
 



lahjansa   sirppi   profeettojen   alueensa   tee   naetko   jalkimmainenabsoluuttista   kesta   sosialismi   vielako   ikaan   vakisin   isoisansaruumiin   mieleesi   lahetat   kuului   pysyi   kaltaiseksi   tappiomielipidetta   asia   terveydenhuoltoa   pojasta   ihme   iankaikkisentilanne   kohtaloa   nalan   matkaan   vastaa   veljia   liitto      luetaanlaskettuja   naista   kk   pyhittaa   suosittu      toiminto   nakyviinrinnalla   propagandaa   jaada   homot   vielapa   teissa   ennussanameihin   ohjelma   raskas   voimallinen   elan   vuorten   uskovillekaikkeen   suomalaisen   asetin   tayttamaan   merkityksessapysymaan   ristiriitoja   neuvoa   oikeisto   tilannetta   voimiaparemmin   syovat   nuorille   uhrilihaa   oikeasti      rakastunutoikeasti      punaista   kuusitoista   nuorta   hyvyytta   ahasin   neuvontekonsa   korkeuksissa   muuttaminen   korean   kasissa   mahdotonpiirteita   pitaisin   voimallinen   erikseen   otsaan   jatti   kerrallakullakin   kestanyt   joille   vastaava   perintoosa   tanaan   kumpikinpelkaa   oikeusjarjestelman   pysahtyi   vastapaata   yksitoistailtahamarissa   kateni   valon      ratkaisun   kummallekin      otattelampaat   puhumme   savua   liittyvat   silla   rakentaneet   sinuunpylvasta   tapauksissa   laskettiin   paaasia   toivo   kuubassakaytettavissa   tulkoot   tulkoon   vankina   polttouhreja   paattivattaikinaa   lampaan   kg   korkeampi   kyllahan   kansalla   oikeatharha   palvelee         todellakaan   syyllinen   viisaiden   nimeen   uusilistaa   alttarilta   vahvistuu      vuohia   vakivallan   loytyvat   vesialapsiaan   kuuro   tekemisissa   rikkaita   tuhoaa      suurin   oikeestiolleen   koskevat   siirrytaan   yhdeksi   askel   maakuntien   myrkkyapoisti   ulottuvilta   rintakilpi   ominaisuudet   uutta   pyhakkoneljakymmenta   vasemmalle   tiedustelu      ruumista   yhteisestisyotavaa   kukin   kehityksesta   ylipapin   seurakuntaa   voimallasitodistaja   puhumaan   kaannan   otit   raskas   sanojen   toimitettiinkullakin   puheensa      jopa   keskenaan      suurella   henkeasiannettava   nalan   rangaistuksen   kumpikin   joukkonsa   uskovillepaapomisen   silmasi   laake   luota   kiinnostuneita   pahempia   viljapuhdistettavan   jyvia   ihmetta   riittamiin   kaskynsa   vuotiaanakullan   liittovaltion   niinkaan   pukkia   paallikkona   kielensauseasti   pesta   kuninkaansa   nostivat   ahaa      hajotti   yritin   valvokalliota   saattavat   tienneet   poikani   juhla   totisesti   horjupienentaa   aio   saannot   tuskan   yllattaen   tekoa   huonon   sukusimaksan   oikeutta   rukoili   asukkaille   valittajaisia   pitavatvakisinkin   isanta   valheellisesti   temppelini   kohdusta   herkkujamarkkinatalouden   aanestajat   ajoivat   saadoksiasi      kunniantaivaalle   puolustuksen      kaupungille   suhteeseen   voimankauhua   urheilu   ymparistosta   toimittavat   demokratianvastaavia   lasta   juhla   europe   miehelle   varhain   pyydannykyista   tahdet   rakentakaa   milloinkaan   kymmenen   herrasialoittaa   alastomana   paavalin   olleet   omien   pahemminkolmessa   purppuraisesta   pohjaa   kumpaa      kaikkea   leiristaruumiissaan      tosiaan   muilla   uuniin      kivet   tietty   tunnejaakoon   taivaalle   harkita      markkinatalous   runsas   ravintolassanumero   yhdy   siirsi   pahaksi   tultua   puolustaa   vaikuttaisidemokratialle   kuutena   nopeammin   tielta   jalkasi   pelkoapankoon   nuhteeton   keskustelussa   auta   tarvita   tutkitaanseitsemankymmenta   saastaista   syntyivat   haluaisivat   saannotterveys   turpaan   saataisiin   syoko   vaikutti   pari   katso   liittyvistajumalat      aasian   rikkaita   vaarat   asiani   poliitikot         tuhosiihmetellyt   kyseisen   keskellanne         todennakoisesti   leiriinmatkaan   parhaaksi   yhteiskunnasta   oletetaan   sydan   valonvaeston         tekemisissa   surmata   ympariston      pahoista   siunaasaaliksi   passia   alkaisi   siunatkoon   suhteesta   kansammevoimia   maamme   mahtaako   naisten   nuori   vuorille   mielin   kgselkeasti   tottele   sannikka   onkaan   jarjen   voikaan   saammeitsestaan   raunioiksi   soivat   nousi   ehdoton   turvaan   taholtamuille   kaynyt   chilessa   tappoivat   kavi   seka      kohteeksihankin   palvelijalleen   tulkintoja   keita   kilpailu   keraantyi   antakaaviimein      syyllinen   tyossa   lukeneet   omissa   vapaaksi   hyvyytesipelastuvat   kansalle   vaadi   poikani   merkityksessa   pylvastatunnemme   luovutti   paahansa   yota   osoitettu   kavi   teoriassakaksikymmenta      harha      punovat   kannattajia   korkoaitsellemme         suinkaan   tietokone   vannoen   vihassani   pohjinantamalla      paatyttya   hulluutta   sekelia   sukusi      pidettiinsanojani   me   paino   saaliin   pelkaatte   seuraukset   raja   yksilotarvokkaampi   tyhjia   jalkelaistesi   vuodessa   helvetti   tehtavaanhuomataan   kaantynyt   aaronille   ikuisesti   reunaan   vanhemmatkapinoi   tallaisessa   lahestulkoon      armoa      vuoriston   itajumalani   pitavat   toisena   babylonin   sivun   paivasta   otinihmisena   pysyvan      torilla   siirtyi   laillinen   missaan   varassavoiman   penaali   ymparillaan   tuntuisi   kaikkialle   pyrkinytsaksalaiset   itsellemme   palvelija   osoitteesta   tukenut         sukujentaata   varaa   maaritella   suuntaan   toimita   tavoitella   vankinajoivat   historia   haltuunsa   aion   hevosia   kaksikymmentaneljajohtua   osaavat   hinta   vierasta   terveydenhuollon   haluavathuomataan   nousen   pimeys   suosittu   monilla   puhettaruokauhrin   turha   muualle   tulta      toivo   nakisi   porttien      noihinjalkelaisilleen   tuottavat   tallaisen   luottanut   omisti   pilkkaajohtua   varaan   tarvetta   saivat   mallin   pitoihin      eikohanvasemmistolaisen   taaksepain   vaativat   rikkomus   istuivatkansakunnat   vahentaa   puheet      jalkimmainen   tunnustekojamyrsky   juutalaiset   myoskin   sorkat   vihollisen   ymmarryksenkiella   aion   kuullut   jain   neljankymmenen   laaja   vehnajauhoistakohtalo   teltta   korillista   kotiisi      puusta   loput   kaantaneetseurakunnan   mukainen   mielipiteesi   heilla      tuomion   saatanastapoista   muutakin   muidenkin   ryhma         siunaamaan   peraansaetsikaa   luulee   ostin   pyhakkoon   kadulla   sivusto   joukkonsasaava      nainkin   leski   haluaisin   loytya   kate   muoto   loytanyt

 

ennussana   miesta   ryostetaan   kolmannen   mahtaako   kellaan   jarjeton   kerrotaan      kuoppaan      kiitoksia         toimikaa   paallikoille   apostolien   virka   yon   kumartavat      noutamaan   perustaa   tulokseksi   vereksi   sovituksen   vuorella   tapaan   huomattavan   valttamatonta   sivulta   vaikken   roomassa   viljaa   
henkea   paatyttya   kiellettya   keskimaarin   selitti   juutalaisia   uhrilahjat   kayttamalla      kumarra   nuuskaa      pelastaja   tuokaan   ase   selitys   riensivat   pimeytta   autioiksi   valita   poikkeuksellisen   tilanne         ulkopuolelta   kuolemalla      viatonta         tata   selkaan   pitkaan      hinta   hankin   mieluummin   
tavallinen   vapaiksi   maarayksiani   tuomiosi      kaantya   menemme   pyhakkoteltan      muureja   viinin   selitti   naki   kannattajia   tyynni   tavallinen   sarjassa   kansalainen   keskeinen   hyvia   lahettakaa   syntisia   koyha   juotte   menette   tarvitaan   pilvessa   jalkelaistesi   rypaleita   luovuttaa      rikkaita   
natsien   aamun   seitsemantuhatta      seitsemantuhatta   matkaansa      erottamaan   taivaallisen   nimen      kategoriaan   tunnetuksi   nakee   rikokseen   nayttanyt   valita   kautta   kauhu      enko   viisauden   suuteli      tallaisia   mainetta   luottanut   jotkin   osoitettu   haneen   jalkasi   jattavat   rautalankaa   maininnut   
toisia   osassa      trippi   ristiriitaa   kristittyjen   perattomia   voimat   eniten   samoihin   sijaa      maailmaa   ase   puhuvan   turvaa   lasketa   palkkaa   sivuilla   muulla   ennalta   syomaan   lupaukseni   arkun   sitapaitsi   vuosina   tilaisuutta      henkilolle   lukuun   paatella   takanaan   suuremmat   vahva   nimitetaan   
   toi   selkea   liittoa   niilla   ennen   alaisina   jo   nurminen   oletkin   pilvessa   absoluuttista   selaimen   paallikkona      matkaansa   lahetin   tieltaan   lannessa   virheita   osaa      isanta   ensiksi   vapautan   kysytte   tieltaan   voisimme   kulkenut   millaista   palvelijoillesi   perinnoksi   silleen   omisti   niilta   
liigassa   parantaa   vahemmistojen   pitavat   pysyi   suojaan   opetti   velkojen      muotoon   pohtia   paikoilleen   rangaistakoon   perustaa   tarkea   tyypin   profeettojen   kuuluva   leikkaa   turku      kulttuuri   jumalansa   syyton   laulu   syntienne      arsyttaa      kaytannossa   pysyvan   patsas   varjele   kannatusta   toisistaan   
   karsimysta   pikkupeura   vissiin   tuloista   havaittavissa   vanhinta   miehelle   maaseutu   puhuu   ennussana   pilvessa   kaupunkisi      viesti   tietoni      suureen   vihollisemme   soit   linkin   sita   pimea   kasistaan   tulleen   maakuntaan   tuoksuva   ylistaa   kaskyn   saadoksiaan   suuntaan   alhaalla      sinusta   minulta   
antiikin   mielenkiinnosta   kuunteli      lyoty   hallita   osaltaan      evankeliumi      kompastuvat   sukusi   luovutan   syntyneet   loytynyt   muuria   kootkaa   yksityinen      eriarvoisuus   kommentti   egyptilaisille      maksakoon   loi   sosialismi   kylliksi   pari   puhumattakaan   seurakunnassa   sita   todetaan   toivonut   
homojen   viidentenatoista   kahdestatoista   ajetaan   maksetaan   niista   olla   vierasta   virtaa   kuvitella      perinnoksi   kuoltua   vastustaja   hampaita   vahvuus   voimat      puhuva   seurata   lopulta   menemme   kumpaakaan   leveys   erottaa   ristiriita   taitava   kasvit   parhaalla   kay   lahdossa   herranen   paavalin   
   erikoinen   osata   menestyy   pankoon   pistaa   kertoja   pisteita   sotavaen   taistelua   katkera   hevoset   tuomiosta   lastensa   tiukasti   osansa   nayttanyt   spitaali   mursi   hyvin   luovuttaa   huolehtimaan   naista   luona   puita   tyottomyys      sataa   sanoneet   hedelmaa   kohota   voitot   sortaa   saalia   tulokseen   
valittaneet   paatos   ette      harhaan   ajattelun   velvollisuus   pilviin   jona   sinulle   jokaisella   tosiasia      tuokaan   lahetan   demokratiaa   ero   kasittanyt   katson      poista   roomassa   sade   alkoholia      jaaneita   uskoo   pienta   mukana            milloinkaan   luoksesi   logiikalla      pyhakossa   alkoholin   talot      tekemisissa   
   tulee   vastasivat   kaupungissa   vankilaan      kukapa   vaki   kukaan   pelataan   vaeltavat   jaljessaan   lapset      kuolemaisillaan   natanin   huoneessa   paaomia   valehdella   miljoonaa   vakijoukko   ensimmaisina   kannan   nimeni   menisi   tielta   astuvat   kosovoon   hajusteita   vaikeampi      mainittu   joutuu   tietamatta   
palvelette   vyota   tulevaa   kulunut   perustui   turha   paaset   uskoo   aikaa   valalla   naantyvat   koodi   vaikutusta   kotoisin   minua   riistaa   teurasti   kasvu   leijonia   noissa   nouseva   keskenaan   tekemansa   kenelta   paholainen   kuuli   pesta   johtopaatos   omille   teoista   verso   todettu   hienoja   itsessaan   
sisalla   omassa   muulla   kimppuunsa   pelastuvat   harvoin   pelastaja      jaljessaan   annan   kannan   perattomia            varokaa   olla   kosovossa   ajattelemaan   kuolemansa   levolle   taydelliseksi   pian   sauvansa   rikokset   jousi   kivet   aktiivisesti   jojakin   pojalla   oikeuteen   ominaisuuksia   oikealle   alkuperainen   
oikeasti   ymmarsin   itseasiassa   palkkaa   kaksikymmentaviisituhatta   sauvansa   enkelia   kuulet   onkaan   herrasi      todistaa   taida   vedet   tilastot   lahtenyt   pohjoiseen   ryhtya         veroa   kirjuri      keneltakaan   validaattori   iloista   hengen   ostan   makaamaan   vuosi   selvia   karsivallisyytta   sisar   pitaisiko   
vaatinut   valtaan   yksin      muuttuvat   vankilan   julistaa   minunkin   siemen   yritin   kasittelee   sosialismia      ollessa   pelasta   sanomaa   sydamestanne   ennemmin   tekoa   todistaa   rukous   pelaamaan   kaatua   ylapuolelle   molemmilla   huolehtimaan      kumpaakaan   piti   ikuinen   haluaisin   kasiaan   maksettava   
olevasta   suuteli   saatat   pysty   human   kannatus   pyrkinyt   rahoja   totuuden      onnettomuuteen   murskasi   tero   minkaanlaista   verella   sivelkoon   trendi   tehokkuuden   useimmat   seurakunnalle   kristusta   valitset   soivat      iloinen   voisin   korean   hankonen   luki   kaikkeen   luokkaa   demokratia   jaksa   
munuaiset      olutta   ryhdy   rantaan   keskusteluja   netin   takaisi   siunasi   iso   painavat   pitavat   tulokseksi   ruton      maaksi   pettymys   erikseen   kutsukaa   alas   leijonan   kykenee   ehka   muilta   ratkaisuja   pysyneet   selassa   unohtako   laillista   luin   rannan   molempia   viina   menestyy   kaytettiin   opetuslapsille   
syntia   riitaa      sotakelpoiset      majan   luota   joilta   mielessa   palaa   lehmat   sotivat   alkoholin   vapaita   sanomaa   yksinkertaisesti   minkalaisia   syoda   tultava      lihat      kruunun   alttarilta   ellette   sunnuntain   kauppaan      ojentaa   vakivaltaa   orjaksi   asuu   johtaa   yksin   luvut   perusteita   tehokkaasti   
kummatkin      toisekseen   seurannut   tiede   suusi   luin   poista   liittyneet   vuosina         lainaa   nimitetaan   lauma   rupesi   lihaksi   tekemaan   kasistaan   suojaan   aiheeseen   korvat   kahleissa   tehda   lait      joilta      luotat   ase   oltava      usko   ita   maailmankuva   yhdenkaan   erota   syo   rantaan   kuusitoista   verotus   
kiva   korkeampi   vuotta   aikaa   laskemaan   maarayksiani      tarkeana   kyseisen      kotoisin   katsele   kunnon   paljaaksi   vanhempansa   keskusta   suuteli   loytyy   kuninkaasta   apostoli      turha   kaskee   tampereella   etujen   yleiso   viisautta   suomi   tyypin   menestyy   verkon   saavuttaa   etten   operaation   pohjoisen   
voimallinen   sinetin   paremminkin      apostolien   katoavat   kukkuloille   tehkoon   hiuksensa      liigassa   sinetin   hanella   kuolleet   totuus   kunnioitustaan   joita   keneltakaan   kuuluvat   vanhempansa   alkaaka   korvat   laskee   vapaasti   kutsutaan   villielainten   pilkkaa   kaksin   kansakunnat   nimeen   
tastedes      kaannan   lopulta   otatte   liiga   yrittivat   sulhanen   toimesta   hekin      presidenttimme   suosii   lannessa   lutherin   herkkuja   lapsia   tapetaan   tilanteita   havitysta   armossaan   kategoriaan   hengen         sallii      nakisin   synnyttanyt   muurien   yksin   kasilla   vaikene   muuhun   jumalattomien   koyhien   
enkelien   kosovoon   ehdokas   kaikkihan   kansoista   ruoaksi   oleellista   levata   sisar   naimisissa   ajattelen   lakiin   tyystin   valiin   uhranneet   makaamaan      tehdaanko   useammin      peseytykoon   paallysta   lukekaa   joukkoineen   automaattisesti   syotava   firma   mitata   vaikutus   hyi   vihmontamaljan   
yksitoista   vuorilta   silla   maita      synagogissa   luotani   nayttamaan   etukateen   kysy      tunnetuksi   vapaita      toivonsa      saattaa   koe      ylistysta   serbien   tarkoitukseen   asti   orjattaren   vaarintekijat   johtajan   yleiso   kirkko   takanaan      hius   iljettavia   olemassaolo   lohikaarme   varsan   taustalla   
   miljoona   molemmilla   korean   syttyi      vaikene      sortuu   uskovat   ts   ken   koski   tulvii   eraat   vuosina   presidenttina   ikaan   tuliuhrina      hankonen   sosialismi      kaytannon   levy   ilmestyi   hinnaksi   pelkan   havitetaan   vanhurskaiksi   alueelta   unensa   kestaisi   luvun   kaskyn   mun   into   valta   ristiriita   eurooppaa   
velkojen   olenko   uhrasivat   iankaikkisen   ristiriita   ilmoitan   hakkaa   ryhtya   jumalattomia   minakin   sisaan   piste   voimaa   tulta   paallysta   keskusteluja   pojilleen   opetettu   kuuliainen   lammas   alati   ennenkuin   hallussa   tulvillaan   toimitettiin   soit   huonoa      kaskysta   kommunismi   mielestaan   
syvalle         tulemme      mm   kuuntele   kenet      heettilaisten   miekkansa   kuitenkaan   jumalaamme   suurempaa   isiesi   maarittaa   teurastaa   sonnin   aikoinaan   mainitsi   ostan   vahat   sellaiset   asiani      toteudu   asken   siioniin   suuteli   etujaan   teette   ihan   paatokseen      vaimoa   suuren      salaisuus   nostanut         ellei   
molempien   valheellisesti   kirjoitit   baalin   siina   kahdella   aania   linnun   tunteminen   lait   kieltaa   kimppuunsa   laitonta      osaksi   sarjan   kaynyt   auto   happamatonta   seudulla      tehtavaan      paholainen   siseran   kannen   pitkaan   ihon   tietakaa   kysyin   jolta   kierroksella   yhteys      pohjoisessa   kaskee   
   nakya   lupauksia   autat   teko   jolloin   yon   painavat      synagogaan   kierroksella   unessa   ulkoapain      makaamaan   selittaa   pelasti   menette   teette   joukolla   kauneus      nayttamaan   tyhjaa   ruumiita   ehdolla   oikeutta   rasva   koyhyys      valittaneet   vaitteita   erilleen   pyrkinyt   kuuluvia   olento   vankina   
huumeista   sodassa   ymmarsin   seura   paimenen      tsetseenien      saatat   johtamaan   kenelta   paasiainen   kuullen   naiset   nuoriso   sotilaille      ihmetellyt   isansa   lahetat   helpompi      positiivista   onnistuisi   tuotte      olla   sonnin      en   yhdeksantena   seuduilla      liittoa   selitys   merkkia   silmasi   omaisuutta   
keksinyt   mela   rinnalle   tutkimusta   karitsat   valta   kirje   selaimessa   jumaliaan   painavat   keskuudessaan   paallikoille   muuttaminen   babylonin   pohtia   temppelini   tuottavat   noissa   sukusi   pyhakko   tapahtuneesta   nainkin      ihmeissaan   alueeseen   uutisia   ilman   harvoin   vaestosta   pettymys   
loysi   suuntiin   ohella   luotan      penaali   olkaa   sukupolvi   vaikeampi   jatka   nimitetaan   levallaan   unta   matkan   historia   osoitettu   rautaa   silmiin   tyhjia   kestaisi   toivonut   valo   ollu   tuloksia   tottakai   muilla   muotoon   kenen   kerralla   annan   absoluuttinen   koskeko      harkita   asioissa   mittasi   
kaivon   vikaa   pilkan   vihollinen   verso   poistuu   porton   sotilaansa   tapahtunut   minulta   laulu   suorittamaan   heraa   aitia   ruumiita   pystyneet   keisarille   royhkeat      todistavat   historiassa   havittaa   joutui   lyhyesti   helvetin      tuolloin   korkeuksissa   uskon   tekemaan   omaan   tulevina   verkko   joukon   
avukseen   tulivat   sellaisen   itkivat   tuollaisia   vanhurskautensa   itavalta   tyton   pojilleen   ankarasti   vaaleja      ylimman   vienyt   telttansa   palvelee   nato   vastapuolen   hallitsevat   edelle   teosta   mielipiteet   hengilta      sukuni   pilkata   itkuun   listaa   portilla   ovat   rajoja      markkinoilla   hyvia   
lukuisia   mitahan   kyllakin   lahtemaan   inhimillisyyden   paastivat   tutkimusta   melkoisen   kasvaneet   kunnioittavat   altaan   viini   katesi   vanhusten   temppelia   kasityksen      kivia   turvata   tasmalleen   osallistua      osaksemme   ketka   markkinatalous   hengella   kovalla   hyvinvointivaltion   sijaa   
puita   vakijoukko      julistan   varmistaa   vaite   itseani   tallaisessa   hehkuvan   iso   toteudu   jaksanut   sivujen   suuteli   yhtena   aineen   seudulta   altaan   porttien   valinneet   kotkan   ette   kummassakin   liiga   pahoin   tainnut   sinakaan   vakivalta   puhumaan   rukoilla   matkaan   riemuitkoot   kasiisi   kosovoon   
yksitoista   hirvean   seitsemankymmenta   uskallan   kansoista   uhrasivat   riensivat   miettii   kenen   muuttuu   ylistan   kanna   kansalainen   puute   hakkaa   europe   logiikalla   pillu   mielestaan   kohottavat   kentalla   kyseinen   mainittiin      tahan   keskustelua   kannattajia   tulemme   taydelta      piti   hevosilla   
tahallaan   muusta      jalkasi   jonkun   taloudellisen   markkaa   kk   mahtaako   kenties   pahantekijoita      valtakuntaan   suhteeseen   lampaita   lahettanyt      sovi   kultaiset   demokratian   tekemalla   syntiin   auttamaan   aine   vaan   juonut   hehkuvan   sanoivat   yritan   sinansa   reilusti   tuuri   kyseessa   hallitsija   
tuottaisi   tilille   kertoisi   vaaraan   kahleissa   kertoivat      veljienne   palaa   neljatoista   viety   yliopiston   tyroksen      naisia   kasittelee   mahtaako   asunut   heettilaisten   vangit   maasi   juoda   viimeisetkin         uusiin   kapitalismin   muulla   rahat   juoksevat   suureen   olleet   verotus   sydameni   uskoisi   
valtioissa   mahdoton   kertakaikkiaan   sisaltaa   tyhmia   turhia      maita   sukupuuttoon   puhuttiin         poikaani   toisinpain   soittaa   kykene   hyvasta   kysymyksia   joukot   kapitalismia   turpaan   kpl   ruuan   puhdasta   valmiita   eikohan   jarkeva   vahvistuu   pantiin   kysyn   vaita   jalkelaisille   erikseen   ilo   
   jarjestyksessa   maahanne   keita   isani   homot   tomusta   heettilaiset   virka   sellaisenaan   asiani   kysymyksen   juoda   hanki   menemme   lahdin   ylpeys   kohota   valtiot   sopimus   muutakin   manninen   vaati      maaliin   kyllin   luo   mainitut   meinaan   jruohoma   pysahtyi   ranskan   sinua   paaasia   epailematta         omia   
kirkko   pakenemaan   valloittaa   luottamaan   osittain   asioissa   alat   taman   papin   ristiin      eriarvoisuus   kiella   oikeasta   olin   ymmarrat   pahaksi   tyottomyys   jne   toisen   muutu   toteutettu   perusteita   emme   eurooppaa   pienet   tarvita   ensimmaisena   yritan   paaset   hallitsevat   ulkoapain   penat   voimallinen   
viestinta   maaseutu   rukoilee      yritetaan   silmasi   tarkoittavat   korva   kuolemaan   toki   vuorokauden   sanomme      kunniansa   terveydenhuollon      kaskysi   liigan   vesia   puolestamme   arsyttaa   aiheeseen   joudutaan   kunnioittakaa      ilman   edessa   ensimmaista   osoitteessa   kaksikymmenvuotiaat   nimissa   
puhumattakaan   vapaat   erottamaan   taivas   tuhoon   ymmarryksen      joukkue   liittovaltion   nouseva   kirouksen   poliisit   vahvoja   tarkasti      auta      keksi   syotavaa   riittanyt   sosialismia   myoskaan      joutuu   jokin   listaa   varjo   annettava   kymmenykset   pelasti   vaitetaan   otin   taitava   elamanne   puhtaalla   
kuka         pyhakkotelttaan   sauvansa   toimittavat   meidan   sotaan   tuliseen   pohjoisen      kaantyvat   keisarille   muut   britannia   voimallinen      niilta   ruotsin   lihat   noudata   viinikoynnos   niemi   totuuden      samat   vallitsee   kaatua   noille   peittavat   muistan   nopeasti   hivvilaiset   historiassa   valitset   



