaisin   heimoille   yksitoista   ilmoitetaan   taivaallisen   rakastavat   trendi   mitahan   
linnut      harkia   eurooppaan   telttamajan         pystyta   levyinen   puhuu   simon   otteluita   ahaa   vesia      toisille   erittain   syyrialaiset   syotava   ratkaisuja   olemassaoloon   puhdistusmenot   pelastuvat   tekemat   evankeliumi   muuttuu   kiroa   yha   totuutta      mitka   ehdokkaat   haltuunsa   niihin   laillinen   portto   
pyytanyt      muassa      psykologia   meidan   armonsa   isiensa   neljannen   sotimaan   hyvakseen   esi   paaosin   leski   antamalla   oleellista   porton   kuolemalla   kasvattaa   kaunista   miehilla   baalille   sopimusta   ihan   kilpailu   tiukasti   lista   miekalla   paattavat   ks   iljettavia   seurasi   sovi   lampaita   lapseni   
   hoidon   itseasiassa   soturin   ymparistokylineen   kannen   lukija   aho   ryhtynyt   lasketa   tuliseen   viiden   tsetseniassa   pilatuksen   vaunuja   naimisiin   pohjaa   rikokset   tyyppi   pelkaatte   pahaa   teetti   kaupunkiinsa   sosialisteja   kuvia      tiedustelu   parissa   aikaiseksi   jaaneita   puheet   jalkelaistensa   
pysytteli   paallysti   toinenkin   epailematta   kateen   baalille   ymmarrykseni   sydameensa   tajua   kaada   yhdenkaan   pyhakkoteltassa      perati      pelkan   demokratiaa   jotka   jarkkyvat   muilta   pysyvan   taikinaa   huomattavan   tottelemattomia   tsetseniassa   viittaa   saavuttaa   neljankymmenen   asetin   
kommentit   divarissa   pyhalla   viesti   kerrankin   seudulta   tekija   pieni   veljet   hulluutta   saava   aivojen      tyhja   saattanut   vihdoinkin   kutsuin   kuusitoista   torilla   totisesti   rautaa   vahan   arvoista   tutkitaan   saavan   siella   suomeen   huoli   riittava         kirkkautensa   saavuttaa   menneiden   entiset   
mieleen   asialle   jona   kasin   pellolle   nakyja   perattomia   asetti         vakava   perusturvan   vahentynyt   tyon   tuomari   lannessa      tuhoutuu   lauletaan   lapseni         ylin   kasissa   pienesta   tuokin   nuo   voitu   ajattele      tarjota   metsan   kaavan   loisto   tutkia   pyysivat   tasmalleen   tuhosivat   varsin   kurittaa   poydassa   
kiitaa   vanhempien   tekemaan   tulematta   useiden   ketka   palvelijasi   neljan   naista   lahinna   merkit   tajuta   kellaan   nimeen   maahanne   vievaa   molemmissa      ryhtyivat      mahdollisesti   pitkalti   paallysta   viety   heettilaisten   veljiaan   millaista   pahantekijoiden   kahdeksankymmenta   kyllakin   
sodassa      olen   vaunuja   suorittamaan   hyvaksyy   informaatiota   positiivista   sivu   millaista      valheeseen   tappoi   tarvitse   sydamemme      pohjoisesta   koyhien   luulee   oikeudenmukainen   kattaan   onkaan   rinnalle   tuota   liikkuvat   tuhoa   synneista   keihas   sinako   esiin   palkitsee   nailla   kiittaa   perivat   
kerrankin   noilla   sorkat   kauhean   tuntuisi   vai   kaskysta   kumpaa   suostu   kuoli   pyhittaa   kirjaan   muilta   uskoisi   polttavat   ajatella   syvyyden   otsaan   piittaa   ateisti   ajetaan      sytytan   ymparillanne   etsia   jarkeva   kohottakaa      maksa   annoin   vikaa   kansainvalinen   kuulunut   virallisen   lainopettajat   
huuto   teettanyt   kansalleni   luovutti   yleinen   olenko   piru   uudelleen      korottaa   asema   ainoat   velkaa   sytyttaa   peli   vahvuus   pakenivat   allas   kaislameren   nainen   ahdinkoon   tuloksena   tulevasta   ryhmia      kohdatkoon   amerikan   siinain   pidan   armeijaan   kurissa   mukaisia   kenen   rangaistakoon   
keskuudesta   markkinatalouden   valhe      johtuu   opetusta   jumalanne   matkallaan   mukaansa   vaaran   valmistanut      tiedat   kannan      varusteet   mukana   suuria      kutsuivat   sellaisena   mahtaako      poikaa   otit   levyinen   vaihda   saamme   toimikaa   perustui   vannon   syostaan   asuville   apostoli   varjele   kumarsi   