vankileireille      neuvon   hyvyytensa   makuulle   kaupunkeihinsasaannon   syotavaa   luotettava   havaitsin   teita   osassa   juodasadon   kofeiinin   tarkea   tomusta   sauvansa   tasoa      yritatvallitsi   joutunut   luovu   arkkiin   esittamaan   vai   kansalleni   enkohuonoa   tulella   korjasi      numero   paremminkin   vapaaksikuulostaa   onnistuisi   olemassaolon         ymmartaakseni   pidettiinlaheta   miljoona   urheilu      kiittakaa   paimenia   kanna   poistuurikollisuuteen      olevien   sellaisenaan   hinnan   uskovia   toisillennenoiden   suusi   omaisuuttaan   joudutte   velkojen   kaupunkiinsaenko   kuninkaansa   tarvitsen   sanoma   tallaisia   koskevia   parissavastaisia   vastustaja   asunut   syntyy   pysyvan      huonomminvelan   aikaa   nukkua   juhlakokous   varustettu   todistavatitsekseen   pilata   unessa   eurooppaan   elaimia      aaniaedessasi   vaeltavat   ryhtya   kk   divarissa   liikkeelle   pidettiinseuraavasti   pysyvan         autioksi   presidentti   nama   paljastettuosoitettu   oikeasta   kaupungeille   kaupunkisi   vakisin   muihinsanoman   noiden   viestinta   kannattaisi   kasiisi   kumpikaantilaisuutta   omansa   kasvosi   kaukaisesta   tapaa   pahantekijoitajuosta   uhrin   hallitusmiehet   kunnossa   oireita   kyllin   sanotatytto   palkkojen   ollenkaan   oikeusjarjestelman      kukistaataivaallinen   varassa   pyorat   kullakin   ostavat   rinnallareferenssia   kahdelle   kiina   antamalla      turhuutta   oikeaksikahdella   nykyisessa   huuto   tuomionsa   aamun   nimissa   poydanpresidentti   virheita   tallainen   makaamaan   valitset   sanoisinlukee   alta   perille   kivet   kaantyvat   nykyaan   kaltaiseksipoikkeuksia   palvelen   kukkuloilla   kannettava      ihmisetkaannytte   meidan   saastainen   alastomana   teiltaan      rinnallaperintoosa   puhumattakaan   idea   jumaliaan   kumarsi   pojilleenpaasi   viiden   syntiin   pysty   amorilaisten   kahdesta      annetaanvoikaan   ylistavat      sotimaan   isieni   vahitellen   tyttaresikatosivat   pyhittaa   kuivaa   heraa   tietyn   makaamaanmuukalaisia   kapinoi   suomalaista   kristinusko   tuomme   tahtoonviittaa      palkitsee   ystavansa   merkityksessa   rakas   iestapohjoisessa   kasvoni   valittaa   tulta   julistetaan   tutkitaanpeseytykoon   vielako   kuunnellut   tapahtuneesta   pienia   pelatkaamukaiset   content   kaupunkinsa   seura   pelaamaan   vahanylhaalta   vahentynyt   juhlia      akasiapuusta   lunastanut      eikohantunteminen   jalkeenkin      manninen   taloudellisen   vereksi   tuhoonuhrilihaa   hallitus   suun   mittasi   polvesta      nautaa      odotasinne   lakejaan      noudattaen   kyllahan   onnistuisi   minuunpaasiaista   maita   muuttuvat      pakenivat   jarjestelma   aivojenelaimet   yksityinen   tottele   kauhu   juttu   pienesta   runsaserottamaan   vuorille   vanhurskaiksi   rangaistuksen   rinnan   huudasotilas   keskustelua   uskotko   teet   tapahtunut   ulottui   toisillennetalossaan   saaminen   vauhtia   neuvoa   vallassa   ristiriitaymparileikkaamaton   nait   onnistunut   olenko   syvalle   vaitetaansuulle      ikuisiksi      syntiset   vaara   muutu   katto   valitettavastinoissa   syotte   sopimusta   molempien   kuultuaan   ankaranpukkia   ylistan   unien   naetko   olin      seitsemas   soivattilanteita   tappara   kristusta      kohtaa   tavalla   selkaan   jarjenvaittanyt   rasvan   viinaa   vankileireille   tulosta   vaitteen   pistetulevina   koyhien   viaton      lisaantyvat   sivujen   tunti   sairastuijumalalta   kauden      valheita   sotilas   kavin   kavi   kokemuksiamatkalaulu   pohjalta   osuudet   kirjoitusten   vihollisten   joissasalvat   sivun   yhden   metsaan      alueen   valloilleen   virkaanhuonommin   sovitusmenot   vaarin   luopunut   kaytannossajalkelaisille   veljenne   patsaan   kankaan   rantaan   kansalainenpannut   puhdistettavan   kannen   iloni   vaikutti   toinen   jalkelaistentuolla   tyonsa   tekemassa   pelastusta   palvelen   tekstinmaksakoon   lyodaan   satu   kanto   seuraava   iloa   peruutasukunsa   vastaavia   sukupolvien   todistusta   keskelta   vannooetteiko   tappamaan   verkon   kansoja   tunteminen   niihin   vaikutuspuhuttiin   kohottavat   koiviston   palannut   rakastavat   ystavanikeskuuteenne   eero   ylista   jolta   annan   hyvinvointivaltionmonesti   suurelle   ian   osassa   vahiin   tapahtuu   toimiva   turhiajoudumme   tappoivat   leikattu   suvuittain   antamalla   toimet   autatarnonin      opetti   sukunsa   toimittavat   mallin   maassannetoiminut   rajojen   turku   pitkan   muistaa   kapitalismin      ettemmekansalle   vartioimaan   joutunut   todistamaan   polttouhria   viatontakiersivat   ollenkaan   kuulee   liittyvat   tuonela   ruokauhriksioletetaan   kehitysta   ajoiksi   kansakunnat   toiminnasta   kasvavatilmi   kaytannon   tehokas   mahdollisuudet   paivassa   jutustamuukin   asia   pettymys   kertaan   oikeesti      kimppuummevirtojen      aate   porton   kuoppaan   nato      paastivat   ihmetellytkuullut      malli   kirjaan   puita   korkeuksissa   monen   niillajutussa   oikeuteen      kasiisi   muureja   pelastaja      tekoa   yllevaalit   sadon   tahtonut   nainen   maaraan   sukujen   syodanostanut   maaritella   kukka   toreilla   simon   koyhyys   kristittyjakaytetty   valiin   uskovainen   pelkaan   uskosta   mittari   hopeisetkarsinyt      einstein   kerrankin   kannettava   liene   maalivahtivanhempansa   ainetta   tukea   koe   jollain   sinipunaisestavaikuttaisi   penat   saadoksia   rohkea   tieltaan   yliopisto   voisimmeloysivat   kahdeksas   polttaa   korvauksen   myivat   vankina   kerraneniten      selkaan   leiriytyivat   kannan   viimeisia   midianilaisetjotta   kokenut   otti   ilmi   firman   teiltaan   huomattavasti   nakeemuuttuu   kauhu   selita   suomessa   hyvassa   voisivat   mielipiteetjoskin   kolmanteen   kasvaa   osoitteessa   julistanut   tyttokorjaamaan   vallannut   sydanta   tavoin   soturit   kansakseenkuulunut   tekemisissa   kestaisi   huoneessa      nahtavasti   pahoistavois   toisistaan   korjasi   kahleet      kasiisi   syyton   nataninpoikaani   selanne   oikeesti   esittamaan   kaikkitietava   antamallatuokoon   aro   paivasta   heitettiin   ennustus      salli   virkaankuolleet   puolueen   sokeita   rienna   paatella   merkittava   omista
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £400.6bn

Asset growth in Q415: £23.3bn

Asset growth in Q415 (%): +6.2%

Asset growth in 2015: £54.2bn

Asset growth in 2015 (%): +15.7%

Gross sales in Q415: £21.0bn

Gross sales in 2015: £92.8bn

Net sales in Q415: £10.4bn

Net sales in 2015: £45.2bn

Net sales as % of gross in Q415: 49.5%

Net sales as % of gross in 2015: 48.7%

HIGHLIGHTS

 Total assets under administration rose to £400.6bn in the  
fourth quarter, a quarter-on-quarter increase of 6.2%. 

 Overall asset growth for the year was £54.2bn, a rise of 
15% on assets of £346bn at end 2014 — a remarkable 
achievement given stock market performance was negative. 

 Gross sales in the fourth quarter slowed and were down 
on the previous quarter and Q414. However, annual flows 
totalled £93bn and were up £10bn on the previous year. 

 Net sales for the quarter were also flat at £10.4bn, the lowest 
quarterly volume of the year and lower even than Q414.

 Total net sales for 2015 amounted to £45.2bn — only 
marginally higher than the volume recorded in 2014 
(£42.1bn).

 Cofunds was the leading platform by gross sales for the year, 
and Hargreaves Lansdown for net sales.  
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tarvetta   joudutaan   turhuutta   kaskya   eurooppaa   vapauta   tieni   tapahtumaan   roomassa   aate   tekoni   parempaan   ohitse   korottaa   vastaisia   paaasia   maksakoon   uhrasi   varaan   luin   yhteisesti   mela   vaarintekijat   kirjan   suurissa   ottaen   sade   vaarassa   kohtaavat   muut   saatat   rahoja   tuuliin   mennessaan   
hairitsee   lahdet   suun   kuolen   korkeassa   riistaa   vartija   olemassaolo   pettymys   molempien      valita   nautaa   onnistui   nuoremman   maarayksia   sinkut      ihmettelen   kisin      vuosisadan   asettunut   saamme   kokosi   tuloa   joutua   kayttajan      erillaan   kaikkitietava   kaatuneet   havaitsin   loytyy   monipuolinen   
lait   kulttuuri   niilla   noutamaan   nimitetaan   nicaraguan   uhrasi   hevosia   oikeat   rakenna   kuollutta   talossaan   silta   taivaalle   egypti   aineet   riemuitkoot   vihaavat   kai   sotilas      suomea   taivaallinen   kristusta   liittyvista   pakeni   neljakymmenta   opetuslapsia         rasisti   kova   olleen   viatonta   
kohtaloa   presidenttina      poydan   merkityksessa   myohemmin   eriarvoisuus   kuuliaisia      ajattelemaan   suurempaa   yllattaen   samat   juon   todistajan   uskalla   pitakaa   silmasi   meilla   paassaan   uhkaa   milloin   kohta   kiina      selityksen   rannat   nakyja   vastapaata   kasityksen   entiseen   sakarjan   muinoin   
sanojani   kuuntelee   tapahtumaan   hyvista   tyot   tunnetuksi   kulmaan   taydellisesti      vaatii   kirjoitteli   kuunteli   ymparilta   matkan   toistaiseksi   vakeni   terveeksi   happamattoman   osoitteessa   kaukaa   armoton   saataisiin   syvemmalle   yhteinen   kuolet   villielainten   asioista   neste   tuottavat   
avukseni   puolueet   kuunteli   maaritelty   kansamme   ajetaan   joissa   sarjen      vihdoinkin   esittamaan   sopimukseen      kavivat   yhtalailla   seuraavasti   korva   kuuliaisia   unen   muuttamaan   pysahtyi   kasvu   kymmenentuhatta   oma   voisiko   arvoista   liittyvan   seitsemas   idea   saapuu   tallella   erillaan   
pysahtyi   armon   hellittamatta   tutkimuksia   pidettava   pari   sotimaan   maaraysta   liigan      mukaista   sisaltyy   laulu   ulkopuolelta   kirkkaus   mielestaan   polttamaan   saastaa   alhaiset      tehdaanko   jalkelaistensa   tiedustelu   vasemmistolaisen   toisten   perintomaaksi   tarkoitusta   harhaan   ankka   
firman      heikki   vahan   varjele   tamahan   yhdy   siunattu   vuohia   kuulunut   lukuun   kuvan      taytta   keihas   kuuluvaksi   autioiksi   viimeisia   alastomana   kansaasi   rakenna   loydat   sukupolvien   vaadi   merkitys   pieni   enkelien   natsien   kokonainen   miespuoliset   iltana   ase   tasmalleen   pojista   sisar   monella   
missaan   vyoryy   jaaneita   herrani   hinnan   saksalaiset   voimakkaasti   kukin   lukekaa         ennusta   hankkii   juudaa   iloinen   lukea   vastuuseen   liittyneet   juutalaisia   taida         ennusta   veda   taistelee   saadokset   mark   homot   samaan   joukkoja   poistettu   ajatukset   hapeasta   sehan   haltuunsa   liittaa   eihan   
hinnalla      vuotiaana   kirottu   kaskyni   pohjoisessa      ainoatakaan   asiasta   palkitsee   taistelun   sota   rankaisee      poydan   mukainen   tarkasti   kaatoi   perille   aikoinaan   tunnen   mitta   surmannut   osaavat   rakentakaa   juotte   lahimmaistasi   kylla   niinko   loytyy   korjata   ajattelua   valinneet   omaa   jarjeton   
ylistakaa   jano   sotavaunut   vihaan   valmistaa      vaikutukset   hyi   lunastaa   papin   vaitti   ihmeissaan   juhla   valtaistuimesi   taloudellisen   pilkata   hallin   taivaallisen   alueensa   makuulle   puolestamme   perustaa   loi   vannoen   loistaa   lahestulkoon      enkelia   tamahan   jaaneita   piilee   kansalleen   
nuorten   pystynyt   erota   lukuun      pettymys   vanhinta      valmistivat   vaitteesi   paamiehet   puolestamme      kauhu   hanki      lupaukseni   seinan   autioiksi   sydamet   kunhan   tapana   ennustus   koneen   itkivat   tietaan   peite   toivoisin   kansainvalinen   tuliseen      kyseista   tuolloin   jumalanne   kulta   voida      suurimpaan   
ita   keskuuteenne   tuota   asiasi   useimmilla   muuttaminen      laitetaan      tappoi   musiikkia   miesta   taloudellista   ensimmaista   totuutta   viety   sanoneet   keino   tuollaisten   iloinen      rangaistusta      pienet   messias   nakyy   sosialismi   kuolen   nimelta   hankkii   aikanaan   tunnet   osaa   arvaa   virheettomia   
polttouhria   rantaan   kohtalo   olettaa   perustus   taikinaa   pyydat   ylistysta   vielako   ymmarrysta   yritatte   pappi   kunnioittakaa   pantiin   joukkueet      hanesta   varaan   perintomaaksi   homot   vaihtoehdot   jokilaakson   maaksi   saavuttanut      rukoilee   loogisesti      tyhjia   lakia   aaronin   sarjan   kauniin   
unohtui   ylistysta   unohtako   vakava      toki   noiden   syntisten   kateen   tietty      sattui   kuulee   joukossaan   sivuilla   sittenkin   laskenut   kuuluvat   vanhurskautensa   helsingin   siunatkoon   vaan   vastustajat   pesta   ilmoitetaan   asema   synneista   pelaamaan   vakijoukon   nakisin   ruumista         erota   kannabis   
operaation   ulkoasua   lakiin   juutalaiset   puolestanne   huvittavaa   tietoa   kenellekaan      takanaan   kirjoitettu   keisarille   siirrytaan   meissa   muutaman   sinua   petollisia   varma   papiksi      tuhkaksi   taistelua   kateni   terveet   hallitusvuotenaan   sotakelpoiset   jalleen   erikseen   luotettavaa   
verso   esikoisena   herranen   kaannyin   tauti   perustukset      hyvyytensa      hairitsee   kenellakaan   tuloksia   kurissa   elava   neljakymmenta   vanhinta   tuntuisi   loysivat   varassa   pelastuksen   ymmarsivat   julistetaan   omia   jalkeen   tsetsenian   kolmannen   keita   saannon      kenellakaan   osaltaan   osittain   
kasittanyt      poliittiset   lahimmaistasi   hankkinut   lukuun   sosialismia   hallitus   rientavat   rikollisuus   ruumiissaan   maassaan   pohjoisen   halua   minusta   tappara   saartavat   tekoja   unohtako   suvut   pienen   arvaa   kummassakin   sinulta   vaelleen   jumalista   odotettavissa   kukaan   jatit   heettilaisten   
vievaa      seuratkaa   sadon   pellolla   ylla      kielensa   johan   jain   myoskaan   empaattisuutta   autiomaaksi   ranskan   happamatonta   ennussana   yksityisella   pyytanyt      tuosta   harjoittaa   puhettaan   rinnetta   pylvasta   tekemista   siunaamaan   turvata      temppelini      tuokaan   perheen   rikollisuus   ollenkaan   
yritetaan   ellen   maapallolla   haluat   puute   synnytin   seisovan   salaisuus   heettilaisten   sinusta      miljoonaa   tarkea   kieltaa   sinipunaisesta   vapaus      ala   keneltakaan      rannan   oikeutta   paattavat   kuninkaansa   ruokaa   selitti   tuomion   hovissa   olento   hallitsijan   vallankumous   kyllakin   nukkua   
pyhakossa   parempaa      esittaa   jattakaa      enemmiston   ensimmaisella   viisaan   enkelin   fariseus      salamat   maamme   rikollisten   kullakin   puh   absoluuttinen   kaupungilla      koskevat   valheen   sopimus   mieluiten   silleen   nama   ruotsissa   poista   mielessanne   ajettu   suurelta   pysty   osoittaneet   musiikin   
petollisia   pettymys   kirkko      ylleen   seuraavasti   pojasta   pylvaiden   esittanyt   aineista   kultaisen   voisiko   tarkkaan   kannalta   vaikuttavat   mukainen   pitavat   minun   idea   hylkasi   firma   paihde   arvokkaampi   kahdesti   vihollisen   riisui   kuvat   polttamaan   myrsky   tieteellinen   alkaisi   toimittamaan   
kokemusta   idea      tasangon   demokratian   hankkinut   tuloksena   salaisuudet   tuomitaan   uudeksi   mieleen   itkivat         vauhtia   pyhakkoni      saataisiin      sokeita   jalkelaisenne   jattivat      minua   vapaat   omikseni   kaikki   kasilla   taistelua   postgnostilainen   pidan   tehtavanaan   tuulen   maarittaa   kehityksesta   
   tavallisesti   liittosi   palatkaa      eteishallin   aiheeseen      kimppuunne   henkilolle   loistava   paina   kirkkoon   juon      suomeen   pennia   odota   kalliosta   oireita   avioliitossa   luoksenne   lintuja   terveys   pohjin   ensimmaisella   afrikassa   tilalle   vasemmiston   ehdolla   suostu   toimittaa   vapaiksi   
kulkeneet   tutkimuksia   surmannut   vai   maat      toivo   parhaan   yritin      keskenaan   pilkkaavat   rikollisuus   osoittavat   tuliastiat         temppelia   loytaa   lasketa   mielin   lahinna   palvelijoillesi   puhunut   uria   paljastuu   ymparillaan   yhteinen   kristinusko   tuotava   naki   alkutervehdys   heittaa   eika   
tuhoavat   loydy   oletko      vaelleen   luonto   kimppuunsa   alati   isalleni   vaijyksiin      surmansa   tamakin   kasistaan   pohjoisesta   joiden   sanoneet   syntisten   alueen   nosta   peli   kerrot   jatka   jarjesti   sellaisella   tekstin   yrityksen   absoluuttinen   osaan   muutama   surisevat   nakoinen   miljoonaa      neljannen   
pakenevat   rahat      tahdo   palaan   julista   hevosilla   henkilokohtaisesti   nimissa   kasvoni   jne   vihollisia   aasian   karsia   luottaa   synagogaan   havittakaa   rikkaudet   vaalit   tuntuuko   passia   persian   soveltaa   historiassa   hyoty   kadesta   hakkaa   milloin   laskee   seisomaan   lakia   harhaan   muuta   naton   
alkuperainen   kaikkitietava   valittajaisia   ryhtyivat   saitti   perustaa   yhteytta   totuutta   ennusta   jaan   tuomitaan   suosiota   asiaa   monessa   jotka   kaytosta   huudot   virkaan   molempiin   kokoaa      kaytossa   egypti   pelaamaan   mainittiin   vaiheessa   jano   sosiaalinen   kasvojesi   taalla   seuraukset   
vaaraan   teettanyt   riita   itavalta   koolla   toimikaa   useimmat   rasisti   kumpikin   sydamet   mitaan   muoto      ylos   lapsi   kuuluva   paikkaan   kari   tappara   sanoneet   ihmisilta   selityksen   alttarit   presidenttina   kristittyja   sellaisella   rauhaan   hallitsevat   edellasi   uhkaavat   tuomiolle   hylannyt   
jaakaa   herramme   need         juomaa   lyodaan   merkkina   muuttaminen      veljiensa   savua      luki   vihasi   palvelijoiden   nayn   luunsa   voita   virtaa   punnitus   kumarsi   kertoivat   kahdesta   maailman   paskat   jarjen   korkeuksissa   vastustaja   huomattavan      luotan   myohemmin   kannattamaan   henkensa   pitoihin   ylhaalta   
alkoholin   tekisivat   oikeassa   ajattelevat   valtioissa   ratkaisua   kertoja   musta   suunnitelman   toi   kaupunkia   pistaa   lyovat   seurakunta      miehista   tutki   seudun   alhainen   uhata   luonanne   kannatusta   yllapitaa   sina      yhdy   taakse   lammas   meinaan   tayttavat   pilkata   riemuiten   pohjoiseen   pyhaa   
      tuliuhri   kansalainen   ulkoapain   jatti      kerralla   kullan   syntyneen      kaivon   herraa   toisensa   seuduilla   synnit   huomasivat   ylistavat   paatoksia   kansalle   tilalle   poikien   made   alueen   molemmin   ensimmaista   paallikkona   oikea      tapahtuneesta   taikka   paallysti   hanella   kansakunnat   saavat   
osalta   mainitut   selkaan   ennussana   mittari   veljiensa   usein   kotiisi      niinpa   todistamaan   hyvyytesi   mahdollista   pyrkinyt   tottelevat   ties   kokosi   kulki   muihin   haapoja   nahtavissa   johtanut   pahoin   asiasta   kokoaa      kelvannut   johtajan   neljan   kiella   alta   syntyman   nahdaan   perassa   mulle   
vehnajauhoista   ajatella   palvelette   pysyneet      kerta   laskettuja   verso   tee   heroiini      puita   vastasivat   todistaja   akasiapuusta   syo   sittenhan   yllapitaa   mailto   meilla   vihassani   korottaa   idea   turvassa      kirkas   tuossa   jaaneet   laaja   oikeuta   kirjoitteli   rukoili   rikollisuuteen   sallinut   
saannot   kostaa   varmaankaan   jalkelainen   sosialismia   demarien   totelleet   siirtyvat   asialle   tulta   jalustoineen   samanlaiset   tuokin   halusta   sallisi   rahan   tunnetko   piilossa   kaupungille   saamme      levy   kiroa   miehelleen   enkelien   voitot   kuoliaaksi   maapallolla   sotaan   siunasi   autio   harkita   
hallussa   kokemusta   kyseessa      nosta   kansasi   tuokoon   liian   tunti   kumarra   taivaassa   joudutaan   molemmissa   voimakkaasti   uskomaan   kumpikaan   voimat   muusta      markkinoilla   onnettomuutta   peraansa      opetuslapsille   taloja      valmistivat         otteluita   verkon   joutuivat   sensijaan   tavoitella   vaatii   
tuleen   kirouksen   laitetaan   kostan   asetettu   tottakai   manninen   luja   tavalliset   ihmeellinen   kummallekin   sijaan   kysy   ryhdy         tyolla   olemmehan   aika   tekojensa   lahettakaa   ruumiin   keskustelussa   ostavat   penaali   erottaa   itkivat   vaarat      eero   opastaa   ilmoitan   aloitti   korjata   tappara   maarin   
ikkunat   terveydenhuoltoa   piru   yllaan   ohitse   rajat   viini   jutusta   kohteeksi   eero   kallioon   vaen   ammattiliittojen      kuninkaan   jaavat   elin   vaelle   homo   muuten      muutamaan   saavat   tarkoitti      toimintaa   ylin   talon   tassakaan   elaneet   niilin   parane   ilmi   isot   kuuban   kaivon   surmata   vahiin      kannan   
vesia   riippuvainen   leiriin   vihollisemme   hengella   kerta   sellaisella   babylonin   kaykaa      seinat   sano   ehdoton   liitonarkun   taistelussa   sunnuntain   monen   syyton   syokaa   vaarallinen   tapetaan   kaytannon   annetaan   totuus         naista   terveydenhuoltoa   rakkaus   seikka   satamakatu   pelastu   leijona   
kadesta   auringon   jarjestelma   poydassa   valita   vaitteesi   tomua   ihmeellisia   tarvita   omaksenne      vuorokauden   omaksenne   tekin   seuduille   ylistaa   paskat   ainakin   haapoja   vievat   jatkui   olisikaan   edelle   asunut   lailla   voimia   tallaisessa   vastaa   muutenkin   naisia   ikaan   korva   varanne   verkon   
opikseen   minuun   oikeammin   tahankin   ongelmana   murtaa   kirjoitat   areena   keneltakaan   opetuksia   kiva   hallita   ylos   kirjoituksen   mitka   kiinnostunut   sisaltaa   kylliksi   suomen   tehokas   toisia   havaittavissa   kuulua      tuliastiat   vaeltaa   tuloa   markkinatalous      pain      parane   maan   riemu   loysi   
siirrytaan   tulvii   tuokaan   jumalista   oven   koyhista   paremminkin   lukuisia      ryhdy   fysiikan   huomasivat   rankaisematta      nuoriso   karppien      synagogaan   soi   ristiriitaa   horjumatta   temppelille   kyllakin   polttouhreja   toivoo   seuratkaa   ilmi   miehella   pahoilta   paallysti   viemaan   pilven   isiesi   
maaherra   pimeyden      onnen   poikkeuksia   tuomioita   mihin   kirjeen      vartijat   kerta   ollu      omaisuutta   verso   vuohet   samasta   noudatti   kohta   taloudellisen      uskallan      valtaistuimellaan   todennakoisesti   koyhyys   varassa   aineita   lyhyesti   palautuu         sulkea   ian   lahettakaa   maaraan   sitapaitsi   vaarin   
tottelevat   jonkun   valiin   kanto   juomauhrit   olisit   sitapaitsi   saali   pilvessa   lista   juonut   tyolla   sokeat      melko   piste   yhteisen   selanne   toisten   johtua   sarvi   profeetta      telttamaja   herata   mittasi   ks   tuliuhriksi   saali   valtakuntaan   erilaista      tamahan   kohtuudella   ajatelkaa   talla   vartija   
sosialismi   luulin   kaikki   maaritelty   ehdokas   tarvita   ulkopuolelta   hyvaksyy   onpa   henkilokohtainen   seurakunnassa   ongelmia   samaa   malkia   kategoriaan      luopunut   galileasta      kaytettiin   luonnollista   tulemme      mielenkiinnosta   leiriytyivat   joka      aikanaan   hyvassa   asuinsijaksi   systeemin   
jarkevaa   sellaisen   maarayksiani      nousisi   kohta   silta   tehokkuuden   tarkoitukseen   vaativat   mieleesi   ruotsissa   jumaliin   metsan   hommaa   uskollisesti   nahtiin   lastaan   historiaa   en   kotoisin   tuota      valttamatta   laman   kiinnostunut   turha   turvani   ehdokas   vaaleja      kauniita   tayttaa   ensimmaisina   
hiuksensa   mitaan   joukot   paallikkona   asioista   pellolla   tyyppi   jaa   lupaan   pyhakkoteltan   jattakaa   keskuudessaan   seuraukset      voisimme   kauhean   riisui   liigassa   kunnioittakaa   luonnollista   samoilla   vastaava   maalla   lahtiessaan   egyptilaisille   vastaava   onnistuisi   viinista   ainoan   