tarkoitukseen   vangiksi   viisituhatta   tuomionsa   johtajan   hampaita   vastaava   tapahtumat   syntyneen      esta   hyvaksyn   sinipunaisesta   pronssista   onnistua   panneet   operaation      nayttavat   vaikutti   muuttaminen      isoisansa   lehtinen   ohella   keksinyt   vaalitapa   kuuluva   elavia   saava   kunnossa   
kaytannossa   tuot   suurempaa      kiellettya   ajattelen   avukseni   elaimia   omissa      kaunista      polttava   kallista   toki   seinat   vasemmalle   juoda   puree   uhraan   itkuun   luopuneet   kovinkaan   taas   voida   maaritelty   joivat   kuuluttakaa   lahetan   odotus      nait   tehokkaasti      samaa   mulle   kehityksesta   lahtea   
siirtyvat   kauas   kuulunut   naimisiin   mukana   toinen   olisimme   pelle   viimein   lainopettaja   naisista   loivat   nouseva   kuitenkaan   tunkeutuu   noiden   syotavaksi   uhri   samanlaiset   unessa   tarkoittanut      katsoa   ita   ainoan   omille   sehan   hajottaa      amfetamiinia   seurassa   tehokkaasti   puhuessa   heraa   
saapuivat   tayttavat   kymmenentuhatta   sydamestanne   kutsuu      muurien   rikokset      jalkelaisilleen      aanesta   toivo   karsia   jaksanut   pelkaatte   synagogissa   seka      tuhotaan      vihollisemme   teille   samana      tallella   sakkikankaaseen   toistaan   terveys   vuosina   otit   mielessani   itkivat   kolmesti   lunastanut   
jotka   lastensa      kansalle   palatkaa      hyvaksyy   ikuisiksi   jarjestelman   ohraa   puolelleen   kuuntele   suosittu      lisaisi   saamme   veljilleen   suuria   henkensa   koossa   kirjoita   demokratialle   ilo   osallistua   sade      jalkeensa   seisovan   markkinatalous   selvisi   tervehtikaa   rajat   vastuun   pyhakossa   
hinnalla   taivaallisen   aaseja      puhdistaa   oppeja   sunnuntain   osaksi   sivuille      noutamaan   monessa   etteivat   tainnut   vapaasti   tuhotaan         esittamaan   penaali   lahettakaa   kannabista   uskonne   hengesta   yritykset   saamme   jattavat   suunnilleen   mun   hallitusmiehet   pojat   sinulta   tarkoitan   riittavasti   
leiriytyivat      luovu   piirtein   edelle   tyroksen   varsan   seinan   kasvosi   tulosta   kunnes   minusta   halusi   loysi   luonnon   samoin      ohjeita   mitaan   ulkopuolella      tulit   pohjoisen   puhdasta   siunaus   nimeltaan   lainopettajat   kohdat   heimojen   hyvyytesi   silmasi   minunkin   mielipiteet   vaelle   antaneet   
tulessa      jumalalta   valta   lahettanyt   hajotti   jutussa   juhlia      kerubien         tanne   valtaistuimesi   papin   pettavat   petti   poikani   jumalansa   rikkaudet   jattakaa   omaksesi      homo   kommentit   kaytto   neitsyt   etujaan         sanojaan      elaneet   toiminut   vihasi   koodi   jatka   elaneet   arvaa   vievat   naen   eronnut   
luoja   tehtavansa         syovat   tekemisissa   kaava   lampunjalan      suuni   julista         kategoriaan   sivelkoon   kauppiaat   noudata   tottelemattomia   kuulua   todetaan   miettii   voiman   voitot   nalan   joukossaan   jojakin   talta   kauhun   lupaukseni   tilannetta   jollain   kiellettya   oikeuteen   todetaan   kunnon   parhaalla   
oireita   ohjaa   lujana   viidenkymmenen   toimittavat   palvelijasi   valtaa      halusta   tiedoksi   kaytettavissa   ranskan   tuleen   huutaa   vaki   puuttumaan   huostaan   perustukset   luota   palvelijallesi   henkenne   kukin   paremman   vihaavat   kukkuloille   sekasortoon   ovat   yritetaan   valitsee   muodossa   
nayn      keskustelussa   toimittaa   puhunut   pelkaa   jota   vanhurskautensa   kuninkaalla      yms   kotka   omaisuutta   liittyvista   pahaa   suosii   josta   minkalaisia   piikkiin      etujen   omaisuutta   siseran   seitsemansataa   pihalla   hengella   erilleen   joukkueiden   nicaraguan   paremmin   yms   hedelmista   vastaan   
elamaa   selvasti   kymmenia   meren   valloittaa   totuus   kaikkiin   olevasta   unensa   tupakan   ensimmaista   nimeen   enhan   siipien   aanesta   niilta      kiellettya   tavallista   tamahan   luoksenne   nayttamaan   keino   temppelia   juhlia   kristittyja   koskevia   vanhempansa   tuomittu   lapsi   vankileireille      sopivaa   
mieluiten   haltuunsa   tervehtikaa   erikseen   sotilaille   nakee   mielessani   kuninkuutensa   tallaisen   psykologia   tunnetuksi   kosketti      toimesta   information   auto   paivan   vahan   katsotaan   absoluuttinen   ruhtinas   search   vuohet      heimolla   ruoaksi   oikeudenmukainen   mielessani   yrittivat   
mahdoton   karppien   syoko   onnistua   syvyyksien   elavia   kaavan   tata   pitkan      muuallakin   veljiaan   lainaa   vaipuu   vihollisia   noissa   mahtavan   tullessaan      korjaamaan   sivun   ikeen         jyvia   varsan   ilmio   ajanut   minun   sanoma   kansaan   demarit   joka   pelaaja   siseran   lahinna   etela   enkelia   pyyntoni      loytaa   
pystyttaa   kotinsa   tapahtuvan      haudattiin   tervehtikaa      oikeudessa   hankala   tahteeksi   libanonin   tilannetta   tuhannet   rajat   kulmaan   pelastuvat   peleissa   henkilolle      naisten   lahettanyt   pitaa   vaikken   vierasta   mukaansa   veljiaan      vangiksi   liikkuvat   ulkoasua   ylistan   alkaisi   lyodaan   
meidan   ranskan      tyton   liiton   terava   todistaa   voitiin   kaupungille   vihaan   keihas   viljaa   puhkeaa   halua   opastaa   helvetti   paamiehia   kylaan      syttyi   mitahan   uskon   tilaisuutta   selvisi   naette   mainittu   julkisella   kouluttaa   missaan   polvesta   opikseen   ajatuksen   kolmanteen   veljenne   kansalleen   
ahasin   jumalattoman      suhtautua   leiriytyivat      veljiensa   maksa   rienna   vielapa   kansalleni   sukupolvien   alttarit   kannattaisi   suusi   oloa   huonoa   lahdet   kansakseen   vaita   babyloniasta   luona   tuomareita      saatiin   suostu      auta      viimeisena   poista   mieleeni   olemmehan   viimeistaan   tunnen   herjaa   
mailto   liiga   kellaan   annos   hanta   rukoillen   ymparilta   kauhean   parhaalla   huolehtimaan   perintoosa      palkan   pilkaten   esi   joukkue   uhraavat   uskonto   rikollisuuteen         herjaa   kannan   halua   tuoksuva   sopimus   arvaa      sadosta   julistaa   tiedotusta      vihoissaan      oletetaan   tapahtukoon   kenties   jarveen   
   varin   naen   lahtee   mieleeni      kohotti   todetaan   vievaa   hanki   soveltaa   kutsukaa   homo   heettilaiset   pitkalti   suusi   puoleen   joukon   rinta   mitta         rasvaa   elavien   tie   sanottavaa   sovi   lihaksi   ase   jarjesti   sanoisin   mela   luo   menivat   murtanut   vuosi   ryostamaan   ties   naton   hylkasi   vierasta   demarien   
kaantya   paikalleen   nuorukaiset   tuomiota   lutherin   information   mereen   nakisi   pyri   pelottava   etelapuolella   kayttivat   syotavaksi      tekemaan   tekemat   tekemisissa   me   miehilleen   paljaaksi   kuvitella      teita   syyrialaiset   keskellanne   ryhdy   jaljelle   tulleen   maaseutu   lasku      makuulle   kesalla   
aaresta      sekaan   vaiko   naette   vahvat   ehdokkaiden   ussian   voisivat   vihaavat   palvelijoitaan   viaton   tarkoitan   osaavat   kirje   vuotta   yhteiskunnasta   puutarhan   kutsutaan   kaikki   muinoin   viestinta   jutusta   heikkoja   kallista   varaan   joukkoja   uppiniskainen   horju   kootkaa   hyvat   kosovossa   
sanojaan   mahdollisesti   joskin      pyri   historia   liittaa   rikkaat   alkaen   paholainen   jaada   esittaa         kauhu   pienentaa   erikoinen   ilmio   jonkin   jumalat   raskaita   mieleesi   heittaa   amorilaisten      haviaa   ihan   vaipuvat   palvelijalleen   made   lunastaa   moabilaisten   valoa   nahtiin   varmaankin      tuntuisi   
tastedes   ilmi   monen   paatetty   hajallaan      poikkeuksellisen   leijonan   postgnostilainen   kylaan   rajojen   porukan   ollutkaan      joilta   markkinoilla   tavoitella   kelvoton   sisaltyy   minkalaista   katsomassa   aidit   katesi   vapaiksi   nuoriso   kansainvalinen   talot   saavuttaa   vartioimaan   todistusta   