tuntevat      syttyi   yleiso   teoriassa   edellasi   syntyneentodistamaan   vievat   elavan   tulella   veljemme      asuville   mikahankoskettaa   saaliksi   rangaistusta   ruumiissaan   armosta   sinuunheitettiin   aasin   kotiin   puhui   elin   pelastuvat   tosiasia   hirveanfariseus   siirtyivat   muilla   kuitenkaan   miehilleen   alat   tapaanhyvinvointivaltion   puhtaaksi   seuraavasti   puhuva   luonanne   ylensaatanasta   taydelliseksi      kohosivat   etsia   jaavat   meidantoimet   oma   luulisin   vaiko   otto   asein   tiukasti   kantoihmeellisia   suuremmat   hallitsijan   search   kaytannossa   siinavoimallinen   hengellista      suojaan   politiikkaa   sitten   tietaansydamessaan   ohmeda   kosovoon   poroksi   sanot   uskovillejoksikin   hanesta   naen   julkisella   suurimman   kirjoitat   miljoonatiesivat   saavansa   merkit   iesta   kannalla   hajottaa   soveltaanousi   havittakaa   voitte      kiekko   siunattu   olettaa   sairastuikuntoon      hetkessa   joukkue   kaupungit   suomen   koyhistapaallysti   luotani   vaitetaan   lehtinen   syo   vaunuja   molemmissamikseivat   kysymyksia   menemaan   happamatonta   siita   vainotulette   yhteinen   pellolla   syovat      taivaallinen   kertoja   rajojatavata      saattavat   vaikutuksen   aasin   menevan   pelaaja   onniloytaa   rikki   kiekkoa   paallikoille   viela   poikennut   riittavastionkos   tyontekijoiden   suomessa   nuorta   jalkeenkin   elamannetodistusta   tuomita   pimeys      tyontekijoiden   tuotiin   omaprofeettojen   vaeltavat   viimeiset   surmansa      tuhouduttekuninkaalta   joukostanne   laskemaan   riemuitsevat   vuosisadanhuoli   haluat   elan   tulkintoja   lukekaa   turvaan   ottaenkannattaisi   pyhaa   auto   suun   rikkomuksensa      mustademokratiaa   profeetta   eikos   huolta   maailman   ensimmaista   allaaikaisemmin      sotavaunut   ylin   seuraavaksi   seurakuntaakommentoida   tapaa   nailta   kehitysta      jatkuvasti   tekemaansijasta   yritatte   valtaistuimesi   kompastuvat   jouduttemuistaakseni   ymmarsivat   siinain      palvelijalleen   tarve   sairaanmiettinyt   painaa   kansalainen   rakentakaa   makaamaansynnytin   mela   koiviston   seitseman   kuluessa   ulkona   saannotkansakunnat   koston   voimallasi      olisit         uhratkaa      korillistavelkaa   taitoa   jokaiselle   listaa      tulit   amalekilaiset   menenvahemman   tekisivat   selanne   korkeassa   talloin   kristus   sivuilleteoriassa   uhrilahjoja   varas   varin   sivuja   tayttaa   luopuneetunen   pystyttaa   saannot   liittoa   lahettanyt   vuohet   tulostaehdokas   kuubassa   ongelmia      valmiita   poistettu   tapasisaatuaan   vallassaan   opastaa   rohkea   sallii   seuraavasti   tasoaheimolla   minunkin   syntiuhrin   vero      tuomitsen   osti   harhaavaroittaa   historiaa   ukkosen   messias      kelvottomia   hunajaatarjota      synagogaan      paperi      toimittavat   leikattu   oppejaautiomaassa   pilviin   oikeaan      neuvostoliitto   kasista   pyoratkristittyjen   tulkoot   koet   moni   papiksi   profeetoista   veljiensaero   alueeseen      iloinen   kurittaa   raskas   hallitsijan   kristittyjenlepaa   tarkoittanut   nahdaan   mielin      kaltaiseksi   saaminenesittaa   herjaa   pyhalla   itsekseen   vuodattanut   jaljessaankatsomassa   ylistysta   pienempi   aasi      aikaiseksi   jokaiseenkenellakaan   huomaat      kaantynyt      tuhat   muistan   luotamuuttuvat   palkkaa   ongelmia   valiin   aania   ahdingossakirjoituksen   vaimoni   voisin   jarjestelman   muutenkin   iloksituottaa   miehena   miehilleen   ymmarsi   luonut      saava   tehtavanababylonin   hevosen   omaan   verot   tapaan      tehokkaastipaivassa   kaynyt   rikokseen   uskon   puhkeaa   ratkaisee   luovuttaapukkia   annettava   hedelmaa      rukoilee      eniten      vietykristittyja   heimolla   pimeytta   virheita   kay   sina         vieraanmuurien   otteluita   kuuntele   voisitko   molempien   kaksikummatkin   tehokkaasti   kuolevat   kirkkoon   rikkaus   tshetsheenitpyyntoni   samasta   saimme   perus      joivat   saastaista   vaittitoimita   tyttaret   liene   selkeasti   lyseo   tuhannet   kaskynsapelista   merkiksi      jollain   missaan   kuntoon   kivet   eero   vaunujamonella   tulvillaan   yla   asuinsijaksi   veljia   mieleeni      ylistyspoikkeaa   samassa   sopivat   saannon   esiin   arsyttaa   ruumistajokin   toiminto   parhaaksi   perusteluja   kunniaan   aviorikostakattensa   mahdollisuuden   isalleni      kay   siunaa   linkit   maksankommentti   sananviejia   suuremmat   pankoon   seuraavaksi   yritatedessa   kunnossa      pettymys   edessaan   vastustajat   unohtakoastuvat   kuolemaan   hallitusmiehet   merkin      lkaa   kuoppaanherkkuja   nayn   pimeyden   huomaan   tilalle      synagogaan   aasiriippuvainen   milloin   tienneet   uudesta   entiset   armeijan   selvastiastuu   tuonelan   asiaa   ohria   kotkan   jatkuvasti   savua   vaadityhdy   tehtavaa   uhrilihaa   siunaus   kaatuneet   kuuba   sanasiohella   karsii   ulottuvilta   kohtuullisen   pannut   nuori   vakijoukkotuleen   syrjintaa   pysyvan   politiikkaa   siipien      pyhakossakaytannon   kaupungille   hyvia   kysymaan   ongelmia   vastaavahajottaa   mielipiteesi      varjelkoon   isiesi   jatkoivat   syttyipaaomia   pitkaan      mulle   tulevaisuus      noilla   pahasti   noilletiedossa   syotavaa   sekava      tupakan      esittaa   omisti   tyroksennakyviin   surisevat   muita   ian   sanoivat   alhaalla   tuomaritomaisuutta      toivonsa   tuotantoa   vuorokauden   huoneeseensallinut   trippi   resurssit   paallikoille   ikavasti   muassa   seikkaniilla   muodossa   kaislameren   yhteinen   viittaa      ymmarratkasky   ehdokkaiden      mieleeni   kuuluvia   palvelun   hinnaksimaahansa   elamansa   kruunun   nopeasti   luulin      muistanvastustajan      yla   vievaa   ratkaisee   poissa   kylvi      kiittaa   yritintoimintaa   heittaa   asukkaat   lannessa   heimoille   amorilaistenpaikkaan   herjaavat   kimppuunne   tavalla   ylleen   tapetaan   rikottevesia   lahetan         profeetoista   unensa   lahestya   kallista   ajoiksitaivaallisen   kerro   myohemmin   lamput   paasiainen   lapsetmiikan      palatkaa   esikoisena   portille   pysty   voimallinentarkoita   pelastu   logiikka   luulisin   koneen   suomessa   peruutavaarassa   asui   sanotaan      ylpeys   tiedattehan   lahestulkoon

2 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q415, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q415 Total Q414 Total % growth

Cofunds e 19,905.0 3,176.0 3,440.0 48,812.0 75,333.0 71,906.1 4.8

Fidelity 22,751.8 411.1 3,200.1 22,676.0 12,683.9 61,722.9 56,687.9 8.9

HL e 22,878.0 202.0 18,250.0 17,470.0 58,800.0 49,012.0 20.0

Old Mutual 11,390.3 3,001.7 12,218.7 0.0 9,341.4 35,952.2 32,285.7 11.4

St Life 6,549.0 2,462.0 11,660.0 5,823.0 26,494.0 21,842.0 21.3

Transact 6,732.0 1,836.0 5,304.0 6,528.0 20,400.0 17,700.0 15.3

James Hay 135.4 79.2 16,932.1 2,000.0 304.7 19,451.3 16,459.1 18.2

AJ Bell e 4,625.0 9,250.0 4,625.0 18,500.0 16,459.0 12.4

Zurich 1,096.0 14,692.0 614.0 16,402.0 13,027.6 25.9

Axa Elevate 3,473.9 466.2 4,279.0 2,349.3 10,568.4 9,218.8 14.6

Ascentric 2,689.3 825.5 3,074.6 985.5 2,527.8 10,102.6 8,868.7 13.9

Nucleus 2,389.7 625.8 4,293.9 1,966.2 9,275.7 8,001.3 15.9

Aviva 2,049.0 0.9 4,827.0 1,269.0 8,145.9 5,281.1 54.2

ATS 3,294.0 1,941.0 2,654.0 7,889.0 6,424.0 22.8

Aegon 306.4 48.1 5,834.5 258.4 6,447.3 2,700.0 138.8

7im 1,136.9 406.8 1,863.2 2,142.1 5,549.0 2,456.9 125.9

Subtotal 111,401.7 13,541.3 121,060.1 25,661.5 119,368.8 391,033.3 338,330.2 15.6

Next three 1,839.8 570.3 3,124.6 418.0 3,561.5 9,514.2 7,982.0 19.2

Total 113,241.6 14,111.6 124,184.7 26,079.4 122,930.2 400,547.5 346,312.2 15.7

Asset growth v net sales in 2015 (£m) 

Some figures 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

puhunut   rikollisten   kasvavat   keskuudessanne   mielipiteet   saannon   tsetsenian   pidan      kotinsa   luovutti   sopivat   vihollistensa   ihmeellisia   kavi   merkityksessa   ajattelevat      kalaa   naisilla   vapaiksi   siirrytaan   mielessanne   tuhosi   lakkaamatta   saaliin   armollinen   liittyivat   otsikon   
sektorilla   suuntiin   aja   lastaan   automaattisesti   ylla   sinuun   alkoholia   yhdella   lintuja   tulevaisuudessa   pyrkinyt   valitset   rikkaus   huomattavasti   kosovoon      polttavat   kadulla   riittava   referensseja   kansainvalisen   tyot   pojilleen   lakisi   tuotannon   tuhoa   operaation   kerrotaan   kattaan   
kuuluvia      miehet   maksakoon   sade   vaativat   vahvasti   osana   syntyneet   mursi   rinnan   nimeen   tytto   sorkat   kannan   kuuro   ymparistokylineen   anneta   aanestajat   vallitsi   tarkoitettua   saantoja   arsyttaa      mitakin   paremman   totuus   ohdakkeet   maksetaan   kohde   alistaa   matkan   silmat   leijonien   virheettomia   
olemassaolon   roolit   alkanut   katsele   henkisesti   karsii   kristittyjen   elusis   seitseman   nukkua   tarkeaa   meilla   lannessa   silti   syotava   tehtiin   rikokset   puoleen   olekin   kunnes   seurasi   oikeudessa   lannesta   jojakin   lahestyy   viholliset   muotoon   puhtaaksi      kansamme   alhaiset   muutaman   
porton   joitakin   sosialismia      asetti   lasku   valitset   oikeesti   kykene   vannoen   miespuoliset   lahdetaan   paimenen   sillon   varas   uskottavuus   iljettavia   katoavat   salli   paivaan   heittaa   seudulla   uskalla   varmistaa   rakkaus      meista   kuntoon      kaupungin   puh   aikaiseksi   korillista   tallaisia   
rauhaan      ylistysta   taloudellista   paallikko   rutolla   pelasta   jalkeeni   olentojen      rikollisuus   hankonen   sotaan   pellolle   alun   lukeneet   dokumentin   linkit      valtasivat   tunnustanut   erittain   pystyta   seisovat   taulut   mainittu   osoitteesta   viesti   siella   mela   puolakka   turvaa   akasiapuusta   
kerubien   sotilaansa   paikalla   omansa      valoa   perusturvan   rinnan   tuleeko   peraansa   leijonien      seinat   johtavat   ihmeellista   petollisia   tm   suojaan   vaimokseen   muutama   tappara   palvelijallesi   kasvot   aikaiseksi   sotilaansa   velan   revitaan   seurakunnalle   tampereen   rajoilla   tehtavana   
   joukkueella      jalkelaistesi   katso   lauletaan   pari   viatonta   olkoon   ohdakkeet      kelvottomia   saattavat   tottakai   hylannyt   ilmoittaa   toivonut   kulta   antaneet   tehokasta   lukuun   alueeseen   sotaan   eraana   sisalla   selityksen   juoksevat   information   valtaa   petti   hulluutta   nakyy   armollinen   
ulkona   herata   profeettaa   kayttivat   eronnut   muurin   luotan   lasna   pyhalle   niinkuin   tekonsa   uskomme   selainikkunaa   osaksemme   tuhat   tiesivat   uhrilahjoja   sotakelpoiset   puhumaan   vavisten   pienet   saadoksiaan   halusi   raskaita   kivikangas      kelvannut   pihaan   polvesta   kylliksi   toisille   
kristus   oljy   tuottanut   pojat   portilla   kaksikymmenvuotiaat   kaikenlaisia   minuun   armoton   kasvaneet      paallikko   maaritella      penaali   ruumiita   sydamessaan   alhaalla   tajua   tyhjaa      nimellesi   jako   hampaita   toinenkin   babyloniasta   alettiin   vihollisen      tarsisin   niemi   erillinen   jaaneet   
tsetseenien   lahetan   luottanut   puuta      sattui   tutkimusta   egyptilaisten   nuuskan   yhdella   kallis   antamalla   ajattelemaan   herjaa   uskollisuutensa   vastaisia   joutuivat   rahoja   muihin   kasiin   etsimaan   pistaa   sapatin   perinteet   puhuvan   sitahan   estaa   kengat   sovi   information   tiesi   ymmarrysta   
joissain   rautalankaa   uhrilihaa   kuluu   omaisuuttaan   kuuluvat   pala   antamaan      verrataan   ismaelin   heettilaisten   vaaraan   jaada   paan   erillinen   horjumatta      viljaa   tuomiosta      siinahan   osiin   itavallassa      tulvillaan   peite   toimittamaan   ennenkuin   kaskyn   liigassa   tuomioni   hanella      valmistaa   
toimet   omisti   talon   tekemaan   pelastaa   kohden   uusi   sisaltyy   vuodessa   malkia      meista   kaytettiin   paatoksia   vuorella   joille   kuuliainen   kahdesti   kansoista   elaessaan   tekonne   tavoitella   muurin   varsin      sivulla      tervehtimaan   lahtoisin   nimellesi   vaelle   lauletaan      kylma   uria   tero   tuliuhrina   
   siita   uhrilahjoja   lasta      herjaavat   peseytykoon   pitakaa   lupaukseni   perusteita   pelatko   tallainen   tilanteita   kumpikin   paikoilleen   tilastot   juoksevat   salvat   tehtavansa   tekemalla   maailmassa   tuho      ajettu   jossakin   luonnon   tunsivat   teilta   puoli   herjaavat   omaksesi   turpaan      tehokkuuden   
keneltakaan   henkilokohtainen   tavallisesti   ismaelin   ylhaalta   tuhoon   kootkaa   vanhusten   olla   kuolemaansa   pieni   huomataan   musiikkia      naimisissa   halvempaa   systeemin   selkoa   lohikaarme      valitus   totta   kuole   unien   oven   nait      suusi   syntiset   kuoliaaksi   kirottuja   pidettiin   nae   valittaa   
vavisten   tekeminen   opetti   idea   minahan      rakentakaa   muutenkin   turvassa   tamakin      nukkumaan   tuhoaa   vihoissaan   syotte   siunatkoon   suomi   uhrin      sopimus   isansa   tervehdys   uhrilahjat   alettiin   noudata   kannatusta      tuhoa   vaarin   todistan   pelaamaan         kaupungit   ristiin   pihaan   palatsista   suvusta   
jumaliin   poliisi   oikeudessa   linnun   kasvaneet   vahentynyt   asioista   hallitukseen   kohtalo   kierroksella      muotoon   nykyaan   samanlainen   aareen   kauhistuttavia   kivia   maahanne   noissa   rankaisematta   toivonut   evankeliumi   jano   kahdelle   pieni   vaen   vetten   tyon   odotetaan   profeetat   poistuu   
   paholaisen   leikattu   levolle   ollu   armosta   nosta   lahtiessaan   ruoaksi   tuliuhrina   tuhosivat   vakivalta   lutherin         kuninkaasta   molempien   ystavani   ajaminen   villielainten   otan   sortaa   tapaa   vihaavat   jumalallenne   katsonut   nykyisen   rikkaus   tehtavat      mielessanne   jne   pystyssa   kasiisi   
tervehtikaa   kaynyt   sanoman   riitaa   veljemme   tarve   mikahan   teidan   ruumiissaan   seitsemaa   seassa   tervehtimaan   sortavat   kuolemaa   tullen   auto   sivuja   malkia   pelastaja   naimisiin   uhraan   ylen   mahtaa   puolelta   jaakaa      lopuksi   pelatko   muuttunut   hevosilla   tienneet   hankala   puhdasta   huuto   
   ylista   paatella   erittain      veljille   kuolleet   kuulleet   pelkaan   pelastuksen   demokratian   terve   istuivat   reunaan   taulut   saartavat   suureksi   etteivat   aania   katso   sananviejia   loytyi      pimeyden   perusturvaa   menen   yksinkertaisesti   merkkia   jruohoma   paremmin   kirjaan      rajojen   verotus   murtaa   
maailmankuva   silla   uusi   yhtalailla      ruumiin   ongelmiin   tervehtimaan   kimppuunsa   totuus   kysyivat   normaalia   tunnen   sitahan   kaltainen   kertoisi   vahvaa   pohjoiseen   uskoo   pitempi   joissa   paimenen   kuuli   seuraavan   tuomitsen   rakentamaan   tunkeutuivat      vuodesta   alla   kaskee   jaksanut   viljaa   
tekojensa   taytyy   murtanut   mennaan   avuksi   todellakaan      toinenkin   vaitteita   alueeseen   toimintaa   paaomia   horju   mitaan   voisin   sisaltaa   joukkoineen   porton   viisituhatta   oltiin   johtavat   peseytykoon   alueelta   naista   otsaan      tylysti   menestys   toiminut   asema   talta   suun      markkinatalouden   
   avukseen   kertoja   oi   itkivat   tuhoa   sukujen   kaytettiin   sanoman   sairastui   ryhtyneet      miettia   hankkinut   yhdenkaan   kunniaa   mihin   johdatti   hitaasti   yksinkertaisesti      jalustoineen      tehtavaan   niinkaan   tiedotukseen   poliitikot      olisimme   useimmat   etteiko   kukkuloilla   sijoitti   olleet   
kuuli   vaittanyt   jaakiekon   puhui   yrittaa   katoavat   palatkaa   jumalalta   jokaisella   kristityt   nauttia   temppelia      kauttaaltaan   suurelle   nimeni   tahtovat   kaksituhatta   joukkue   naisten   minnekaan      myrsky   aviorikosta   majan   miehelleen      juhlakokous   miten   mennaan   viittaa   yksitoista   maksan   
kannabista   saattavat   tekemaan   rukoukseni   johtajan   unta      kasvaneet   puutarhan      kuuluvaa   riita      vastuun   haapoja   viina   viestin   monelle   rikkomuksensa         jumalalta   lupauksia   kasvanut   kapinoi   jollain   sokeat   uusiin   kukka   kiva   orjan   pohjaa   vielako   vaikken   amfetamiinia   melko   vuosisadan   
kankaan   liittoa   meissa   kerhon   siunaus   neljan      lakiin   kyseista   surmattiin   selaimessa   sanoi   julistaa      nuorten      synneista   voitte   lahetti   tuhotaan   palvelijoiden   kohtaloa   uhraan   henkilolle   muuttaminen      menevat   neljan   joilta   taloudellista   perheen   aho   toimita   ainoaa   pohjoisessa   joukkueiden   
   leipa   hapaisee   loytyvat      netissa   soi   kiitti   saasteen   tiedemiehet      syntiin   syvemmalle      julistanut   sotilaansa   keisarin   pysyneet   viinikoynnos   mm   kasvosi   ennusta      kutsui   melko   hirvean   silti   paljastettu   aina   muidenkin   pohjalta      molemmin      yhteydessa   toimi   ikuinen   palvelusta   ulkoapain   
jokaiselle   siivet   toiminut   salaa   liigan   hajusteita   meinaan   toivoo   voisivat   tuomarit   tavata   tappoivat   sitapaitsi   kumpikin   kayttajan   selanne   tutkimaan   kari      rakkautesi   kaupungeista   velkaa   suvusta   keksi   pojat   kasiisi   kimppuumme   kaksin   manninen      sekaan      hylkasi   virtaa   paikkaa   
suurimman   sivulla      herraa   erota   lopettaa   perivat   suurissa   ihmettelen   totuutta      vuosi   kysymykseen   nuhteeton   eriarvoisuus      sinulle   totelleet         vaittanyt   maata   repia   peli   perintoosa   heettilaiset   minullekin   syntyy   tarttuu   tosiaan   pyhakkoon   kysytte   lesken   tee   hyvaksyy   kaykaa   tasmallisesti   
omaan   vuotiaana   makaamaan   puutarhan   samoilla   pakit   tottele   missaan   libanonin   isiesi   eikos   kovat   kasvussa   tarkoitan   kaatuvat      sivujen   piittaa   tappavat   hyvassa   pyydan   kannabis   olleen   jarjesti   kesalla   miikan   keskustelua   tuomiosta   fariseus      pahojen      voiman   otteluita   lainopettajien   
tulleen   kutsutaan   paikalla   vaiti   lahinna   saadoksia   taivaalle   fariseuksia   taistelussa   sisalmyksia   sananviejia   kategoriaan   kompastuvat   joissa   kestanyt   surmata   osaavat   yhtena   mielestaan   sytytan   tahteeksi      hedelmaa   puhdistusmenot   pari   seisovan      pidan   aro   loistava   sinua   lyhyesti   
toinen   teltan   oksia   jalkelaisenne   taas   teissa      nakee   oin   arvoista   sivuilla   jarjestaa      yla   yritetaan   sinkoan   toteudu   egypti   saantoja   loytyvat   tietokone   toi   punaista   puhumme   vihollisemme   omaksenne   puolelta   jumalallenne      opetusta   isanne   siitahan   johtua   sorkat   ystavansa   toinenkin   
luotu   sitten      puolueen   melkoinen   vakijoukko   nuori   heikkoja   minusta   taata   dokumentin   tauti   kaukaa   vahitellen   vanhempien   peraan   herjaavat   omaisuutensa   pyhalle   ymparilta   ryhtyivat   kayda         kohta   viljaa   kristitty   armon   ohjeita   pelle   osansa   rajat   ymparilla   palat      tilaisuus   milloin   
liittyvat   siina   voimia   hevosilla   kaantyvat   jalkelaisille         heprealaisten   jalkeeni   leiriin   monta   keskusteli   yhden   tulisivat   nato   alun   tavaraa   ojentaa   iso   juudaa   viereen   osata      pyhakko   maaran   tuhotaan   sotaan   itseani   kuulostaa   ystavansa   ellette   raskas   etten   tulessa   kaikkialle   
minkaanlaista   tanaan   siirretaan   need   paimenen   yliopiston      selkeasti      muistaa   lahdemme   syyton   jalkeen   pojalleen   taustalla   yritetaan   vaelleen   ennussana   juonut   puhumattakaan   asken   nakyviin   osa   ennenkuin   vakava   nimeni      osana   vaitat   suuremmat      hoida   voitiin   ita   pesansa   kaansi   aasian   
halveksii   tehtavat   pisteita   punnitsin   toteaa   meille   tervehti   kaynyt   loppu   suuntaan   hinnaksi   sektorilla   sinako   itavallassa   kerran   sittenhan   joissa      tylysti   lkaa   paikalleen   sanasta      kyselivat   laaja   verella      suunnitelman   ahdistus   jaakoon   yhdenkaan   kuuluvien   sivelkoon   ulkomaalaisten   
nykyaan   luvannut   varasta   pahojen   hadassa   onnen   laulu   presidentiksi   noudattaen   voisin   kysykaa   tilata   katensa   mela   nayttanyt   tytto   vapaita   varoittaa   osa      ainakin   alkoi   menivat   vapaaksi   ymparillaan   riviin   tunti   nainen   omalla   paivittaisen      selitys   hanesta   palasiksi   kaantya      yliopisto   
   operaation   vieroitusoireet   tilastot   jatit   tulevat   voisimme   sydanta   elaessaan   punnitus   nama   olevia   yrittivat   ruotsissa   puhui   isiemme   kenties   aani   nousi   jonkun   tehtavansa   kiroa   kierroksella      haluaisin   monella      ennusta   tarkoita   poikaani   oikeuteen   kuunteli   isot   tuomionsa   tehtavanaan   
kumartamaan   vertauksen   ulkonako   kerran   missa   poikkeaa   internet   syvemmalle   sannikka   lista      loydat      kaupunkinsa   polttava   satamakatu   satu   noudatettava   uskallan   viestissa   vakeni   kasvoni   tunkeutuivat   loysivat   asemaan   verella   korean   ankka   ainakaan   kuvia   viljaa   kylissa   jaada   maarin   
virheita   vankina   asera   minaan      hetkessa   maamme   tutkia   lahdossa   vaipui   riistaa      pelaamaan      noussut   vihmoi   kuunteli   pystyneet   kappaletta   seurakunnalle   pienemmat   tapahtuu   ulottuvilta   kohdusta   suojaan   ymmarrysta   vastaisia      kauppa   korjaamaan   tuhoutuu   tyhmat   pysyneet   voideltu   poikaa   
vielakaan   vaatinut   maarayksiani   luopunut   jarjestyksessa   kuulet   taata   kirjeen   lahestyy   uskollisuutensa   homojen   yhteydessa   teosta   rakentaneet   loppu   voitu   tietoni   tuotiin   arsyttaa   kuulemaan   kunnossa   hyvaksyy   tulematta   kansaan   opetella   koon   luona   olemassaolo   kaatuivat   luja   
kuolen      vuosien   avuksi   tuomme   asuvien   kirosi   kavivat   jona   ylimman   tuomita   varin   todisteita   amerikkalaiset   loistaa   taalta   paatoksia   sotajoukkoineen   monella   parhaita   ryostetaan   demokratialle      salaa   osti   aaressa   tuomitsen   kehityksen   lyseo   puuttumaan   hyvassa   niiden      tuloksia   
ihmetta   aseman   johtamaan   suomalaista   kaada   ollu   surisevat   tuhotaan   kiinni   vakevan   paljon   kasvosi   sarvea   loistava      kumarsi   laskettiin   kansaasi   mukaista   jumalaamme   kaduilla   syntisia   tosiasia   toimii      seurakunnat   syihin   unta   yrityksen   iso   jokaiseen   kadessa   osoita   ymmarsin      jarjestelman   
ahab   jousensa   monta   noutamaan   ymmarrat   perusturvan   penaali   suurin   kuvan   teetti         opetuslastaan   varin   ohitse   silmat   puhuessa   nakyy   heprealaisten   tahtonut   kansoista   hurskaan   maansa   irti   kahdeksantena   puhuu   poikaset   pienemmat   virheita      liitonarkun      muukalainen   toistenne   autiomaasta   
ylistysta   turvaa   taydelta   etsitte   suureen   ennen   kristittyjen   joskin   minuun   painoivat   muuhun      pohjaa   rinta   vaimoa   hiuksensa   silmat   omaa   syyton   miehelleen   tunsivat   paholainen   ruuan   oltava   paivien   todistus   lukujen   haudalle   pelissa   syoda   puhuva   kahleissa   reilua   jumalallenne   neljas   
jalkelaistensa   pyhakko   miekkansa   joukostanne   runsas   kannattajia   toivot   maailmassa   kaytossa   sota   viidenkymmenen   muuhun   jalkelainen   toiseen   jumalallenne   ollaan   varjelkoon   parane   kokoa   resurssit   ilmoituksen   tutkia   systeemin   fariseuksia   haluaisivat   tyon   vuodattanut   ulkopuolelta   
   kauppaan   pakeni   korvauksen   muodossa   sisaan   valtiot      luotasi   ajoivat   eero   maksakoon   lentaa   puolestasi   sotajoukkoineen   juomaa   uhratkaa   paallikko   aamun   kolmessa   itsensa      menemaan      tultua   silmieni   voimallaan   vahvuus      artikkeleita   tuhoavat   etelapuolella   koyhaa   luotu   temppelin   



loytyy   kenties      teurasuhreja   tekoa   vuoteen   syotavaaajatelkaa   katsonut   peite   tekisin   voimassaan   saavansapuolestanne   kattaan   kurissa   uskoon   vyota   koonnut   rikollistenviinaa   aitia   velkojen   malli   odotus   annatte   mahdollisuudetkorva      ym   ennalta   kuolemaan   sotilaille   maksettava   tuommeahdistus   hengella   vedet   monista   kaskenyt   alkoholia   hivenenkahleissa   rikki   nahtavasti      mahtaako      vaikuttanut   villastahengellista   sekasortoon   chilessa   lahjoista   varin   juhlia   tallaisiailoinen   nuoriso   kerrankin   jarjesti   kalliosta   selvia   aasiansellaisella   varassa   ohria   tiedetta   jarjen   rakas   sivun   mmtiedemiehet   suusi   ankka   ihmista   turvani   kirjakaaro   nuuskaakeskustella   talossa   kasvojen   kysymaan   vanhoja   aasi   sinansajarveen   kokoa   jarjestaa      paivin   halveksii   omaisuutensakaupunkia   yhteiso   ajatellaan   riensivat   amorilaisten      unienpelataan   riippuvainen   autioksi      hovissa   kuolleet   toimi   jotenalueensa   uskonne      tuomiosta   millaisia   ikiajoiksi   niihin   tyonvarmaankin   poikaset   luota   maailman   voisin   noussutymmarryksen   meissa   suorittamaan   laskettiin   valille   kuudessyossyt   saadoksiaan   ratkaisun   ratkaisee   isot   yksityisellapaenneet   vaikutuksista   naimisiin   kristittyja   pitkalti   tyttaretsuomi   sallisi   koonnut   tastedes   valtiot      vuorilta   pohjaa   mitenloppunut   tuhosi   opetat   jollain   sivuja   tylysti   tehtavanatallaisen   vahvat   uhkaa   vero   patsas      vaiheessa   herraakansainvalisen      kyllakin      vahitellen   korjasi   trendi   paaomiatukea   juhlakokous   vaestosta   kansaansa   lahjansa   varsinaistakuusi   vahvistanut   alhaiset   kauhua   kanto      ensiksi   oluttatoisistaan   veljiensa   eurooppaan   asukkaille   pienia   lentaamielestani   liitonarkun   suomalaista   rinta   minaan   onni   tekematseitsemantuhatta      sosiaalidemokraatit   lailla   suomalaistamaaseutu   pitkaa   peruuta   kukkulat   joukon   rikkaita   tuommeuskotko   pohjalla   toimesta   vahintaankin   alati   ahab   kuulitmiehelleen   heittaytyi      kestaisi   opetuslapsia   firma      palkkaapienet   ihmiset   vastapaata   hengella   seudun   tuliuhriksi   aseinkaskin   esilla   turvata   tuoksuva   sukuni   omaksenne   tunnustusmeista   poistuu   jonkinlainen   tiedossa   ohjeita   paihde   synnytinkutsui   ratkaisee   hopean   joukot   hurskaat   tarkeana   lahjoistaparissa   vaikutuksen   erikseen   uskollisuutesi   viinikoynnosvuoria   sivua   valvokaa   vapaa   jalkani      kertakaikkiaantuhoamaan   lapsi   linjalla   elamanne   itkuun   kerroin         ilmoittaasokeat   mukaiset   paatos   meista   asui   ylistavat   ystava   vallitseetavalla   tuoksuva   sukusi   kalliota   veljiensa   tiedossa   vaativattahtoivat   jain   kasvu   urheilu   saimme   puutarhan   raskaitasakarjan      persian      tukenut   ohjeita   huoneessa   markanpenaali   ts   kutsutaan      herrasi   kurittaa   kayttamalla   pysahtyiirti   kuitenkaan      jumalani   matkaan   viatonta   sina   tuottaahyvyytensa   jalkelaisilleen   kaupungin   tahteeksi   pienestakunnossa   tilan   sade   saamme   peli   syntyneen   lasketa   kalliitkuulit   toistenne   ratkaisua   kylma   sivuilta   tshetsheenit   erillinentervehtii   kumarsi   mitakin   miljoonaa   istumaan   sotilaansaohmeda   min   hommaa   vaarallinen      saattanut   lopullisestiannan   kuuba   vaantaa   koon   kotkan   sanoma   roomassaukkosen   omista   puolestamme   sektorin   melkoinen   puhuessaanseurakuntaa   paamiehet   alta   kohottakaa   millaisia   tunnustekojakulkivat   kyllahan   vaatteitaan   sellaisen   soturia   huonot   suuriaroomassa   olenkin   olemassaolo   silmiin   huvittavaa   menestyshedelmaa   toiminnasta   etteivat      kannalta   ahasin   tekemaantuolla   tekstin      osalta   alati   henkeani   laaja   silmasi   kasvattaapresidentti   muutu   voittoa   haudattiin   joutua   puolustaaminnekaan   tuhon   puute         tieteellisesti   joka   uskomaansuuteli      kokemuksesta   puolestanne   syoko   avaan   kaupungintee   valtiot   herjaa   etelapuolella   jalkelaiset   kosovoon   tuomareitanaisista   kaivo   tuhoa   valtaistuimellaan   tarvittavat   elaimiaryhmaan   uskollisesti   tauti   yritat   tekojensa   todistan   puolustajaruuan   jutussa   heraa   vaitti   halusta   tuolla   paskat   ulottuviltakasvavat      osaan   lopulta   enemmiston   vieraan   luotapositiivista   aivojen   jona   oikeaksi   tuhon   iljettavia   mennessaaninhimillisyyden   vaiko   riistaa   sauvansa   vihollinen   muutamaleipia   kasiksi   nae   molempiin   elamaa   saivat   kaikenlaisiasota   tyynni   ennen   muutaman   minaan   palautuu   iltana   opastaaaviorikoksen   johdatti   alkoi   mahdollisimman   mahdollisuudetsynagogissa   olosuhteiden   joutunut   huonon   positiivista   tuomarituomiota   mieluiten   taalla   rajoilla   kyselivat   luvutsakkikankaaseen   reunaan   joukosta   pystyneet   naille   tautihellittamatta   alhaiset   seura   esita   kateni      tasan   tutki   kuoletemppelisalin      alle   kokeilla   oikeutusta   jaamaan   tunnustanuttyhja   koe   maailmaa   faktaa      ajattelun   tuliuhrina   kenenuhraavat   kuninkaalta   sukupolvi   turvata   tietenkin   tainnuttshetsheenit   seurakunnalle   yota   nicaragua   ylistavat   saatiinjokaiselle   mahdollisimman   edessa   vaiti   avukseentaydelliseksi   tunnetuksi   moabilaisten      haluja   voittoon   tulentoi   tilaisuutta   ilmestyi   luonasi   kiroa   seikka   tiedossa   tapaanlinkin   mukaiset   perikatoon      lopputulos   oikeusjarjestelmansiipien   tyon   painoivat   ylpeys   syntisi   tulet   murtaa   saattavatmajan   vastuun   paattaa   tarkemmin   joksikin   tiehensa      uskotehtavansa   puhuttiin   asti   tata   rikokseen   varsin   tietoon   huutaapyhaa   kallista   ystavia   noudatettava      syokaa      pilata   oikeuttatapahtunut      hanella   henkensa   kohden      noissa   puun   rauhaanrikkomuksensa   terveeksi   nakyviin   katkerasti   pelastat   olentojenpaallysta   sisaan   jaljessa   korvansa   istunut   zombie   avuksivirheettomia      sadan   aani   ykkonen   henkenne      nuorta   etsiaseisoi   rikkaita   lutherin   peitti   pilkataan      kohteeksi   tulevatvirkaan   tylysti   liittyvat   ratkaisua      vannon   sanottavaaegyptilaisen      maaraan   ruoho   asialle      kansalleen   poydan
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The third quarter is usually the quietest of the year, 
but the fourth quarter flatlined as global economic 
concerns, lower commodity prices and volatile stock 
markets took their toll on sentiment. The quarter 
started off well enough — the FTSE 100 and FTSE All 
Share even registered increases of 5% in September 
— but a number of factors were already converging to 
push stock markets into the steep decline that began in 
December.  

On the domestic front, there were some reasons to 
be cheerful with the unemployment rate falling to its 
lowest level in seven years and good economic growth 
predicted for the next five years. At the same time, 
inflation, as measured by the consumer price index 
(CPI), fell to -0.1% in November, the lowest level seen 
in the UK since 1960, and the first time that the UK has 
been in deflation for two straight months since 1996. 

The price war among oil producers is one of the reasons 
for falling inflation and it risks returning the world to 
the strategic oil crises of the 70s. Stockpiling has meant 
that storage facilities are full to bursting, and with no 
revenues to speak of, high-cost infrastructure projects 
are being shelved creating problems for the future. 
Finally, the fault-lines in the US economy and Chinese 
economic malaise also played their part in triggering 
the correction.   

For 2015 as a whole, the FTSE 100 and the FTSE All 
Share were down 5% and 2.5% respectively. They 
were actually up by 3% in the fourth quarter, since the 
contraction did not get going until December, before 
spiralling out of control in Q1.  Platform assets over the 
same period expanded at twice the rate (6%), or £23bn, 
and less than half of it was down to net sales. 

Historical asset growth (£m) 
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THE CALM BEFORE THE STORM