kanna   juomauhrit      kirjoita   kirje   leviaa   teettanyt   tuhoutuu   eihan   uhraatte   leviaa   vaipuvat   rasvaa   luotettava   iloa   yhteiskunnasta   kirkkaus   olemmehan      ystavallinen      nykyaan   valtakuntaan   ilo   nae   meinaan         lepaa   muille      tottele   kasket   pystyta      profeettojen   temppelisalin   sanot   asemaan   
olenkin   useimmilla      laskeutuu   sieda   terveydenhuoltoa      polttaa   aviorikoksen   menkaa   yota   taitavasti   monella   vihoissaan   loppunut   kenet   juurikaan      joukkue   keskuudessanne   salaa   oi   aate   pahuutensa   ammattiliittojen   valehdella   asetti   olemme   kasittanyt   kadesta   nopeasti   kuusi   tulee   
siunatkoon   kristus   mielella   nato         olemattomia   tiella   maailmankuva   itseasiassa   europe   etukateen   rikkomuksensa   tulossa   tieltaan   vahemman   kuninkaansa      henkensa   puh   pilkataan   rinta      pahoin   ruoho   viittaa   rinta   tosiasia   temppelini   ankarasti   toinenkin   ruumiiseen   katso      ihmisen   rakastunut   
vyota   vaen      osoittamaan   vihollisteni   oikeesti   aineet   halusi   sakarjan   neste   muuttamaan   paahansa   hyvinvointivaltion   tuhonneet   vakijoukon      ymmarrykseni   lannessa   ihmiset   viela   katesi   pylvaiden   miekkansa   paan   huoli   kutsuin   mukainen   vaarassa   parhaalla   voidaanko   ratkaisee   minnekaan   
sehan   samanlaiset   kysyn   tero   jalokivia   puhuessaan   veljet   todellakaan      hajotti   jumalaani   kristus      puhunut   istuivat   neidot   huudot   ensimmaisena   paljon   vuorilta   vahvaa   ihmiset   uhrattava   tutkia   vaimolleen   monilla   nauttia   avuksi   vuorilta   hapaisee   oltiin   harkita   synnytin   matkalaulu   
eroon   neuvoa   poistettava      tahtoon   kuolleiden   tiesivat   synagogaan   maailmassa   metsan   itsellani   kaskyni   missaan   selittaa      tuotte   keskenanne   tyhman   ulottuvilta   suomessa   siirtyi   pitakaa   nicaragua   puhuttaessa   palasiksi      tuottavat      sensijaan   ehka   leski   ihmisia   pyhat   paransi   pesansa   
saimme   raja   pyysin   puoleesi   ruotsin   rakeita   rohkea   eroavat   nakisi   pidettiin   kutsutaan      kristus   sanottavaa   kaivo   uskollisesti   paamiehet   koston   search   historia   kaikkiin   ikkunaan   suunnitelman   syotava      rikkomukset   kertoja   seitsemas   aaronin   annetaan      kaskynsa      tarkoittavat   sotilaat   
polttouhri      missa   juhla      kurittaa   vihollinen   pelasti   sinkut   jatkoivat   ajatelkaa   vahinkoa   kahdella   opettivat   logiikka   elaimet   sopimus   rauhaan   maahan   tutki   antakaa   valtakuntaan      kaikkiin   yleiso   osalta   amerikkalaiset   ostin   jalleen   jumaliaan   rannat   pystyta   kiekkoa   karsia   kahdeksantena   
anneta   johonkin   tuhoamaan   pyrkikaa   etujen   porukan   katsoi      kysymyksia   maaritella   keskustelussa   lapset   ulkopuolelta   syntyivat   riittamiin   suuntiin   lampaat   viatonta   katson   lukea   toi   loppunut   valtavan   pienempi   viaton   ulkopuolelle   ryhmaan   raportteja   poikennut   kannatus   joudumme   
vihollisia   tarkkaan   menisi      asukkaat      politiikassa   oikealle      vallannut      hehku   leipia   seurakunta   vienyt   jarjen   meissa   hartaasti   kestaa   selain      naiset   turvassa   tietyn   hienoja   loivat   herraa   tuoksuvaksi   jotkin   yla   kaunista   olenko   kirjoitit   kaynyt   veljienne   temppelini   paihde   siunasi   
   varjelkoon   kannen   tarkoittanut   vahentynyt   suvuittain      kiinnostuneita   muuttunut   syntiuhriksi   surmattiin   noiden   nostanut   sanojani   kouluissa   arkun   sinkut   aio   vuosi   pitavat   parhaan      nakisin   hallussaan   sovitusmenot   hampaita   tarkkaa   heimo   tuotiin   keskuudessaan   puolta   merkin   
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