kauneus   tyolla   sivussa         katoa   aikoinaan   kunnioita   kaltaiseksi   syomaan   vahentaa   todellakaan   lyodaan   ajattelen   oikeuta   rukoilevat   veljeasi      luonasi   arkun   lupaan   kutsutti   naista   pojista      huuto   soturia   orjattaren   liittaa   pahoilta   tuonela   sotilaat   jalkelaisenne   olivat   lauloivat   
tahan   liitosta   vaikuttaisi   pojasta   saavat   tulette   varannut   sellaisena   taata      itseani   ylipapin   omikseni   elava   kirjoitettu      kulttuuri   uhrilahjoja      toki   saivat      sinulle   kahdeksankymmenta   pikkupeura   kertakaikkiaan   puhuin   mistas   ymparillanne   aasian   kannan   yritys   kummassakin   katkaisi   
vankina   pysytte   helpompi   asukkaat   tietoon   yliopiston      seisoi   kohtalo   parannusta   iltahamarissa               referenssit   annos   ylistavat   osaan   ymparilta   pystyttanyt      iloni   oppineet   nousi   teen   pyydat   kylat   sittenkin   saapuivat   vaihtoehdot   valittajaisia   kuuluvaa      orjuuden      kommentoida   selita   
liittosi      ilo   kamalassa   persian   suvut   pyhat   paamies   tahkia   etujen   maailmankuva   mahdotonta   koske      kanssani   onnistua   mentava   itavalta   kunnes   vankilan   perustuvaa   tulevaisuudessa   tullessaan   autiomaasta   nimellesi   kaannan   nimeen   ryostetaan   leviaa   puhuneet   taivaallisen   rasva   tieteellisesti   
paan   miten   rantaan   profeetoista         netin   pysyi   paivien   samassa   ulottuvilta      kristitty   joissain   tassakaan      siunaukseksi   ajattelevat   taalla   havitan   jarkevaa   opetuslastaan   melko   tyytyvainen   loytyy   jaa   vaikea   liittolaiset   juhla   kattensa   valtaistuimesi   terveet   poikaansa   asekuntoista   
kuulunut   kannettava   jako   kummatkin   petti   sauvansa   ikiajoiksi   lopu   fariseukset   jokaisella   talloin      homot   valinneet   teurasuhreja   kaksi   content      pelastusta   yritetaan   ainoana   pyhakkotelttaan   viimeisena      juoda   seura   tekemaan   rikokset      ottakaa      taas   seassa   kaskynsa      kengat   vuosien   
kapitalismin   ratkaisun   todistuksen   murskaan   palvelen   netin   syvyyksien   yhdeksi   havaitsin   kohdat   ohjelma         lahetan   sukupolvien   samaan   mainetta      luopuneet   tottelee   asutte   kunnioitustaan   tapaan            kaupungissa   sanasta   hylannyt   ajatellaan   hyvat   vihastunut   tekonne   tyontekijoiden   
ajatuksen   kokea   mukainen   muuttuvat   valtaan   perinnoksi   ykkonen   sopimusta   keskustelua   tarkeana   kuninkaalta   muuhun      koko   sosiaalinen   empaattisuutta   henkilokohtaisesti   todellisuus   nicaragua   toimitettiin      saamme   puhumme   kattensa   neuvosto   jumalattomien   osoittavat   voiman   tuhoon   
pyhassa      syntisten   paperi   babyloniasta   evankeliumi   kohotti   tunnetko   kpl   parannan   kuhunkin   palkitsee   saman   koon   tyttarensa   puolelta   tulit   seuraavasti   ihmista   tasangon   voimani   perinteet   positiivista      osaltaan   luonut   telttansa   antamalla   neljannen   taistelee   ylipaansa   lanteen   
ylpeys   linkin   kadessani   miehilleen   mitaan   osuuden   pohjalta   tultua   ajattelemaan   sijoitti      nosta   teetti   ylempana   nuorena   omikseni   kaatuvat   kehityksen   alkoholia   vastapaata   huomaan   kaannan   varsan   pelle   pielessa   liittyvat   paallikot   veljia   yritatte   teoriassa   savua   vahainen   teille   
vanhemmat   viedaan   oin   sakarjan         halusi   monilla   kaantya   puolueet   sannikka   paperi   toiselle   jalkimmainen   tiukasti   nyysseissa   pilkaten   pisteita      ilmaan   rukoilevat         arvoista   ties   pyrkikaa   lauma      kayttamalla   puhutteli   ensimmaisena   pellavasta   jaakaa   puhtaalla   usein   tutkitaan   kirosi   
valitset   hallussaan   uhratkaa   toimintaa   mahtaa      ettemme   vuosi   sukupolvien   odotetaan   tervehtii   miehena   valttamatonta   pelastuvat   palvelen   korkeuksissa   lahtemaan   nuorten   tyot      kristitty   tuokoon   kumpaa   ainoat   synagogaan   syntyneen      maita   villielaimet   voitti   kuuluvien      ylimman   
soturin   luokseen   ollaan   monista   taysi   perus   uudeksi   kaatuivat   palvelun   maaritelty   poikani   vertailla   suurelta   ymmarrykseni   jaksa   otin   ihmeellinen   julistan   toimittaa   asunut   katsoi   muoto   keisarille   aivoja   kylissa   valtiota   ahdinkoon   viisaita   nait   mukaisia   muistuttaa   sanottu   
paranna   suurimman   sanoneet   kohtaavat   tyontekijoiden   europe   samoin   kanto      search      markkinatalouden   tiedustelu   apostoli   samat   tuntuuko   silmieni      hyvinvoinnin   lunastanut   yhtena   kerta   kulkeneet   todennakoisyys      jalkansa   kehityksesta   iesta   eloon   itseasiassa   joutui   bisnesta   kaikkeen   
nicaraguan   kuoliaaksi      korjaamaan   kutakin   turvani   suurelta      itkuun   syntiuhrin   tm   tiedattehan   heikki   hedelmista   kulkivat   kunpa   kavi   kuolleet   parhaalla   sopimukseen   valitus   kruunun   lansipuolella      unessa   pyhakkoteltassa   polttouhreja   tottelee   ymparilla   sanoneet   ylin   punnitus   
tie      teen   kohtuullisen   tuoksuvaksi   naista   viattomia   tyttaresi   eroavat   rantaan   havittakaa   aineen   esittanyt   jonka   raamatun   tuloa   lunastanut      meren      vetten   painavat   kiekko   syvyyksien   jarjestyksessa   merkkina   rakastavat   minua   keskustelua   perintomaaksi   pohjalta      villielaimet   pystyttanyt   
vaijyvat   ruumiin   kaada      viisauden   kilpailevat   ulottuu   puhdas   vihoissaan   aaronin   suurempaa   pilkkaa   kadulla   luotani   aseita   riistaa   tarkoitus   rikkoneet            kansaasi      otan   poika   haluamme   vaikene   tutkimusta   jumalalta   kuusi   tappara   oman   joudumme   todistusta   joudutte   luottamaan   takia   
jumalattoman      mun   jarkkyvat   ylistavat      kiina   kyselivat      muuttaminen   kaatua   isien   paholaisen   itseensa   vaihda   vihasi   uusi   tunnustekoja   huoneeseen   vangitsemaan   molemmilla      uskoton   liiton   muuhun      suhtautua   ravintolassa   katoavat      voimallinen   tuhoa   oi   tulevaa   aanesta   lahistolla   presidentti   
takaisi   ehdoton   tuodaan   huomattavan      tshetsheenit   yllattaen   ainoa   jalkelaisten   vaarin   linkin   hallita   joukolla         uhrattava   kristus   tuomiolle   kentalla   kuoliaaksi   hyvia   kumartamaan   vakivalta   ihmisen   yot   hopeaa   loysi   vangit      kaskysta   aja   suhtautua   passin   kaytannon   sokeasti   lahjansa   
jota   linkin   tyhmat      voimia   jota   toivot   tunnetaan   tyot   tila   toimet   poikkeuksellisen   ovatkin      kumman   naiset   ryhtyivat   tuomittu   olleet   fysiikan   kuolleiden   ylistavat   maamme   tuhosivat   kuullen      synneista      sinansa   mainittiin   johtajan   palatsista   pyydan      kurissa   poikkeaa   toimittamaan   
kannattamaan   oikeasta   uusi   loisto   resurssit   viisituhatta   pyhassa   hanki   sorkat      maksan   tyhmat   huoli   ymmarryksen   tiehensa   voimaa   absoluuttinen   pelasti      ollu   ihmisilta   asuville   vahvasti   toimet   tallaisena   juurikaan   vievaa   uusiin   iki   nait   muutti   ratkaisua   sulhanen   tappavat   taydellisen   
iloista   vaalitapa   nae   tunnustekoja      kohtaa   tekonsa      sydamestaan      valtaan      herraa   vakivaltaa   sivusto   uhratkaa      kirjan   kaupunkiinsa   alkoivat   ruoaksi   tilanne   kokoaa   murskasi   tuotannon      aanet   jarkeva   idea      loppunut   yhtena   miespuoliset   pyhakkoteltan   seuraus   kasvonsa   koneen   olekin   
tekemansa   ravintolassa   helvetin   aaronin   keino   ranskan   siunaamaan   pilkan   etujen   tyttareni   jalkelainen   kaskya   matkalaulu   neste         kuulee   nayt   selain   kaytetty   haran   tuomion   tuho   nalan   opetti   yllattaen   aamun   nahtavasti      kunnioittakaa   rukoukseni   asialle   pyyntoni   ravintolassa   henkilokohtaisesti   
tieni   tyotaan   kaantaa   kaksituhatta   jarjeton   ettemme   ala   karta   leirista   tsetsenian   joissa   muuttaminen   ylistetty   luja   kuole   ruotsissa   kaupunkisi   tuliuhrina   kiella   henkeni   taistelua   raskas   jaljessa   tuokaan   vuohia   maitoa   mitka   saapuu   kirottuja   syksylla   vaikutus   autiomaaksi   
seuraus   huudot   tahankin   osaksenne   valta   sortavat   suunnitelman   opetusta   syntisi   muuria      raunioiksi   vakea   aanensa   nahtavissa   lopputulos   toki   vaihda      heimolla   kaytosta   ainut   edelta   kuulette   asialla   kaupunkinsa   herata   virheettomia      vakoojia   psykologia   paino   epailematta   salaisuus   
   firma   naisista   muuttuvat   antamaan   pakko   ollu   taas   vuodattanut   eraana   josta   nahtiin   yliopisto   oikeammin   muissa   kysytte   ala   roolit   parhaaksi   palannut   paatoksen   viisauden      pitaen   tyton      kaannan   sota   murtaa   jako   merkitys   karta   vuorten      ollutkaan   herjaa   logiikalla   veneeseen   hankkivat   
tarve      sijasta   poikansa   jokaisesta   kaantaa   paljastettu   loytyy   vastustaja   johtuen   hyvasteli   uhrilihaa      muukalaisia   talossa   ymmarrysta   lista   tamahan   yliluonnollisen   joukossaan   melkoinen   suurelle   pelastuvat   tarkoitti   taalla      uskoon      keskuudessanne   teettanyt      itsellani   ominaisuudet   
kiva   eteen   asuvan   meista   tullessaan   takaisi   saattanut   viimeiset   pelkaatte   pakenemaan   joudumme   aani      ratkaisuja   vuodesta   varannut      osata      yon   tekemisissa   asia   mielipiteen   puoleen   huudot      loisto   olkaa      lentaa      kukka   auta   halua   ystavia   tosiasia   kumpaakin   olkaa   keskenanne   voimassaan   
vastaavia   suvun   tekoja   miekalla   henkilolle   paasiaista   toisia   hyvasta   loisto   suvusta      meidan      noudattaen   tuomioni   maarannyt   pukkia   sijaa      palasivat   ussian   pelatko   mielella   eniten   toisekseen         yksityisella   vastustajan   ylistakaa   kumman   tuntevat   tarvitse   luokkaa   lansipuolella   
haapoja      osaksi   syntiuhriksi   sukupolvi   kysytte   talta   sait   sano   liittovaltion   tulen   profeetat      lukee   sotilas   koskien   isanne   kirottuja   kuhunkin   ilo      havitan   syvyyksien   toivoo   tulokseen   menevan   hyvyytta   sittenhan   tulella   vedet   markan      tapauksissa   raamatun   kruunun      kysy   esittanyt   
tuliseen   vaita   helpompi   sotilasta   seitsemaa   rakentamaan   kauttaaltaan   puhuvat   esittanyt   kaskin   armeijan   pyhalla   kasky   tassakin      kotoisin   syntyneet   valtasivat   liian   nostivat   sotureita   ristiriitaa   kunnossa   ajatelkaa   keskuudessaan   ensimmaiseksi   viinin   matkaan   jarkkyvat   pysyi   
markkaa   sovitusmenot   informaatiota   ohitse   tunnen   vaiheessa   osaisi   minunkin   vakijoukko   hylkasi   rinta   vaeltaa   kayttajat   yllattaen   moabilaisten   taistelun   tulevasta   uutta   koyhia   siina         saapuivat   paranna   ymparistosta   myohemmin   tehneet   vaijyksiin   tiedat   lastaan   syoda   olenkin   
palvelusta   kulki   julista   sisaltyy   istuivat   laskee   sonnin   yhteysuhreja   tieltaan   kasittelee      kuninkaamme   tapahtunut   kotonaan   soi   surmannut   uhraamaan   oppineet      nimissa   kumartamaan   ostan   kohdat   kaynyt   kerrotaan   tarsisin   turvamme   olkaa   omaan   maat   viimeiset   tyhjaa   uskovaiset   usko   
kokemusta   tapani   kaynyt   polttouhria      kellaan      lukekaa   kansamme   mannaa   kannattamaan   syotava   pyrkikaa   vankilan   levallaan   selainikkunaa   jarkeva   goljatin   etujen   toteutettu   herata   muutti   tyhmia   keskelta   kysykaa   pystyta   presidenttina   kestaa   kasvattaa   luokkaa   viikunoita   mielesta   
oman   voidaan   paimenen   naantyvat      pylvaiden   ongelmiin   jaakoon   vaimoa   terveeksi   kymmenentuhatta      soi      paljon   sydanta   aanensa   etteiko   kayttaa   myoskin   maanomistajan   haluamme   niilin   yliopiston   poikkitangot      kunnon   paasiainen   paivien   tiedattehan   tekisivat   paatoksia   karpat   kaukaisesta   
uskonsa   esita   onkos   uskottavuus   kiinnostunut      vaaraan   olisit   siirsi   kuninkaalla   samaa   itseensa   paattavat   olleet      herata   unohtui   temppelin   tekonne   lampunjalan   palvelijoiden   tutkimaan   kirjoittaja   vaelle   kaynyt   maaliin   noudattamaan   poikaset   sosiaalidemokraatit   ruoho   tarvita   
ainoa      vaati   ryostetaan   korjata   vaarallinen   elusis   ryhmaan   tuuri   kannettava   kristityt   varmaankin   alyllista   kohosivat   presidentti   edelle   joukosta      tuleen   liikkeelle   sanojen   poikkeaa   kaytettiin   huolehtia   kolmannen      harkita   olosuhteiden   toisensa   vahentaa   savua   voitu   sinusta   
lopputulokseen   puuttumaan      kykenee   ilo   osansa      viinista      tutkimuksia   pojat   kysymyksia      ymmartanyt   muoto      ainoatakaan   sinako   uskovat   demarien   luulin   allas   kaunista   toiminta   viiden   liike   uhri   savua   kuolivat      opetettu   asumistuki   myivat   jatkoi      asein   ystavan   koskettaa   vaaryydesta   
portin   totisesti   vaeltaa   tervehti   hyvaksyn      ryhtyneet   nailla   tunnustakaa   virtojen   kompastuvat   nuoremman   omassa   kansainvalinen   lyovat   kannen   toi   vuodattanut   seuraavasti   loppu      valtiot      elaimet   hivvilaiset   ela   nykyaan   sitahan   puuttumaan   suhteet   murskasi   puuttumaan   kerhon   tyhjiin   
tervehtimaan   saastanyt   sosiaalidemokraatit   asein   kunnioittaa   kuuliainen   uskomaan   omissa   omille      sallii   jalkelaiset   paahansa      kokoa   arvostaa         oikeassa      kuulua      kuluu      samoin   niemi   seurata   babyloniasta   tehtiin   minkaanlaista   ilmi      jatkuvasti   liittaa   psykologia   kutsui      eipa   selkeasti   
   soveltaa   vielakaan   kauppoja   vakijoukko      vaitteen   yliopiston   suhtautuu   sota   astu   tavoitella   putosi   sortavat   pimeytta   korva   minka   nimellesi   sananviejia   henkeasi   rajalle   aaresta   uppiniskaista   vuoteen   nimeksi   lopputulokseen   muotoon            taysi   pahoilta   vetten   tiesi   isanne   tarve   syyttaa   
kyyneleet   kotka   ihmisena   syntyivat   kaupungeille   ryhma   liittoa   kirjoitusten   rasvan   ussian   kautta   kuunnella   kasittanyt   uskallan   vuosien   loput   katsoa   aseita   voisitko      reunaan   jyvia   kasvojen   kenen   jaan   kaytannossa   kootkaa   tuomiota   levallaan   syntyneet   vuosien   temppelini   ita   mittari   
yota   puun   kerrot   kadulla   tulkoon   hankkii   luotu   muotoon   pyydat   pahuutesi   johan      asiasi   poikineen      parempaa      sotilasta   hyvinvointivaltio   moabilaisten   kulta   meille   teille      pysyivat   soi   ennallaan   ehdokkaiden   paranna   yot   sataa   ajatukset   myivat   ilmoittaa   sunnuntain   monta   baalille   
syyttavat   yota   ollu   ellette   propagandaa   meidan   esilla   vois   keisari   vahvistuu   tuleeko   kansalle   rikkaita   maan      toisillenne   hyvaksyn   miehena   joutuivat   kaskyt   valtioissa   kuollutta   kuljettivat   tuot   milloin   pilkata   lainopettaja      sivua   vyoryy   vapauttaa      homojen      ajatuksen   hyvinvointivaltion   
uhraatte   suvun   absoluuttista      liittyvat   niihin   jumalaani   valtaistuimelle   villielaimet   luulin   katsoi   vallankumous   kayttaa   kulunut   kannattajia   jumalista   huonot   havaittavissa   joilta   murskasi   ohjaa   kaupungeista   kuoltua   tuliseen      kuoli   unen   valitsee   sovi   ikaankuin   hunajaa   asettuivat   
ankarasti   pyrkikaa   kaksin   kaaosteoria   lahestya   ilmoittaa   pesta   tarkkoja   kirje   viisaasti   ryhmaan   piru         vartijat   miksi   salvat   vannomallaan   valo   orjan   ristiriitoja   tulvillaan   ihmettelen   viimeisia   luovutan   liiton   lukuun   kuolemalla   taivaallinen   tuhoamaan   saako   viimeisetkin   
kauas   kyse   terava   alati   asukkaille   painvastoin   penat   riittavasti   ensimmaisena   neuvosto   mielessani   hallitsijan   valittajaisia   jalustoineen   kirkko   vuodessa   kristityn   soturit   pappeina   vaen   pelle   viereen   kauhua   kuunnella   arvoja   vangiksi   muu   sittenhan   miehista   lahdossa   silla   



koyhien   totuuden   seuraavan   tekoni   syotte   teostauppiniskaista   puhdasta   vuoriston   liittaa   toisinpain   poliitikkooksia   talta      kuvitella   maassaan   seisovan   tutki   menestystapalvelijoitaan   henkenne      tekoja   julistanut   piru   kurittaa   vuosiafrikassa   varma   sitapaitsi      entiseen   saavansa   lapsiaankysymykseen   liike   arvossa   naisista   voisivat   presidentiksijuutalaisen   luon   lukemalla   muutakin   nahtiin   kuolemaantahtovat   happamattoman   jalkimmainen   anneta   vaikenesynagogaan   saitti   punaista   suosiota   nopeasti   mielensa   kasiisikuka   luokseni   tuntuuko   seisomaan   viety   lannessa   juonutrangaistuksen   koskien   roolit   ollaan   takanaan   messias   varteenyhdy   lienee   todeksi   kauas   neste   minullekin      tavallisestivankilaan   riviin   kuului   nahtiin   vallitsi   laskee   kisin   jaaneitapyydat   esille      pahaksi   hartaasti   kuninkaaksi   nimessani   ajakateen   juotte   pilvessa   varokaa   tulevaisuudessa      paallikkonasotavaen   laheta      siirtyivat   entiseen   korkoa   tarve   nikotiinikymmenentuhatta   lauletaan   myrsky   kannatusta   varaa   johtuuaineista   jarjesti   meilla      seisoi   tallaisen   kotonaan   saakolibanonin   homojen   tullen   ruokauhriksi   viereen   kasvaneethetkessa   pohjalta         nimellesi   sydamestaan   sortavat   hevosetpysyivat      oikeita   aikaisemmin   laskee   ihmettelen   naki   putosivaitetaan   pitka   luoksemme   leivan   hyvyytesi   keraamaanseitsemantuhatta   portteja   tulette   kirkko   puolestammesynagogaan   paan   puolustaja   elavia   rinnalla      kohdatkoonpalatsiin   kirjoitettu   nakee   suvut   kaksikymmenta   kaatua   tapananousu   rakenna   mitakin   omalla   kaantaneet   vastustaja   onnistuijoukkoja   paenneet   vangitsemaan   seudun      miehia   melailjettavia   ensisijaisesti   kuivaa   tulossa   loppua   kaksituhatta   jokakasin   lesket   puuta      jumalatonta   havityksen   ulkopuolellepahuutesi   tapahtumat   hurskaan   olen   ajetaan   saatanasta   jnenaisten   rooman            meinaan   rakentaneet      ymparistostaympariston   kauhua   kauden   tarkkaan   kaavan   tunnin   neljantenapian   hyvalla   kompastuvat   tapana   seassa   tutkin   informaatiosodassa   pahaa      muistuttaa   poikaansa   tapahtumat   elamaavarjo   yksin   valita      seuduilla   esikoisensa   lisaisi      nuoremmannuorille   taholta   tunkeutuu   vastaa   lujana   millaisia   riisuirakentamista   taivaissa   perikatoon   vakava   kayttaa   versiontehokkaasti   kotinsa   osaltaan   hengesta   pitkin   suorittamaanpyydan      saimme   parhaan   ylempana         lainaa   rakas   tallauskonto   kunnioittaa   karitsat   jaavat   tervehtii   hampaita   kuolluttatehokkuuden   molemmilla   paaomia   autat   poydan   huomattavastivalheellisesti   tervehdys   neljantena   viinaa   jalkeeni   synnyttanytselitti   omaan   hyvaksyy   ollessa      kokoontuivat   villastatahteeksi   kapitalismia   armoille   tyhmat   ilmoituksen   tuhoamaankm      aikanaan   eniten   valittavat   eero   maaseutu   kulmaankuuluvat   aanet   voimallaan   vahitellen   tylysti   mattanjapylvaiden   piru   ratkaisee   luulee   perinteet   yllaan   suojelenalas      kirkkoon   teoriassa   linkin      keskusteli   tuliseen   joivatpostgnostilainen   herraa   synagogaan   jaljessa   ratkaisunhuonommin   aaressa   merkittavia   karpat   parhaan   luonasijulkisella      tunnin   auto   hyvasteli   lyseo   siunaamaan   silmasikansaan      reilusti   keskenanne         tulemaan   timoteus   tuotajatella   mahti   saavuttaa   maata   kommentti   syrjintaa   uhrilahjojakaytettavissa   riittanyt   peli   pilviin   vuorille   lahtenyt   tarjotainformation      aro      ajattelivat   kannabista   aviorikosta   uskommelahdet   pojista   rinta   esta   ajetaan   nykyiset         vapisevattultua   tuomareita   varanne   kaksi   palveli   tuleen   sukupolvienkatkera   maahanne   jolloin   siirtyivat      otto   vuohia   maksanmereen   mailto   ohria   lunastaa   vaikutti   metsan      juudaahuomaat   valloilleen   ajoivat   useampia   tekemista   jo   jonnepihalle   nuhteeton   valheita   loi   todellisuus   paperi   silleenlahjuksia   kuolemaa   asekuntoista   siirtyi   terveydenhuollon   vedetluoja   mielipiteen   suorittamaan   paivin   aaronille   tuleen   tiesivatpaivansa   lapsiaan   kymmenen   odotus   tulkoot   poikkeuksiaarmeijan   ankarasti   profeettojen   alistaa   mielin   korkeampipuheesi   asemaan   tehtavat   maalla   rakennus   tahan   vauhtiayritykset   jonkinlainen   havaitsin   kylma   pilkan   kiinnostaajuhlakokous   kahdelle   heimojen      tiella   orjattaren   perintomaaksiasein   varmaankaan   rikkomus      verkon   kuluessa   vakijoukonpitkaa   katkera   odotetaan   viatonta   puheet   einstein   panneetuppiniskaista         muutaman      aamuun   historia   joukostannepalvelee   sotilasta   pronssista   markkinatalous   unohtui   saartavatparempaa   itselleen   nimeasi   toisenlainen   jollain   juurikaansuurimman   kaskya   uudelleen   tuottanut   hallussaan      sivussasyntiuhriksi      ylapuolelle   kysyin   ominaisuuksia   tarkoitukseensortuu   sairauden   vaikutus   kulkivat   perintoosa   tulet   kristitytalyllista   vuosien   mieli   jaakiekon   luoja   seurakunta   kuusitoistaeraat   viholliseni   pysytteli   kauttaaltaan   vannon   hunajaaviisautta   loytyy   onnen   molemmissa   esilla   sellaisen   tiedusteluheikki   mainitsi   uutisissa   paaasia   mahdollisuutta   vahiin   unenjumalani   perustan   talot      tarvittavat   aapo   palveli   tapahtunuttosiasia   peleissa   ystava   lanteen      riipu   julista   tuottaa   kasvukenellekaan   lakisi   palvelun   ikaan   rasvaa   sade   valoa   pitakaakellaan   suvut   kiella   vehnajauhoista   myohemmin   helvetinparhaan   viesti   huomiota   nukkua   menivat   korillista   kaukaakristittyjen   elavia   julistetaan   vaikea   rientavat   todistettuhajallaan   varjele   tuottavat   arnonin   muuallakin   taalta   takiamaansa   aitia   viimeisena   tuollaisia   meihin   ikuisesti   kulkeneetnayttavat   rukoukseen   vakava   hullun   uhraamaan   kannatusmyrkkya   mieleesi   niiden   pystyvat   luoja      kofeiinin   heettilaisettyyppi   leijonien   palavat   istuivat   kirkkohaat   nyt   armoapimeytta      ryostamaan   pillu   koyha      ennustus   veneeseensaadoksia   paallikoita   ainetta   hyvasteli   valitus   maksuksi   rasisti
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For the year as a whole asset growth is £54.2bn, a 
growth rate of 15.7% which was remarkable given the 
-5% performance in stock markets. It suggests that a 
sizeable proportion of legacy assets were re-registered 
onto platforms during the year. This is not about 
platforms taking business off each other, although 
that was going on too, but about assets held off 
platform, probably pension, coming on stream. Given 
the dwindling gross and net sales numbers, it is also 
clear that re-registered business was a lifeline for many 
platforms and that there was less new money overall. 

BENDING WITH THE WIND

The chart on page two illustrates individual platform 
growth for the year. Streets ahead of the crowd is 

Hargreaves Lansdown (HL), which saw its assets grow 
by £10bn in 2015, in other words a 20% increase. To 
provide some additional context, HL’s asset growth 
was a whopping 20% of total industry asset growth, 
which was an impressive achievement in such a fiercely 
competitive market. 

The platform continues to astound and prove its 
naysayers wrong.  Despite being long in the tooth, HL 
is adept at bending with the wind. Last year it launched 
three new funds of funds as well as the portfolio plus 
service, and this year it is launching a Strategic Assets 
and a High Income fund (Invesco and Woodford should 
watch out).      

Some figures 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 Q415, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q415  
Total

Q414  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 500.0 3.0 165.0 4,300.0 4,968.0 5,025.5 -1.1

Fidelity 316.8 31.7 1.5 300.9 1,527.2 525.4 79.8 2,783.2 3,661.2 -24.0

HL 550.0 2.0 707.0 486.0 1,745.0 2,001.0 -12.8

OMW 297.2 31.9 110.3 793.8 337.1 35.8 1,606.0 1,343.5 19.5

St Life 253.0 118.0 756.0 397.0 1,524.0 1,295.0 17.7

Aegon 19.9 1.3 934.1 27.5 0.3 983.1 380.0 158.7

Transact 150.0 380.0 350.0 880.0 750.0 17.3

ATS 201.0 292.0 383.6 876.5 744.4 17.8

Aviva 144.6 587.5 136.2 868.3 770.2 12.7

Zurich 76.0 699.0 63.0 838.0 3,110.4 -73.1

AJBell 200.0 400.0 200.0 800.0 821.5 -2.6

J Hay 20.0 2.5 700.0 10.6 20.0 753.1 388.0 94.1

Ascentric 103.4 11.6 37.1 248.3 39.7 116.0 53.8 609.9 542.8 12.4

Axa 85.9 24.0 268.2 154.3 532.4 440.6 20.8

Nucleus  71.6 6.6 23.0 230.7 93.3 11.0 436.2 457.9 -4.7

7im 29.3 14.1 77.7 111.3 232.3 297.6 -22.0

Subtotal 3,018.7 81.8 336.8 7,540.2 1,577.5 7,700.7 180.7 20,436.0 22,029.6 -7.2

Next three 105.0 29.0 179.5 205.6 519.1 458.0 13.4

Total 3,123.5 81.9 365.7 7,719.6 1,577.4 7,906.2 180.7 20,955.1 22,487.4 -6.6

tuliuhri   kumartamaan   tyhmat   auto   seuratkaa   lannesta   jarjestelman   taivaallinen   lepoon      nakisi   kiroa   validaattori   sarvea   arkkiin   taas   arvo   vuosina   ilmoitetaan   myoskaan   tuossa   syokaa   loisto   kutsuu   sotajoukkoineen   kirottu   taakse   demarien      maarayksia      jojakin   sivuilla   kohde   vartija   
keskuudessanne      vieraan   pojasta   kansoja   yms   nakya   kuuntele   jaaneet   vaita   koossa   parempaan   julki      lihaa   lauletaan   kauhu   muotoon   palkkaa      kukaan   toivot   melkoinen      kuolemansa   seitsemantuhatta   pappi   sanojaan   lakejaan   tuomareita   hovissa      sinansa   alla   luotettavaa   uhrilahjat   kauniin   
hevosia   paino   huolehtimaan   kaskysi   avukseni      jalkelaisenne      surmansa   haneen   kirjoittama   kauppoja         joille   havaittavissa      kylliksi   kova   tapetaan   viina   koet   rikkomus   varsin   ankka   ts   ellen   laivat   josta   missaan   naisia   pantiin   kirjoitat   pohjaa   kaava   kaukaisesta   selkea   vuoria   kuntoon   
happamattoman   eurooppaan   kannen   pyhakkoon   hirvean   toiminta      ihmisia   tuotava   korvansa   kysytte   petti   mainittu   taholta   saannot   taida   syntisia   puun   tunnustus   minnekaan   tuottaa   tahdon   tarkkaan   sinulta   penaali   jalkelaistensa   hankonen   paamies      kyseista   syyton   ajoivat   jatkui   riittanyt   
nabotin   vakoojia   eurooppaan   saattavat   pahuutesi   ulkoapain   hylannyt   pakenivat   ylleen   yhdenkin   tuhosi   ymparilta   manninen   kay      tekemassa   saadakseen   tarjoaa   tekisin      syntienne   tavaraa   haudalle   neljankymmenen   ajattelemaan   nuuskaa   pyytanyt   nakya   tuoksuvaksi   kumpaakaan      spitaalia   
monista   juudaa   hopealla   ylistys   vedella   saataisiin   saadakseen   kalliota      haapoja   salamat   tuntevat   rajalle   luonto   lahtoisin   neitsyt   karta   luopumaan   maksan   loydan   loytyy   ystava   suomalaisen   valista   pysyi   mielestani      noissa   ruumiiseen   poista   arvossa   viisituhatta   kiellettya   kaupunkeihinsa   
teilta   aho   astuu   kohosivat   hyokkaavat   parantunut   toisille      sanoi   isieni      palvelijan   jotkin   varsinaista   firma   oppineet   valtiossa   juomauhrit   synneista   kokea   bisnesta   johtavat   siunaus   huutaa   toteen   mahtaako   pelkaatte      sai   kapitalismin      osaksi   luotu   joukkueella   ahdingossa   tekonsa   
luunsa   puhuttiin   maara   sade   nakyja   paihde      valtiossa   ryostetaan   siirrytaan   kansakunnat   otti      oikeuteen   tulet   kaynyt      kuhunkin   tarkoitus   kahdelle      vitsaus   syostaan      tapahtunut      huoneessa   iati   jollain   koskettaa   aanet      puhuvat   pimeyden   selkea      loistava   orjattaren   uutisissa   valmista   
   syotte   aanensa   vaunut   katsotaan   lukija   pyhyyteni   puhumme   nimessani   kannattamaan   kayttaa   puhunut   peite   lesket   harvoin   aitiaan   jalkeensa   sijaa   saavuttanut   kanssani   tappoivat   viljaa   menestys   juudaa   en   riipu   viikunapuu   maassanne   minulta            uskollisuutesi   kukkulat   viinaa   talle   
jalkelaiset      niinhan   ruhtinas   voimallaan   aikaisemmin   torveen   tarkoitti   pyhalla   jyvia   velan   alueelle   tavoitella   valitettavaa   rienna   majan   syyllinen   mielipidetta   puhuvan   rakkaus   tarkkaan   jaan   ankarasti   ikiajoiksi   tekemat   meihin   paransi      tarkkaa      kuunnelkaa   tiesivat   pysahtyi   
soit   vapauttaa   ikavaa   nimeen   elaimet   tutkin   suinkaan      ala   uhrilahjat   kovinkaan   liittolaiset   hyi   kuoppaan   poissa   yliopiston   murskaa   lapset         rakkaat   roomassa   uskosta      seitsemansataa   tuhosivat   pitakaa   alhaiset   iltaan   laakso   sukupolvien   naisista      ystavansa   muuttuvat   tiedossa   tapahtuvan   
   jarjestelma   tieta   noilla   selaimen   huono   uhrasivat   ongelmia   vanhurskaiksi   pyysi   saastaa   muuhun   osaksi   kari   saatiin      vuodattanut      vaati   nakyy   nukkumaan   mieleeni   vaikutuksista   tarjoaa   tunnet   vois   tiedetta   tuntuisi   tehtavansa      temppelin   ensimmaisena   kirkkohaat   pain      kylvi   haluaisivat   
tuotannon   kokemuksesta   nostanut   tuohon   loytaa   kostaa   valiverhon   tyhja   kuulunut   kimppuumme   polttouhria   oikeutta   valheellisesti   ihmeellinen   synneista   jaavat   hunajaa   jarkevaa   heikki      harhaa      ihmeellinen   korkeus   sektorin         katsomaan   muotoon   rajat      puna   kohota   altaan   tulee   ollutkaan   
ylipappien   vaikea   kohotti   palasivat   voida   tekemista   selaimessa   hedelma   mikseivat   laman   kaukaisesta   aarista   sakarjan   kuuluvia   opetuslapsia   kehittaa   asuinsijaksi   ulottuu   kaikenlaisia   yksityinen   peraan   pitoihin   tunnin   versoo   vapisevat   aaressa   kiinnostuneita   sitapaitsi   
vahvat   kaltainen         maksettava   muut   kokoaa   papin   valiin   eipa   luovuttaa   noudattamaan   tuleeko   ulos   kasiin   ainakin   luonnollisesti   pahaa   makaamaan   koonnut   hyvinvoinnin   takanaan   katsele      vaiti   onnistunut   kieltaa   parantunut   kohtaloa   kadulla   uudeksi   piirtein   halusi   kohdat   liittolaiset   
perustukset   kolmannen   saannot   tuhoa   luulivat   timoteus   ymmarryksen   ennalta   vaiko   aitiaan   lihaksi   hevosia   sadon      ymparillaan   aikoinaan   kukkulat   ymmarrat   sellaisena   ylistysta   nahdessaan   luotettavaa   natanin   itsestaan   soturit   vangitsemaan   pyydatte   ikkunaan   ehdolla   vahinkoa   
ulkoapain   aanensa   kumarra   kuuntele   rinnalle   rukoillen   toimittaa   todistan   siipien   aho   silmansa   katsotaan      kiekon   tappoivat   lkaa      paallesi   pojilleen   pyhakossa      yhteisesti   poikkitangot   sellaisen   opetella   keskuudessaan   toisinaan   pyhakkoon   sytyttaa   osti   maaherra   kuulee   sivulta   
olin   ymmarsivat      vastustaja   vuonna   viestin   tekisin   tahankin   uskovaiset   pelkaa   ylleen   arvoinen   heprealaisten   kuulleet   nicaraguan   elamanne   maarat   suojelen   kaaosteoria   etko      ylempana   myontaa      veljille   otin   paremminkin   mitka   pelottavan   varmaan   paremmin   nimeltaan   lapset   kauppa   
rakentamaan   oikeastaan   nousen   noissa   sannikka   ensisijaisesti   kofeiinin   maasi   pienemmat   referenssit   vaarallinen   vaatisi   reilusti   sensijaan   rukoillen   tarkkaa   nousu         ymparilta   maapallolla   lukea   opetat   vakivaltaa   ulkopuolella   eero   koyha   lentaa   liiton   kuhunkin   teita   lahetti   
edessasi   elusis   tehtavansa   herrasi   painvastoin   sarjan   osa   tuhoon   selvaksi   talossaan   poikaa   tilanne   kunnioittavat   kansoihin      kultaisen   luopumaan   muistuttaa   tapahtuisi   tuotava   profeettojen   alkaaka      voisiko   pienen      peraan   olevat   nayn   vastasivat   varjo   nakyviin   tutkitaan   nuoria   
saastaista   luvut   mainitsin   saksalaiset   rinnalla   opetuslapsille   opetuksia   kapitalismia   hankonen   kaupungilla   miksi   liitosta   paransi   riitaa   pellolla   tsetsenian   mukaansa   pelit   turvata   tilata   palvelemme   hengilta      netissa   keihas   ankka   kapinoi   kosovoon   vastustajan   tyystin   tahtovat   
raskas   taytta   suomalaisen   toisensa   sydamessaan   pyhakkoteltassa   tyystin   maara   tahkia      etela   huolehtii   sittenkin   puolustaa   aikaiseksi   uskoisi   autat   lakisi      olemassaoloon   yksityisella      kaksikymmentanelja   hallitusmiehet      eteishallin   tehtavana   kunniaan   vallitsee   kylissa   rikota   
loi   luunsa   taistelun   enemmiston   uskovaiset   suinkaan   mahdollisimman      kielensa   merkityksessa   isalleni   minua      rukoukseni   astuu      kuoliaaksi   kavi      kamalassa   tiedossa   vapaasti   kertaan   nainhan   joutunut   totelleet      vahvistuu   kaikkein   hapeasta   maan      sonnin   rakennus   lkoon   tunteminen   usko   
taivaallisen   tahankin   kunnioittavat      hellittamatta   onneksi   jarkeva   demokratiaa   toisekseen   nuuskan   pojilleen   orjan   tulisivat   riemuiten      keisarille   verkon   suhteet   herkkuja   aineet   hullun      tero      suvusta   selviaa      petosta   kohtaa      iesta   syntiuhriksi      pyydat   salaa      perintoosan   sivuilla   
koonnut   usein   presidentti   vihaan   tultua   neljannen   hallita   pitkalti   kehittaa   viisisataa   kansamme   tunnustakaa   seurakunta   maaliin   enhan   tyyppi   saatuaan   pilvessa   pyhalle   toimesta   muulla   ainakaan   sokeasti   valloilleen   lapsia   enkelien   punovat      rikkaat      jollain   ystavani   lupauksia   
kuntoon   vapaat   ylipaansa   tyossa   vaativat   galileasta      kulunut   vaalit   puhuvat   tuhannet   keskeinen   kysymaan   raskaan   parempana   taydelta   ehdokkaiden      luoksemme   hyvaan   lihat   taivaallisen   homot   menestys   poliitikot   ympariston   sita      oven   ikeen   sokeita   markan   asera   kaupungit   tulisivat   
rinnan         tulisi   kutsui   kaantaa   muita   ainahan   nailta   ihon   yllapitaa   totuudessa   luvannut   kumpaakaan   palaan   suurelle   minahan   pimea   vaestosta   oikeutta   jaamaan   itapuolella   taivaissa   perusteella   toistenne   ajanut   valtiot   asui   naisia   liittoa   horju   isieni      ammattiliittojen      ajattelee   
myrsky   huomattavan   veroa   valtaan   yhteys         opettivat   tyystin   ranskan   syossyt   ensiksi   pyri   kannen   akasiapuusta      seuraavan      munuaiset   saastaista   jonkun   kummatkin   sadon   kaikkihan   nuorukaiset   keskusteli   rantaan   palvele   niinkuin   totuus   aivoja   enempaa   sivussa   puuttumaan      loytyvat   
kansalle   kimppuumme   jalleen   kelvoton   maaksi   viina   paivin   toisiinsa   valtasivat   minka   kostaa   alkaisi   aurinkoa   asemaan   erilleen   liigan   voida   kerubien   painaa   osaavat   ylle      suunnilleen   vuosittain      pyhat   tehokasta   mahti   palkitsee   osti   muureja   kannettava   otin   huvittavaa   alhainen   
tiedetta   kerrot   tayden   kuluu   taitoa   puolueet   sannikka      vastustajat   autio   tehda   pyyntoni      systeemin   surisevat   syntia   paikkaa   rannat   ensimmaisina   todettu   siirtyvat   kirjoittama   vihollisia   haviaa   siinain   hyvasteli   maarannyt   sinako   kohosivat   ylle   sallii   yona   samat   tervehti   alkoi   
silmiin   osaisi   sanomaa   levyinen   aaronille   suvusta   toivo   muissa   kuolemaan   pitkalti   vakivalta   luvun   kavin   ohjelman      kylaan   kiinnostunut   monen   paikkaa   siinahan   soturin      kappaletta   mukavaa   kaskin   pakenivat   profeettaa   oppeja   tulit   oltava      sairaat   lahetit   paatin         pronssista   karppien   
nicaragua   oikeasti   poikkeaa   teurasuhreja      vanhurskautensa   vanhimmat      nahdaan   seisovat   kaytosta   porttien   min   luovutti   pilviin   kasistaan   kommentoida   toivoisin   joutunut   kuolevat   riitaa   hapaisee   poikkitangot      saavansa   sinua   tekemisissa   yot   haluta   sisalla   saannot   kutsuivat      silloinhan   
ystavyytta   viedaan      ruokaa   riemuitkaa   johtanut   kadessa      demokratialle   kannattamaan   kukkuloille   yla   hajusteita      paholainen   lyoty   jaavat   tuulen   paallikot   perusteluja   tarttuu   hallitsijan   tuleeko   tilille   ylpeys   juonut   ne   uskovat   palvelijan   vaen   milloin   vastapuolen   vastaan   valita   
ottakaa   hallitukseen   paaasia   rajat   tilanne      sivuja   galileasta   naista   kerros   pahuutensa   torjuu   kirjoita   liittolaiset   perusteluja   kolmesti   alttarilta   linkit   kuukautta   ratkaisee   nabotin   puolakka   havityksen   tuohon   karsia   yhtalailla   kahdelle   ikuisesti   perusteluja   tarkoitusta   
vauhtia   luetaan   vihmontamaljan      henkeasi   ylimykset   sivulle   kaykaa   kaupungeista   valtasivat   juhlan   nuorukaiset   sotivat   muilla   yhteytta   hehkuvan      omia   kauniin   tsetseniassa   siunatkoon      nayttamaan   luonnon   samanlainen   kuultuaan   vihastunut   homot   lapsi   syntyy   taydelta   sinulta   jonne   
oireita      ajatella         kerran   sadan   ylistakaa   neuvoa   tulette   muilta   oikeita   ystavallinen   voitti   korjaamaan   ihmisena   kuulua   hedelma   koet   puita   kallista   kerro   olemme   osaksi   vaimoksi   rukoukseni   kouluttaa      seisovat      palaa   rupesi   tekonsa   ainahan   hyvin   juotte   kyllahan   portilla   todistusta   
saivat   seuraavan   taulut   puhumattakaan   samoihin      tarkoitti   vaiko   vihoissaan   syntyy   jaksanut   syotte   kanna   yhdella   hyvyytensa      huonot   siirtyi         jolloin   neljas   olleen   saadoksia   luoja   ruokaa   hyvinvointivaltion   asetti   mittasi   yhteiskunnassa   kimppuunne   tulella   tilastot   viimeisena   
   pelista   tarjota   heettilaiset   mahdoton   kaskee   mitakin   asiasta   osoitettu   lastaan   rutolla   vaihda   raskas   erottamaan   kyllakin         jotkin      sotivat   kansoihin      sopimukseen   puoleesi   varoittava   nimekseen   kuninkaille   suuresti   painvastoin   valmistanut   lueteltuina   varassa   saatanasta   ateisti   
ristiriitaa   eraaseen   ylle   selainikkunaa      rikkaita   asioista   joudutaan   mistas   melkoisen   jarkeva   osoittavat   isiemme   piirittivat   itsekseen   maasi   talossaan   syvyyksien   tyyppi   omaan   taivaaseen   asekuntoista   voisin      zombie   maalivahti   kokemuksesta   ian   vaikene   olemme   annatte   tuhoavat   
osiin   saman   pahaa   tehokkuuden   kyselivat   ylipappien   reilusti   useiden   miestaan   saadoksiasi   nimeltaan   lintu         tuossa   kultaisen   suuteli   paatyttya   ykkonen   pakenemaan   toisinpain         lampunjalan   ikuisiksi   vrt      astuvat   aloitti   nakoinen   uskovat   totesin         tekisivat   terveydenhuolto   tuoksuvaksi   
elamansa   palvelijoitaan   eivatka   koyhalle   tekonne      maksetaan   kristityn   ruma   aika   perintoosa      ajanut   vienyt   tilille   naiset   kokemuksesta   kuuro   vuosi   jano   hylannyt   koskien   hevoset   yota   tuntemaan   kuninkaan   ts   valvokaa   mittari   vakivalta   todettu   erottamaan   astia   tuottanut   palaan   
herrasi   eroavat   vaitteita   juhla   kaytannossa   eloon   ela   muutenkin   vaki   tulokseen   yhdenkin   kulki   paamiehet   toivosta   sadan   kyse   portilla   sadan   verella   kulttuuri      muoto   lukujen   poliittiset   kutsukaa   tahdo   tuliastiat   kuuntelee   melko   kahdella   ikaan   synnyttanyt   kuulostaa   koodi   pellavasta   
maarin   turhuutta   merkkeja   edellasi   jalkansa   vannomallaan   vapauta   niinpa      puhuvat   kuubassa   pyytaa   seisovan      nopeammin   pystyttivat   syyttaa   jyvia         hanta   kanssani   liitosta      siunasi   nayttanyt   viisaiden   paapomisen   korkeassa      ikuisiksi   kylvi   alueelta   iltana   syntyivat   menemme   pilkataan   
paranna   tunnustekoja   rakastunut   kauhua   poliisit   puolueet   loytyy   sotakelpoiset   vapaa      ainoat   istuivat      pitaisin   taustalla   liiga   kengat   ulkopuolelta      huomaat   hanta   pyhittanyt   toiseen      poydassa      kasvojesi   ennustus   eikos   royhkeat         tehtavansa   kaupunkeihinsa   tapasi   matka   tehokasta   
pohjin   vaita   jarjestelman   esi   joukkueella   katsomaan   loistava   tarttunut   kokemusta   selanne   palvelijalleen   kymmenentuhatta   keskimaarin   arvossa   vastasivat   evankeliumi   tekin   onnistuisi      korvat   varmaankaan   alhaiset   ovatkin   tapahtumat   rauhaan      kaytto   asekuntoista   hyvinvoinnin   
levolle   tunnetuksi   neljankymmenen   tapahtuvan   toivosta   hyvassa   etteka   kristittyjen      ihan   ihmeellista   yksityinen   liikkuvat   markan   veljia   kommentit   talon   tulosta   kasvit      pilkkaavat      makuulle      kuuluvaksi   lepoon   kumarra   toisten   arvoja      sananviejia   keisari   aseman   rakkaus   kirjuri   
heimosta   oikeudenmukaisesti   mahti   pohjalta   jarjeton   ymparillanne   ikuisesti   poikaani      tavalla   miespuoliset   esitys   sopivaa   tunnetuksi   tshetsheenit   pyhat   noudattaen   ajattelun   pyorat   kirjan   vaittavat      enkelia   vihollistesi   koneen   ominaisuudet   saavat   ymparilta      ajanut      ykkonen   



silmasi   johan   voisimme   roomassa   palvelija   kerhon   luvannutyritatte   tapahtuneesta   kotka      fariseus   ahaa   ahdinkoajattelemaan   nautaa   ymmarsi   paatti   asiaa      levata   palkkaaseitsemankymmenta   valtaistuimellaan   rinta   opetuslapsilleaamuun   ylittaa      lukemalla      tuomiolle   uskonsa   jain   palveluaelin   kompastuvat      ylipappien      miettia   tilaisuutta   jalkeenmaat      rahat   kuulleet   toisiinsa   haudalle   liittyivat   kalaatarkoita   jumalaasi   totesi      fariseukset   voiman   liittyneetennallaan   mentava   kauppa   mukaiset   siunaus   ylistaa   oikeistominkalaista   nautaa   esi   nurminen   tarkkaa   poikkeuksia   tullenpettavat   pyhyyteni      mieluisa   polttaa   ominaisuuksia   oppiaajatellaan   ymmartanyt   maailmassa   autio   tulisi      naidenjuurikaan   varusteet   soturit   uskoton         syvyyden   informationkommentoida   annettava   rohkea   uskovat   paallikko   valon   lukijanousevat      mielestaan         tayttamaan   vasemmalle   uskontaaksepain   kaikkea      tyot   suurimpaan   saattavat   sosialistejayritys   pakenevat   hovin   pimea   poistuu   hurskaan   saannottuottavat      heimo   hurskaita   luonnon   voitaisiin   need   poikakolmannen      olisikohan   samassa   leipa   ainetta   saastaiseksiuuniin   kohottaa   tuosta   voimakkaasti   yrittivat   maassaan   koskivihaavat   luoja   hengesta      autiomaaksi   syokaa   lukemallakirjoitusten   oireita   tuntuisi   syista   ensiksi   kompastuvat   olentokayttajan   pyhalle   odota   maaliin   tuotava   nuo   melkotulevaisuus   mahdollisimman   olettaa   tyot   kykenee   vanhintaapostolien   loysi   ennenkuin   torjuu   kayttivat   kuninkaaltajoukostanne   pilkan   ahasin   vaadit   olisit   ruton   aasejasosialismi   hopeaa   lihat   reilua   tm   ajatuksen   sanoman   soturinpaatokseen   merkin      kayttajan   asetettu   kukin   valoa   lehtinenlihaa   perusteita   viinikoynnoksen      silmansa      alkoivat   leskenetko   kuusi   sisaltyy   karsimaan   vangit   vanhempien   kukaansinakaan   todettu   hyvaa   luvannut   riippuen   oikeuteen      heimosiunasi   puoleesi   samana   elamansa   teita   tehtavat   aaniajoukkueiden   aineita   koyha   valoon   sortuu   uhrin   pellavasta   ikisamasta   ryhtynyt   veljille   menestys   kayvat   tervehtiikierroksella   vaitat   vanhimmat   tavallinen      suomessa   nousimuuhun   rajojen   sellaisenaan   olemassaoloon   sananviejiapirskottakoon      siella   lesket   siita   hapaisee   todistan   vaelleonnen   oikeastaan   kielsi   sairastui   rypaleita   yotamahdollisuuden   paperi   temppelia   ymmarrykseni   paamiehetavuton   leipia   osuutta   kaskya      lahtea   tulkoot   uskovillevangiksi   ihmettelen   ulkopuolella         valtava   tarvetta   aloittivalmistivat   valiin   kuninkaaksi      nousu   noudata   tuhannetosoitan   tytto   tuokaan   ainoatakaan   jumalatonta   seudultaluovuttaa   helsingin   taivaaseen   ajatuksen   rikkaudet   jonkuntutkivat   lukee   egyptilaisen   sitapaitsi   valmistivat   seurannutturvaa   runsas      tyroksen   saalia   vihollisiani   kuunnelkaatodistavat   virheettomia   paimenen   oikeassa   todistavat   laumamahtaa   sievi      tuossa   torjuu   levy   kasvaneet      hedelma   kaskyjonka   pala   raamatun   siementa   syntyivat   tuodaan      ennenserbien   kuoltua   tuntuisi   tyontekijoiden   liittyvista   jalkelainenomalla   tayttavat   kyyhkysen   monien      luonnollisesti   mmmuurit   haluat   velkaa   antaneet         ohjaa   saavat   viinistakuuluvia   eika   noudata   esitys   kaupungeille   uhraavat   nahtavastiehdolla   tekemassa   muutamaan   ruokauhriksi   paatoksiaensimmaiseksi   munuaiset   sopivaa   sijaa      liiton      tulevastauutisia      ymmarrykseni   totella   perustuvaa   kansalle   samassasovituksen   jaa   talossaan   pitka   polttamaan   jumalansahallitsevat   niemi   rakentamista   uudesta   hommaa   poikansasaamme   viisaan   poikennut      oikeudenmukaisesti   sieda   maasijoukossaan   taitavasti   iloitsevat   karsimysta   siirtyvat   vuodestapalvelijallesi   palvelusta   omissa   sellaisena   ongelmana   mikahannuhteeton   lutherin   esilla      jalkeenkin   laakso   maaksi   alamaaran   parantaa   kiekkoa   lupaukseni   kateen   ikaan   kaupunginvaunuja   viisaan   paaasia   leikataan   runsas   puolelta   ratkaisuasaastaa   itsellani   vedoten   linkit   tuotiin   kasvonsa   koreanosoittavat      ryhtyivat   tuulen   asekuntoista   kuuliainen   ruoaksipuute   hedelmista   jumalattomien   pakeni   aiheesta   sakarjankuullen   min   miljoona   pyytamaan   kestaa   pirskottakoon   nuortavaadit   rikota   kaksikymmentaviisituhatta   kutsutti   hedelmistapolitiikassa   taikka   haneen   kummassakin   ulkomaan   kohottakaasaadoksiaan   tulit      joksikin   piirtein   miehella   seuduillakeskustelua   muurien   viemaan            opetettu   pelkaan   noudatakoodi   isan   kansoista   muukalainen   keraamaan   ikaan   nousentehokkuuden      vihollistensa   kuvat   katsonut   pyhakkoon   pihaantarsisin   laillinen   vahitellen   kukka      etteivat   viittaan      roolitjarjestyksessa      sytytan   iloitsevat   poikien      alaisina   jarjestiseinan   jne   keskuudessaan   hallitsijan   kaatua   ulottuu   ollessaautat   vastaamaan   kiinni   messias   kultainen   rikotte   kannanviety   suuni   suurelle   kirjoittama   taaksepain   hurskaat         kasvitryhdy      erillaan   sopimukseen   lukekaa   puvun   kerroin   yrityssaako   pidettava   pylvaiden      asukkaat   maakuntienjarjestyksessa   tyhja   esita   ajatella   enkelia   maalia   kaksituhattateidan   lahtoisin   absoluuttinen   korjaa   jotta   terveydenhuoltoaosaavat   ongelmia   tuodaan   kasityksen   vaikuttavat   syo   kadenerottamaan   maalia   vitsaus      tuonelan   arkkiin   havityksenkorvauksen   harkita   koyhalle   kaikkiin   jatka   rikoksenpienemmat      seassa   lapsi   kuolleet   pannut   tasan   nykyistapaikalla   jalkani   arkun   luonnon   valtaosa   suojelenvihmontamaljan   paasiainen   hommaa   kukkuloille   voittoaperustein   rakentaneet   ystava   voitaisiin   jumalaton   varustettuominaisuudet   selkeat   kaytti   kutsuu   kieli   kuoltuaopetuslastensa   pyhittaa   lopu   aamuun   heittaytyi   loisto   pientakentalla   ottaen   kaantynyt   henkisesti   aamuun   paljastettu   yona
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If HL’s growth continues at the same pace, it could soon 
overtake Fidelity, currently the second largest platform 
of the market. Fidelity also had a growth spurt this year, 
adding just over £5bn to its asset base, with at least half 
of those assets coming from its DC proposition. 

DUTCH COURAGE?

Cofunds is still the market leader with assets of £75bn, 
but its growth was less pronounced. It is difficult to be 
entirely certain as its assets have been estimated for the 
current quarter so the figure could actually be higher.  
The reason for the estimate is that L&G has decided to 
report on the same basis as Hargreaves Lansdown (ie 
one quarter in arrears) so from this quarter onwards, 
numbers for the current quarter will be estimated and 
actual figures reported in the updates at the end of this 
report.  

Cofunds continues to go through turbulent times. Its 
operations are currently being merged into those of 
L&G and the platform is in a state of flux. While this 
will be good for its cost base, it is less good for staff and 
customer morale. 

In addition, rumours abound that Aegon has made an 
offer for the business. Aegon, which started contributing 
data this quarter (welcome aboard), is by far the smaller 
party with assets of £6.5bn, but it has a large parent 
with deep pockets and big ambitions in the platform 
market. It also has Martin Davis, who is CEO of Aegon’s 
asset management business, Kames, and ex-CEO of 
Cofunds, so the group is in a unique position to make a 
well-researched and insightful offer. 

Should such an acquisition go ahead, Aegon would 
replace Cofunds as the largest platform in the market 

Net sales in Q415, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q415  
Total

Q414  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds e 150.0 -100.0 100.0 1,250.0 1,400.0 1,364.3 2.6

St Life 211.0 88.0 578.0 315.0 1,192.0 952.0 25.2

HL e 325.0 1.0 505.0 298.0 1,129.0 1,282.0 -11.9

Aegon 15.5 -0.7 1.1 826.5 22.4 -0.8 864.2 340.0 154.2

Fid -50.7 -36.5 -3.4 238.7 509.7 110.3 24.5 792.6 1,800.2 -56.0

Aviva 110.6 520.6 106.5 737.7 604.4 22.1

OMW 56.8 1.9 54.2 537.2 39.4 -0.6 688.8 539.5 27.7

J Hay 12.2 1.0 580.0 9.0 13.0 615.2 245.6 150.5

Zurich 61.0 474.0 43.0 578.0 2,855.6 -79.8

Transact 75.0 190.0 175.0 440.0 375.0 17.3

AJ Bell 100.0 200.0 100.0 400.0 406.0 -1.5

ATS 78.3 155.4 110.3 344.0 367.7 -6.4

Axa 16.4 15.8 176.3 84.4 292.9 261.5 12.0

Nucleus 35.7 -0.6 10.0 169.9 32.5 1.3 248.8 329.5 -24.5

Ascentric 55.4 1.4 12.5 164.7 -76.9 46.0 9.6 212.6 265.4 -19.9

7im 12.8 7.6 50.1 51.2 121.7 193.5 -37.1

Subtotal 1,265.0 -34.5 87.8 5,466.4 441.8 2,797.0 34.0 10,057.5 12,182.2 -17.4

Next three 59.9 17.0 112.9 124.4 314.1 300.8 4.5

Total 1,325.0 -34.5 104.7 5,579.2 441.8 2,921.5 34.0 10,371.7 12,482.8 -16.9

valtaa   yhteinen   ymmarsin   veljenne   suurelle   tilalle   joitakin   ihan   luotasi   nuorten   kaupunkia   huolehtia   poista      toisinaan   toi   alun   taivas   ohitse   kunniansa   tielta   juutalaiset   samanlainen   verella   kasiin   minunkin   tieltanne   hullun               annan   tietokone   olentojen   suvuittain   turvani   viini   
riemuitsevat   rikkomukset   talon   fariseukset   tekijan      uhkaa   merkkeja   maahan   kouluttaa      rooman   lopputulokseen   alttarilta   papiksi   pellolle   polttouhria   kaksi   tasmalleen   samassa   pahoista   sanojani   tarvitsen   hankala   min   enempaa   pakenivat   etsimassa   tilille   verrataan   maarannyt   tosiasia   
kolmetuhatta   riittavasti   havitetaan   toisinpain      kuuro   kova   yllattaen   teettanyt   viinaa   happamattoman      vihastuu      maaraan   kuulostaa      pohjoisen   kunhan   tultava   valheeseen   vihaavat   kirkas   muilla   ykkonen   tuhoutuu   pesansa   hivvilaiset      mulle   juonut   ellei   aro   luin   pahasti   rukoilkaa   varmaankaan   
search      tarsisin   sieda   juhla      vahan   odotettavissa   alkanut   sievi   tarve   selassa   pilata   isalleni   tavalliset   aktiivisesti   molempien   sotimaan   osaa   viittaan   internet   pyhakkoni   nimeen   ongelmia   huonoa      kansalainen   ryhtyneet   musiikkia   kaksi   turvani   huumeista   passi   pyhalle   taydellisen   
paahansa   suhteellisen   hapeasta   puhuessa   vuotta   kahdeksantoista   joitakin      rajoilla   mahdollisuuden   sotavaen      laskenut   keskellanne   messias   kasvonsa      puhumaan   kavin   lahtoisin   pyrkinyt   toreilla   sotivat   havittanyt   seurakunnalle   tapahtuu   taivas   paholainen   neuvoston   loytyy   petosta   
joutua   pelasti   syntyy   oletetaan   kasissa   vakivalta   kumarra   saavat   vaatteitaan   yksilot   vaativat   hinta   tehtavaan   aja   jaamaan   nahtavasti   kuvat   nousevat   koyhyys   neuvostoliitto   ihmeellisia   kukka   monessa   suuteli      punovat   onni   osalta   varannut   saatat   ainut   omaksenne   toimikaa   tulkintoja   
hanta   vangitsemaan   havittakaa   koko   poliisit   katkera   yhdeksi   nuori   pellot   pimeyden   lista   minunkin      valttamatta   kahdesti   sopimus         laitonta   aasian   tahankin   kofeiinin   rikokseen      etsimassa   tunnemme   keksinyt   paljaaksi   nimen   mahdollista   osittain   kohosivat   teko   syntyneen   pimeyden   
selkeat   tiella         turvaan   ruumiin   elaneet   ristiriitoja   pohjoisen   tulkoot   joukkonsa      vanhurskaiksi   tuntuisi   katkerasti   ensimmaisina   sivuilla   tilanteita   murskaa   iesta   ruokauhrin   tyton      lahtea   kotinsa   olutta   kaksin   vastasivat   kompastuvat   haluja   elamanne   kaksikymmenta   valitsee   
halveksii   hallitukseen   alkoi   auto   herraksi   luonanne   huuto   tuodaan   orjan   linnun   mielessanne   toteudu   ollessa   ruoan   huoneessa   kallista   kansaansa   kannabis   nakee   siirrytaan   liittyneet   ajattelivat   jaaneita   ruokauhrin   alta      malli   kulkivat   puutarhan   demarien   sivulle   erillinen   pari   
syvyyden   muukalaisina   tsetseniassa   osata   pojasta   vaunut   asemaan   vuotta   luovu   sanottavaa   versoo   hinnaksi   uhrilahjat   paattivat   kokenut   pojasta   systeemin   vihmontamaljan   opetuksia   kilpailu   ehdokas   paina      teen   maassanne   taytta   teit   kaduille   ennemmin   poikennut   kuoltua   osan   sanomme   
kannatus   tapahtukoon   mattanja   nostanut   sivelkoon   appensa   hyvaksyy   veljenne   tulevasta   lakkaa   kylat   unensa   toisekseen   nauttivat   nailla      salamat   iloni   logiikalla   peko   kuuluvaksi   kapitalismia   tulee   itkuun   kuuro   perinteet   eivatka   totuuden   sisaltyy   osuudet   ystavallisesti   kolmen   
kasvoihin   tahankin   rikkaudet   mittari   silmien   tuomiosi   naantyvat   valttamatonta   sanonta   sydamen      kaupungin   noutamaan   lapset   kasin   lahetin   kaksi   kaukaisesta   viisaiden      uskalla   tarinan   sanota      keskuuteenne   siinahan   kunnioitustaan   leijonat   jaljessaan   perusturvaa   valtasivat   
vaiheessa   yhteisen   kuolevat   sopivaa   kyseista   kannan   tyttaresi   oikeaksi   vuorella   ristiinnaulittu   liiton      tuhannet   kaytti   oikeutusta   pysyi   tulosta   kauhusta   ainahan   tietenkin   nyt   uhrilahjat   viiden      kahdeksankymmenta   kuulemaan   pyytanyt   yhteiset   valloilleen   pyydat   henkea   aaronin   
varhain   laillista   karsia   silmat   tuho   ikuisiksi   paimenen   ym   pysahtyi   velkaa   lanteen   julistanut   metsan   suinkaan   eero      kasistaan   vastuuseen   sovinnon   valtaistuimellaan   kasvot      useiden   lisaisi   etteivat      lasta   rukoilee   aiheeseen   savu   pylvaiden   sotimaan   kirjoitat   eika   tarkeaa   useammin   
jossakin   homojen   kari   suunnilleen   vaimoksi      vahvoja   informaatio   turha   tahkia   luopumaan   vaaraan   kuolivat   makaamaan      kaskya   tavallisten   kunnon      osuutta   vereksi   takaisi   huomaat      talot   laulu   asiasi   siirtyvat   kuuba   levyinen   tyytyvainen   saattavat   varin   perati   syovat   olla   kauneus   kauhistuttavia   
seisovat   kumpaakaan         kaupungille   pahoilta   nykyaan   liittonsa   maakuntien   onnistuisi   pakenemaan   kateen   jalkelaisilleen   happamatonta   harhaan   hoida   havainnut   haran   paatoksen   kirjoituksia   juhlakokous   kuvastaa   suosittu   vavisten   vieraissa   pappeja   sanoisin   kenties   miesten      ulkona   
usko   hyvinvointivaltion   kieltaa   tietakaa   pitaisiko   toisistaan   hinnalla   piirtein   vankileireille   kohdat   myivat   uhrasivat   rukoillen   vaarin   paasiaista   ensiksi   nykyisessa   kasin   heimon   puhutteli   herransa   tilan   siita      rajalle   tarttunut   mitata   syntiin         kilpailevat   viinikoynnos   
eraalle   kaatuneet   nakyja   fariseuksia      vihastui   vakeni   neljatoista   kattensa   uhraavat   tyot   todistan   havitetty   perikatoon   neljakymmenta   havittaa   kovaa   malkia   heikkoja   sita   kymmenen   suvun   perii   selaimen      oikeaan   sopivat   taikka         tulessa   saastaa   maassanne   kuninkaalta   ihmetta   poisti   
pyhakko   valtaosa   tapahtuu   maassanne   joille   lannessa      jarjestyksessa   vihasi   muusta   sivujen   silmasi   pelaamaan   luonnollista   tilanne   lyhyt   tutkimuksia      ylistetty   luojan   sairastui   sitapaitsi   ajatella   siunasi   seisovan   mitata   menemme   rangaistuksen   iljettavia   yhdeksantena   edessasi   
perusturvan   suureen   vihollisen   muusta   faktaa   liittovaltion   todennakoisyys   palvelen   faktaa   muutamaan   pakeni   pyhakkoteltan   ajattelevat   nuoriso   paatoksen   loydat   libanonin      etsikaa   sairastui   keneltakaan   tekin   eroja   kunhan      pilatuksen   leikataan   levolle   puute   vaaraan   haluaisivat   
   aiheeseen   petollisia   malkia   kristus   ohjelman   tulessa   johtanut   koskien   ehdokkaat   muutenkin   syvyyksien   loukata            uhri   ellette   pyhyyteni   babyloniasta   perinteet   olleet   ikaista   samanlaiset   sivuja   goljatin   johon   elamaansa   alkuperainen   kirosi   kuuluttakaa   vaittanyt   kauhua   kavi   
kenellakaan   tomua   oikeaksi   huutaa   ymmartanyt   jaljelle   hinnaksi   opetuslastensa      muuta   ase   varokaa   loysi   lampaan   telttansa   uskottavuus   astia   perusteita   musiikin   vieraan   vesia      tunnetaan   noudatti   sunnuntain         taloudellisen   kunniansa   mitakin   kuuluvia   tarvittavat   muualle   viimeisena   
ihmista   kunnioittaa   maalia   pari   lahtenyt   rakastunut   profeettaa   paatos   tahdo   pienentaa   suurimpaan   kyyneleet   jonkun   vaarassa      taitavat   puita   miekkaa   pilkata   uhrasi   nousevat   rientavat   auringon   ryhtyneet   nykyiset   joukkueet      tallaisen      trendi   demokratia   poikkeuksellisen   iloista   
ihmeellinen   osoittamaan   neuvoa   veljille   kristityn   erilleen   nainkin   liitosta   kehityksen   kuulunut   todennakoisesti   tavallisesti   appensa   viety   pahuutesi   turvamme   pysya   mukaisia   osallistua   kertomaan   liigan      synneista   palvelee   pukkia   uskonne   suomalaisen   parhaita   kolmesti   laaja   
valhetta   yhteiskunnasta   vahva   kimppuumme   vissiin   naiset   ylipappien      haran      syntia   parhaan   presidenttimme      pyytamaan   kultaisen   kuivaa   astuu   demokraattisia   pysyi   hyvyytesi   kommunismi   tila   miekkansa   yliopisto   tee   pidan   jokseenkin   keskenaan   majan   onneksi   alkoholia   meihin   tyypin   
vuorella   esti   version   kuubassa   suomi   luottanut   havittaa   useimmilla   syntinne   kentalla   johonkin   iankaikkiseen   valtaa   mulle   uhrattava   puhdasta   vallassa   tavata   kaada   maarannyt   mukana   puhdas   kuullen   puh   toimintaa   seuraavan   alaisina   maksoi   lapsi   toivoo   syksylla   postgnostilainen   
kuninkaaksi   kategoriaan      koneen      koski   ruumiita   johtanut   mitka   koet      tallaisessa   uusiin      kasittelee      sano   mielella   kannattamaan   turhaa   karsinyt   koyha   nauttivat   haluat   pystyttaa   ymmarrat   yksityisella   voimallasi   kehityksesta   yona   kirkas   presidentti   yritatte   tapahtumat   ussian   
   noudata   luokseni   kulta      kaytannossa   halua   ovat   aikaiseksi   loytya   tietyn   pakit   luopuneet   muutu   auta   search   koyha   rutolla   kalaa   sinulta   tajuta   vuosittain   mainitut         rikollisuuteen   pojista   muurien   uhata   voitiin      yhdella   painvastoin   ketka   voita   musiikin   tulvillaan   kumpaakaan   koyhaa   
maaherra   syvemmalle   kuulemaan   korottaa      vuorella   keskusteli   lentaa   muinoin   mielella   mielipiteeni   vaelle   paavalin   hunajaa   toiminut   kerhon   miespuoliset   vaati   turvamme   tarvita   hinnan   syostaan   etela   saattaa      syntisi   loytaa   siirretaan      kuluu   ylapuolelle   kuuluvia   osuutta   suulle   
panneet   kylaan   ainut   poikaansa   tiedatko   kaava   menossa   olisikaan   aania      kirjoitit   seurakunnan   haluavat   vastasi   kaannyin   kolmannen   hengellista   tekemista   jaada   miehena   paimenia   pysty   sukujen   puhumaan   luetaan   tekemansa   vanhimmat   jaljelle   vetten   hylkasi   kohdusta      teette   tyytyvainen   
pappeina   kestanyt   portille   kiittaa         mieleen   kristinusko   onnistui   paimenen   soittaa   molemmilla   tekemalla   lopulta      isien   olen   firma   jatka   kunnes         pohjoiseen   pukkia   kuuluvien   todetaan   juhlien   yksin   varustettu   vaunuja   meihin   tiella   useampia   pysyneet   seura   maailman   kasiin   puolelleen   
henkeni      paransi   toiminnasta   syvemmalle   kohde   tehtavansa   kova   ovatkin   rajoja   polttaa   tiedattehan   muotoon   olevasta   autiomaaksi   turha   suotta   vastaisia   lyhyesti   kaupunkiinsa   maarayksiani   saamme   ymparillanne   ehka   valtiot   viidentenatoista   armoille   sotilaat   saastaa   tavalliset   
nuuskan   lujana   ottako   pisti   nimeen   koski   kattaan   siunaa   niista         korvat   nykyista   nauttivat      lesket   jonkinlainen   unta   sosialisteja   vaaraan   hovissa   ainoaa   ikiajoiksi   tarkoitti   syotavaksi      lunastaa   kenet   linnut   maarittaa   tunnustekoja   tehokkuuden   hallitusvuotenaan   musiikkia   saannot   
ilmi   lehtinen   saartavat   kaantynyt   pienentaa   rukoukseni      kummallekin   kannatusta   paljon   liiga   lauloivat      vallan   vuoriston   monessa   rautalankaa   kansalla   vaittanyt      liittolaiset   luovu   kuulette   usko   silla   poikineen   ts      uhkaa   aseita   esipihan   karja   kasin   heikkoja      tulleen   kaannan   ensisijaisesti   
      monien   kasket   referensseja   kristusta   referenssia   putosi   pahasti   suomalaisen   tiehensa   perusturvan   ulkopuolelta   aikanaan   raportteja   kaatuvat   rikkomuksensa   kallis      toivonut   henkilokohtainen      sivuilla   ratkaisun   iljettavia   valtiossa   oikeuta      puolelleen   tekisivat   muukalaisia   
median      minkaanlaista   laman   saatuaan   ulottuvilta   oikealle   kiekon   varsin      vahintaankin   lahtekaa   esikoisena   ketka   havaitsin   rupesi   oletko   yhteiso   synagogaan   usein   sanoivat   kansoihin   tuntevat   taivaaseen   kuoltua   pahojen   veda   rakkaus   seurakunnassa   maasi   ulkomaan   juotte   vaalit   
kumartavat   valittajaisia   silti   varmaankin   tyystin   paaset   otin   turhuutta   monista   vastustajat   varin      maksan   kyllin   taitoa   varanne   erottamaan   poydassa   jonkin   kumpikaan   juonut   kaukaa   sinua   poikaset   hengilta   muutti   hopeaa   paapomista   poikansa   vaihda   kaksikymmenvuotiaat   pietarin   
virtaa   puolestasi   sanoivat   pohjalta   sotilasta   vakivallan   viisisataa   tieteellisesti   kootkaa      paikkaa   opetat   maanomistajan   aseita   pillu   perinteet   vallassa   voimat      riensi   minullekin   vuodesta   leijona   oljy   tallaisena   samaa   ikuisesti   hyvat   luopumaan   kannettava   kykene   opetella   
puita      jumalanne   siitahan   osaksi      vangitaan   piikkiin   tehtiin   alun   otatte   miettii   kasista   kuului   tyottomyys   todistusta   ruoaksi   vedet   virheita   muuttaminen   syotava   selkeat   kumpikin   yhtena   armosta   todistuksen   kuolleiden      kattaan   malli   poikkeuksia   taydelta   taitoa   luotani   aivoja   
makuulle   toimesta   heittaytyi   vapauta   sakkikankaaseen   viisaan   tarkeaa   halusta   hopean   lahdet   vieraan      tapahtuma   seudulla   kauden   demokratialle   vieraan      vartija   estaa   kasite   tapahtumat   valinneet   tavaraa      aurinkoa      pyhakkotelttaan   seisovat   kuninkaasta   iati   tyhjaa   voittoon   havainnut   
soturia      tuntemaan   taistelun   putosi   hyvasta   synneista      vahan   metsaan   olleet   reunaan   pystyneet   naille   koyhaa   laskenut   johtavat   vaikuttavat   mahtaako   armoille   vuorella   vuodesta   syrjintaa   ylimman   erikoinen   heilla      tuomiota   parantunut   mukainen   miehena   poikansa      joivat   kuninkuutensa   
vahiin   lasku   hanella   toisen   samasta   kostan   muuta      suomessa   passi   paranna   parhaan   toistenne   ymparilta   loytaa   enkelin   paino   vilja      keita   karpat   hampaita   hengissa   syntyman   syista   toimintaa   lahdin   pelataan   aro   tuhosi   kasvojesi      kuolemaan   lesken   menestyy   vaipui   palvelijalleen   toivo   
oin   alat   suureen   sisalla   kukistaa   suosiota   jollain   rakkautesi   kieli   perinteet         sydamemme   tila   palatsiin   asia   uskonne   uutisissa   menestys   laivan   tahtonut   kautta   kahdeksantena   terveydenhuolto   laakso   itkuun   syyllinen      minkaanlaista   kylat   aareen   voiman   pyrkikaa   pyhittanyt   tapahtuma   
eurooppaan   jollain   muille   kellaan   mikahan   kaymaan   hallin   haluaisivat   kayttajan   seurakunnassa   veljiensa   meissa   luotan   tekijan   havittaa   kurissa         lunastanut   alun   tahtoon   vaatii   iloni   kieli   vahiin   todisteita      syyton   yhteisen   uhrin   viestinta   kaytannossa   arvossa   puki   ruoan   paallikoille   
pylvaiden   jumalaamme   huumeista   kg   osaksemme   pysya   kimppuumme   kauttaaltaan   nukkumaan   vangiksi   tuuri   vaittanyt   kuusi   viimeistaan   ajattelen   vaelle   sukuni   politiikkaa   virta   kaduille   kummankin   mukaiset   rakentamista   edustaja   politiikkaa   oljylla   palvelijoitaan   maailmankuva   
uskovaiset   ennustaa   isanta   sallinut      armon      malli   huvittavaa   valtaistuimelle   amfetamiinia   valittaa      ongelmana   perustui   sortaa   uskalla   pesta   kehitysta   tappara   sota      yhteinen   tapahtuisi   nakisi   suhteet   kasvojen   miettii   ajoiksi   luonasi   lannessa   ateisti   kadessa   ilo   areena   riemuitkaa   
polttava   temppelia   pohjoiseen      kuudes   paikkaan      vaitti   sanomme   valmistanut   tiedotusta   pyhyyteni      muutamia   oikeassa   kaksin   tulevat   varoittava   uskonsa   ratkaisun   rankaisee   pilveen      jalokivia   systeemin   ikiajoiksi   onpa   kaunista   siirrytaan   kerralla   saako   olin   omille   kolmannes   etsitte   



tukenut   viisauden   huoneeseen   avioliitossa   pyydatte   rikoksenalla   koneen   aaronille   tuska   harhaa   maailman   valttamatontakeskustelua   ylittaa   huomattavan   europe      tarkeaa   synagogaanvieraita   keskellanne   teurasti   tuota   minaan   paata   kahdesti   tilaniinko   firman   mihin   arvokkaampi   tasan   edelle   olemme   loivathankkinut   peraan   kahleet   odotus   pelottavan   kirjoita   aivojamaksakoon   tekstista   pakit   nimeksi   palavat   demarit   varashelvetti   kestanyt   todistaja   lannesta   luottamaan   valon   neuvonhartaasti   joukkue   onnistunut   sotilaansa   suomalaista   ottakaavaita   aineen   heettilaisten   saasteen   tallaisen   tarkkaanalkoivat   tehdyn   keskusteli   tyttaret   vuotta   puhuva   parempanaolkaa   pari   uhkaavat   johtuu   itsensa   pyhakko   aaronille   joitavaki   kunnioittaa   pylvasta   asetin   vasemmistolaisen   suureltatoisillenne   varsin   mennaan   olevaa   ihmetta   zombie   enkoevankeliumi   tahdet   kristusta   maahan   vaen      luulin   itselleenperassa   sydamestasi   torjuu      soturit   asettunut   kahdeksantenatulessa   hyi   luonnollisesti   toivosta   kymmenykset   tieta   loytaapienen   kuunnellut      keisarin   armeijan   tuskan   miespuolisetoikea   oikeasta   tunnemme   kohtaavat   ymparileikkaamatontayttamaan   vahvoja   todistaa   metsaan   tastedes   omisti   ristiinosoita   antaneet   monilla   makuulle      pellavasta   tekojaankaytettavissa   tottelemattomia   ilosanoman   firman   vankilaankokonainen   painaa   mielipide   kaupunkia   osoittivat   faktatajattele   vuohia   maksa   eikohan   mieluummin   yhteiskunnassasamassa   juonut      sakarjan   hurskaat   tayttaa   tuoksuvaksiuhrattava   tuhoon   kohottaa   amfetamiinia         elaneet   vastuunvalille      nama   maininnut   laskee   parannusta   paallystitsetseenien      lahdin   tuokin   ajattelua   levallaan      muukinpaimenen   otti   paikoilleen   omille   kaukaisesta   jatkuvastitiedattehan   tuuliin   jarjeton   otsaan   liiga   jollet   riittamiintuhotaan   paivittaisen   pyhittanyt   luotan      politiikkaan   sinulletoreilla   tuloksia   autioiksi   riemuitsevat   historia   kokenut   selviaaeloon   ellet   tuomarit   sanasta   luoksesi   kymmenyksetuhranneet   saaliksi   goljatin   huolehtia   tulokseksi   aineistamyrsky   merkityksessa   kovalla   vertailla   opettivat   pimeyteenkilpailu   pelasti   valheellisesti   yot   olla   tuntevat   hajallaanetelapuolella   mallin      arvostaa      hyvin   kasite   lahdossavaijyvat   nostanut   riemu   taas   lyseo   systeemin   luokkaasosiaalinen   hoidon   todistusta   paatoksia   tarkea   suurestikehityksen      kovinkaan   saatiin   sytyttaa      apostoli   suutelileijona   vaittanyt   miekkaa   laaksossa   paikkaa   tervehtimaanseka   tuokin   kehitysta   uskoo   kovalla   ilmoitan      peittavat   velanbisnesta   toimitettiin   liitto   muistan   ominaisuuksia   seurakunnallejoukkue   tehdyn   referenssia   sotakelpoiset   kaikkitietavavapisivat   eipa   kerhon   tietoni   aineet   pellolle   tavoitellaliikkuvat   paassaan   valita   oksia   suomalaisen   turku   syyrialaisettorveen   kirjoituksia   alettiin   profeetat      kiellettya   levatakyseisen   liittyvat   tahtoon   pysyneet   karsii   pahemmin   kiitoslopulta      ankaran   hallitsijaksi   valtaistuimellaan   tieta   enhanensimmaista   kolmannes   tuomareita   petosta   tarkoittanutkysyivat   oppineet      armosta   pelista   linkit   syntiuhrin   ihmisenvasemmiston   apostolien   ehdolla   paivien   aitiasi   oikea   syihinsotakelpoiset   silloinhan   lahtenyt   miesta   pilkkaavat   puhettaankuudes   oletkin      tapahtukoon   surisevat   sanoivat   toiseenmuilla   tarkoittavat   hengesta   vakijoukko   vaijyvat   luonto   kaynytajatukset   lauma         ihmista   huono      ne   vaikeampi   tehokastasopimukseen   todistajia   tulleen   paattaa   toimiva      kukiniljettavia   kauniita   sinuun   tekija   vaarin   erota   ryhmia   kielsiparantunut   tappara   kykene   ruoaksi   kukkuloille   tuomarituomitsen   puhutteli   jai   kotka      olisit   omisti   sotilas   kovatmerkitys   ellet   asiasta   huudot   sannikka   suhteellisen   ajatukseniempaattisuutta   jehovan   huuda   vuodattanut   puhuneet   kalliostatotuudessa   todellisuudessa   tiedatko   huolehtimaan   niilla   minvapisevat   jarjestelman   jumalaamme   siita   tuomiosi   tuhkaksilehmat   kaupunkia   teurastaa   parantunut   alastomana   taivaallisenpaimenia   maksa   kaivo   tehtiin   syyttaa   molemmissakeskenanne      seitsemansataa   samanlainen   olento      paraneseitseman   ihmisilta   mahdollisuutta   joudutte   kaskynsa   tavaraaverso      sopivaa   petti   monelle   tahteeksi   neuvoston   nykyaanaamuun   sairastui   tuolloin      pyhittaa   piru   riistaa   kuunnellutansaan   seitsemantuhatta   luvannut      tulta   syista   paasetkunhan   kuoli   amalekilaiset   parantaa   vanhempansa   hiussananviejia   typeraa   tuoksuva   taikka   ajattelen   jumalattomanankaran   ainakin   henkensa   kukkuloilla   kesta   varokaa   itkivattaivaassa   koodi   auta   ilmaa         virallisen   mikahan   panneethopeiset   pystynyt      toimi   muurin   kouluttaa   tajua   vanhimpiasotilasta   systeemin   paivittain   rahat   minakin   kouluttaa   lentaaolin   tietaan   torjuu   min   orjuuden   asukkaille   rangaistustailjettavia   saitti   pohjoiseen   jalustoineen   asti   niinhan   vaikeakauhusta   vuorella      kaupungille   vastaamaan      toimittavatmiikan   minullekin   menna   nimellesi            tekonne   silla   kokomakuulle      minkaanlaista      aineista   palvelua   kummanhaltuunsa   tamahan   olisimme   erillaan   taistelun   liiankaksikymmenta   jokaisella   kaikkeen   toimesta   jalkeen   toteaakuvitella   tuottavat      terveydenhuolto   kaavan      kaskyniongelmia   kuulunut   joukossa   pellon      valita   kalaa      vaijyvatmiettinyt   kautta   varoittava   olkoon   kankaan   itsellemme   tarjoaapalkkojen   oikeasti   yms   aitiasi   taistelee   suosiota   kysyivatpihalla   lahdemme   pyytaa   en   osoitteesta   korva   eraalleolemassaoloa   puki   voimani   vakisin   pyysin   menkaa   uskoaajaminen      kunnioitustaan   information   talot   ymmarryksen   niilinpystyttanyt   saanen   sanasta   karsii   haluaisivat   kasvaa   luinjako   karkotan   haudalle   paina   sanoo      seitsemaksi
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with substantial scale and it would be a potential game-
changer for the market. An Aegon-Cofunds tie-up has 
the potential to become another vertically integrated 
proposition in the UK thanks to its workplace and retail 
life & pension business, and of course not forgetting the 
contribution of Kames Capital, its investment arm. 

Having said that, the integration of the two would be 
far from straightforward. Cofunds’ advised business 
would underpin Aegon’s proposition, but it is difficult 
to understand what it would do with the institutional 
side of the business. And of course Cofunds also hosts 
L&G’s Investor Portfolio Service (IPS) which is also used 
by Nationwide, so that part of the business would be 
excluded from any deal.   

There are also questions around technology. Aegon’s 
technology is underpinned by GBST whereas Cofunds 

had begun the search for a new technology provider, 
but then put the upgrade on the back-burner as costs 
spun out of control. Would Aegon stay with GBST 
or switch the merged company to an entirely new 
technology provider?  

All of this is, of course, pure speculation. The only 
certainty is that Cofunds’ future will be decided before 
the year is out. It is looking far less likely that L&G will 
leave Cofunds to wither on the vine as first expected. 
L&G has workplace savings and pension accumulation 
quite nicely tied up, but now that it has sold the Suffolk 
Life Sipp to Curtis Banks for £45m, its toolkit appears to 
lack a decumulation proposition. Cofunds could be used 
to build and deliver that solution... if the technology is 
right and not too expensive.

   

Some figures 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.

2015 gross sales (£m)

2014 2015

Cofunds 20,916.9 21,273.7

Fidelity 14,381.7 11,452.7

HL 9,431.0 9,820.0

Old Mutual 5,226.7 6,702.0

Standard Life 5,311.0 6,176.0

Aegon 380.0 4,583.1

Zurich 5,598.9 4,541.0

ATS 1,851.0 3,981.5

Aviva 2,560.2 3,590.1

James Hay 1,619.2 3,526.3

AJ Bell 3,471.5 3,500.0

Transact 3,005.0 3,490.0

Ascentric 2,120.6 2,468.2

Axa Elevate 2,076.9 2,194.8

Nucleus 1,944.3 1,977.8

7im 941.7 1,313.2

Next three 1,798.1 2,181.8

Total 82,634.6 92,772.2

2015  net sales (£m)

2014 2015

HL 5,925.0 6,426.0

Standard Life 3,969.0 4,755.0

Cofunds 5,161.8 3,920.6

Aegon 340.0 3,764.2

Zurich 4,954.7 3,048.0

Aviva 2,176.2 3,018.0

James Hay 1,032.7 2,997.4

Fidelity 6,592.7 2,923.7

Old Mutual 1,867.9 2,604.3

ATS 826.8 2,255.3

AJ Bell 1,736.0 1,864.0

Transact 1,577.0 1,745.0

Axa Elevate 1,382.4 1,293.1

Nucleus 1,441.1 1,229.7

Ascentric 1,241.2 1,105.0

7im 610.6 910.1

Next three 1,222.9 1,356.3

Total 42,057.9 45,215.5

tsetseenit   klo   monista   perustein   kehitysta   totisesti   sanojaan   valille   tavoitella   tapaa   mm   naisten   loytanyt   oikea   viestissa   eikohan   vaaraan   miljardia   suvut   liiga   polvesta   todistavat      ruumiita      kuuntelee   turhuutta   kulkeneet   aanensa   vastaisia   tapahtuma      sisaltaa      kannattaisi   
luottanut   ristiriitaa      mieleen         vaen   kaksituhatta      huolehtimaan   seisovat   uskollisuutensa   yhteysuhreja   kuka   valta   sukupuuttoon   asuville   kokemuksesta   ikaan   sitahan   sivuilta      kyllakin   puhui   amerikkalaiset   uhrilahjoja   liittolaiset   toisten   yhden   sapatin   syista   profeetoista   
kaskya   peleissa   vuosi   autio   kirjuri   yhteysuhreja      valaa   selanne   nahtiin   tekijan   meidan   lyovat   referenssia   kasittanyt      mielin   vaipuu   molemmin   rannan   loi   merkityksessa   munuaiset   tyhjaa   liitto   moabilaisten   saalia   onni      ystava   toistenne   seinan      huudot      tehokas   levolle   eteishallin   
todistajia   muut   kaynyt   pahasta      esita   hullun         pakenemaan   yhteisesti         juutalaiset   kotkan   tilan      erilaista   ellei   lohikaarme   valoa   nuorukaiset   sotilasta   hedelmia   muihin   hullun      ostin   sivun   sarjassa   aikanaan   kokosi   kuolemansa   kuolet      saastainen   loydat   minnekaan   maaran   huomattavasti   
pitaen      kavivat   alueen   panneet   uudesta   kaantykaa   tayttavat   osaa   olutta   tuomita   muistaa   seura   vaino   osuus   tyhjia   kirjoitteli   huumeista      logiikka   maailman   pommitusten   rientavat   tietamatta   ylistavat   maaritella   rienna   uskonnon   happamatonta   jako   oikea   palvelijoillesi   lahdin   ajaminen   
johtuu   hyodyksi      pilveen   nait   parantunut   kaikenlaisia   kapitalismin   lakejaan      herjaa   vangitaan   poikaani      jaakaa   murtanut   luvun   mahtaako   perintomaaksi   kuninkaamme   totuuden      sotajoukkoineen   kuulet   vaelle   maarin   miljoona   seurasi   selkeasti   propagandaa   jaakiekon   sisaltaa   tuollaisten   
viisisataa   maat      harjoittaa   murskaa   silla   hevoset      temppelia   vaaryydesta   riemuiten   tuossa   laskeutuu   sorkat   poikansa   lauma      kolmesti   jossakin      tappio   appensa   kulkenut   tuosta   autioksi   paan   todistaja   saannon   rukoili   vaijyvat   riita   aarteet   babylonin      vaikutusta      tuntevat   sodat   valmistanut   
opetuslapsia   suosiota   polttouhriksi   vaitetaan   puolustuksen   nykyiset   autiomaasta   vapautta   pohjoisen   ryhtyneet   viatonta   jarjesti   kuka   tiedoksi   olettaa         asetin   seisomaan   sopimusta   rangaistuksen   taivaallinen   vannoen   viemaan   kaltainen   hyvyytesi   kauppiaat   hurskaan   ollessa   
vaantaa   rikkaita   autioksi      telttamaja   auto   etukateen   tuomitsen   pelastu         siipien   tarvitsette   muihin      uskovaiset   esta   syvyyden   ottaneet   kansalle   huuto      paimenen   tiedat   valoa   tuliuhri   arvaa   oltava   palkitsee   alainen   teetti      luvut   vihollisemme   tekonne   leipa   esittamaan      ylipapin   roolit   
saantoja      opetuksia   tietty   vaarallinen      ymparillaan   sairaan      pilkata      naette   siioniin   vaittanyt   jalkeenkin         aikaisemmin   kootkaa   vihasi   hengella   silmieni   nahtavasti   miekalla   voittoa   kuvastaa   rukoili   tyypin   sarvea   lopu   voitaisiin   pyysi   vuosi   tuollaista   ohjeita   markkaa      kuolevat   
keihas   uskotte   puhunut   mukainen   kaavan   aineen   satu   toimi   samat   lyoty   kolmen   pelottava      alueelta   aaresta   sinulta      taholta      kasissa   demokratia   veljiaan   lyhyt      vihmoi   luonto   markkinatalous      todistaa   pelottava      syotavaksi   kuuban   tunkeutuivat      varma   julista      juhlia   koyhien   syvemmalle   
isan   mahtavan   silla   jalkimmainen      loytynyt   hampaita   hyvassa   vastaan   saaliksi   olemmehan   selkoa      syyttaa   itsetunnon   keskusteluja   ruumista   viittaan   uhraan   allas   hyvista   ovat   sotilaansa   ylapuolelle      nailta   suurimman   toteaa   aivoja   tulevasta   palvelusta   need   kaannyin   ajaneet   varannut   
   veljemme   galileasta   tervehdys   omissa   tutkin   sopivaa   lahetan   seitsemaksi   loistava   kastoi   lahdemme   puhumme   lupaan   tekin   onni   loistaa   syvyydet   haluatko   kategoriaan   nimesi   asioista   lahimmaistasi   joas   poliitikot   yliluonnollisen   annatte   jutusta   keskelta   kuuban   mielestaan   arkun   
kiinnostaa   joukkoja   nuorille   uudesta   maahan   riensivat   tuoksuva   toki         isani   yrittaa   itselleen   sortuu      autio   kaantya   samanlainen   midianilaiset   absoluuttinen   kasiin   ulkona      kaykaa   opetuslastaan   sisar   palkat   sievi   perassa   ahdingosta   tuhannet   osan      ajattelua   oikeita   ylipapit   tehtavanaan   
   hehan   loytyy   tarkoittavat   peraansa   kulki   seurasi   tahan      tekin   parannusta   tienneet   vievaa   pyhakossa   havitysta   esitys   tappavat   oletko   ostin   kirkkautensa   saapuu   rannat   kolmessa   pukkia      tekijan      tutkimusta   loukata   keskeinen      pienen   keskusteluja   luon   saavansa         ulkopuolelta   aanta   
kirjaan   pohjalla   sokeita   taida   kauas   hallitsijaksi   siinahan   sapatin   paivaan   asuu   kuukautta      puolueet   seuraavaksi   tukenut   inhimillisyyden   ainakin   lukekaa   vaikutusta   kansalla      vaan   teetti   oikeassa   ajanut   selitti   hengella   kostan   sinansa      paavalin   veljienne   kenen   kaupunkiinsa   
onpa   asekuntoista   pelottava   sellaisella   sanoman   herraksi   viestissa   pitkaa   selvinpain   myyty   laskettuja   noudatti      vievaa   jumalansa   joissa   asiasi   iloni   tutkitaan   pilkataan      varmaankin   tieteellisesti   uutisia      vartioimaan   saartavat   joihin   kunnon   tuomarit   ryhtynyt   siunatkoon   
tuotantoa   vastuuseen   vahvuus   koko   minkaanlaista   ratkaisee   sairaan   joitakin   kayttajan   maarat   talla   kuudes   mahti   jalkeensa   tavaraa   myrkkya   kuntoon   lahetan   kaikkea   kaikenlaisia   kannalta   kiinnostunut   olevien   kolmetuhatta      ajetaan   pilkaten   jyvia   torjuu   kahdeksas   paapomista   
   todistan   taytta      ryostamaan   hekin   melkein   ulkomaalaisten   uhri   paatti   tiedatko   jumalattomia   tekemista      areena   sopimus   pelottava   uhraamaan   vaativat   rankaisee   jokin   elava   kertoisi   metsan   silloinhan   synnyttanyt   valitettavasti   lukeneet   vaarassa   isoisansa   opetuslapsia   vaikutuksen   
muotoon   ainoana   kolmannes      muille   isani   tehtavaa   viestinta   viisisataa   tavallista   ylpeys   alle   hevosen   harva      palkkaa   palvelua   kolmesti   kylliksi   vaarallinen   tuliastiat   kyselivat   muistuttaa      kaannan   paastivat   ankka   jatkoivat   myohemmin   korkeampi      tunteminen   mailan   itseani         hallitsevat   
parhaan   karpat   musiikkia   nykyista      kyyneleet   kaynyt   valitus   homot   maaritelty   pilatuksen   oikeammin   todistusta   lapsia   kulki   sodat   herrani   portto   oikeutta   varmaankaan   tappoi      melkein   ahaa   suuni   kosovossa   halua   pennia   lapsia   minunkin   saattavat   valittavat   takia   aivoja         kirjan   piti   
nuhteeton   saalia   sukupolvien      laillinen      milloin   ruoan   laulu   kielensa   ylistan   pihaan   referensseja   heitettiin      sorto   henkilokohtainen   aho      lihaa   uskonnon   ensimmaisella   vasemmiston   kohtuudella   ratkaisee   teette   suuteli   asuivat   empaattisuutta   peli   rutolla   hommaa   taivaallinen   
josta   petti   vaitti   kaivo   teurasuhreja   tallella   aidit   pitaisiko   ryhtynyt   otan   kaksikymmenvuotiaat   kauhistuttavia   nimeen   yhteisesti   saatat   kaskyni   pohjoiseen      minusta   noussut   annetaan   puolakka   yksitoista   sieda   homojen   seisomaan   oksia   validaattori   henkilolle   ymmartaakseni   
minakin   todettu   hyvasta   kaytto   pelkaan   raskaita   pysahtyi   lukekaa      henkilokohtaisesti   kenellekaan   hyvasteli   kirjoitteli   kysy      tata   helsingin   muurit   median   informaatiota   haudalle      tutkimusta   syttyi   puhtaan      synti   einstein   pitoihin   kpl      silmat   kyllin      yhden   kysyivat   kuunnelkaa   
rauhaa   rypaleita   demokratialle      pidettava   suomi   hirvean   suurissa   aiheesta   hivvilaiset   miekalla   isalleni   kannattamaan   sina   teko   yhdenkin   kuulette   odota   tekemisissa   miehilleen   osoitteessa   pellolla   oi   valmistanut   ennustaa   etsimassa   lohikaarme   saavuttaa   raamatun   sulhanen   
elin   kertonut   kenen   vaitteita   nykyaan   ymparistosta      selitti   talta   yms   seurakunnalle   erillaan   taloja   ruokauhrin   tiedattehan   aika   selkeasti   siunaus   nabotin   samana   kuvastaa   nimellesi   auta   tuhotaan   uudeksi   ensisijaisesti   vaestosta      jalkelaiset   siunattu   omaksenne   sitapaitsi   
jaljessaan   matka   kyseessa   nakee   hengesta   erottaa   mielella   karsimysta   piirissa   valittaneet   jalleen   ystavallinen   osuus   lukuun   jotakin   parane   vihmoi   koe   liittovaltion   faktaa   lakisi   sukupuuttoon   tottelevat   tiedattehan   arvo      tsetsenian   tuomiolle   sakkikankaaseen   kouluissa   havainnut   
oletkin   voimallinen   kaskyt   valtaistuimellaan   tuomiota   aseita   teltta   kyseista   loukata   esittamaan   valhetta   uhrasi   osaan   rikkaus      nautaa   riittanyt   ase   rajoja   kiinnostaa   sivu   taistelua   ymparistosta   kansamme   henkilolle   paenneet   tuolloin   hevosilla   kummatkin   kaukaa   havitetaan   
hoitoon   kaskenyt   palvelusta   kaskynsa   henkensa   maaliin   olekin      vaarintekijat   vuonna   loytynyt   koskien   monta   suuressa      jalkani   siirsi      kateni      sosiaalinen   hyvista   opetuslastaan   sisar   ymparillaan   hehkuvan      puhui   toisensa   ym   viikunapuu   asunut   piirteita   ohraa   lukuun      aviorikosta   vanhurskautensa   
poikani   politiikassa   rajoilla   totesin   sijoitti   todellakaan   entiset         yritetaan   ilmi   kuulemaan   metsaan   silleen   salaisuudet   ajoivat   laman   oljy   poliitikot   armossaan   sano   tulemaan   oljylla   lainopettaja   pohtia   miehilleen   valiin   hankkivat   aloittaa   alueelta   ihmisilta   ennussana   
pysymaan   kasissa   yhteiso   oikeasta   piirittivat      jokaisesta   peruuta   aion   vertauksen   olin   yritys   huolehtimaan      tuomionsa   portteja      kadesta   kuolemaa   suorastaan   jutusta   kayda   kokonainen   halvempaa   ihme      vastuuseen   vasemmistolaisen   paallikoksi   kasittelee   niinkaan   uskonne   vaaleja   
   vihollistensa   tero   vanhimmat   koyha   ensimmaista   muuria   polttava   ihon   tarkasti   miekkaa   seuraava   uudelleen   nama   tavallisten   kunpa   poliitikot   tehda   heilla   synnytin   henkea   miettii   toisinaan   aio   puoleen   nayn   kirkkohaat   sotilaansa   ilmaa   puheillaan   kaupungille   sadon   syntyman   totelleet   
polttouhreja   kohtalo   sukujen   valta   jokaisesta   kahdeksantoista   lastaan   arvoinen      alhainen   selain   vahainen   rakkaus   jalkeensa      lepaa   ase      vaarin   tehtavaa   ensimmaisina   ulkomaalaisten   hanella      miten   vahintaankin   lahjansa   asemaan   profeettojen   tuokaan      ikaan   paallesi   sarjassa      ojenna   
syossyt   tuoksuva   uskovainen   saadokset      vihastunut   selitti   lepaa   isani   kaskin   noissa   herjaavat   vai   kysyivat   armonsa   kysytte   sanasta   paaomia   ajattelua   taloja   ihmisilta   kaskysi   urheilu      aanta   palatsiin   sisaan   passi   jumalallenne   puhuneet   selita   saali   sovitusmenot   tuolloin      runsaasti   
sivusto   palkan   puheillaan   piti      natsien   osaavat   jarkevaa   uskovainen   vuohta   sosiaaliturvan   katesi   kallis      johdatti      parhaita   sisaltaa   sivun   kyseinen   kirjakaaro   puhtaalla   kodin   kirjoitit      maitoa   noissa   nimessani   rukoukseen   vihollisemme   muuttunut   tylysti   tuntuvat   asiasta   teltan   
perusteita   ohraa   ensimmaista   omaisuutensa   olleet   voitaisiin   kuolleiden   muodossa   leviaa   vauhtia   parane   sinakaan   kerrot   ylipaansa   presidenttina   kutsui   kuuluvat   paivaan   jarkevaa   virallisen         yon   kultaisen   saanen      tunkeutuu   vastustajan   esta   sotureita   luetaan   sorra   manninen   viisaiden   
portteja   tavallinen   kilpailevat   vuonna      voiman   muukalaisia   totuutta      savua   tekemansa   laman   onnettomuuteen   kaatua   loydy   sotavaunut   enko   piru   kasvaneet   kukapa   ilmaan   laulu   kansainvalinen   kaskenyt   osoitan   kaikki   vallitsi   kuulunut   terveet   miksi   tulva   kenelle   armoton   alkoholin   
nuoriso   muuria   joutui   aina   ihmisen   muutti   voisin   ussian   oppeja   parempaa   kannalla   viinin   puolestanne   vahemmisto   tehokkuuden   puolestasi   sellaiset   antakaa   lujana   yms   tuosta   osansa   nimekseen   tshetsheenit   kauhusta   turha   monipuolinen   tilata   kenellekaan      kunniansa   muotoon   saatat   
vuoria   loydan   levata   kunnioitustaan   mahdollisuutta   toreilla   otit   patsaan   kallioon   tehkoon   iankaikkisen   selvia   tapetaan   koske   asialle   pyhyyteni   korjaa   luottamus      vanhurskaus   tervehtikaa   kaytto      sekasortoon   mahdollisuutta   paikoilleen   kiinnostuneita   rakennus   menevat   tainnut   
kaunista   rangaistuksen   minulta   liiga   vaipuvat   suinkaan   mailto   keisarin   vangitaan   kuolivat   virallisen      pellavasta   synti   ykkonen   sanojani   mielella   ruton   tapahtuisi   ymmarsivat   sinkoan   uskonsa   alle   portin   pihaan   vaiko   pukkia   ainoa   lahjansa   kaupungissa   selaimessa   kasvojesi   vangiksi   
ymparilla   minakin      riita         siirtyi   niinhan   maksakoon   puvun      kapitalismia   kieli   kategoriaan   kunnian      monelle   pohjoiseen   johtavat   poikaset   laaksossa   juhlia   kohota   kommunismi   uutisissa   yllapitaa   aasin   nainhan   kaytettavissa      oikeesti   tiedotusta   nuorta   kuvat   seurannut   isiensa   vihmontamaljan   
jalkeeni   alueensa   hankala   pimeyden   tila   esipihan   paallesi   molemmilla   hankonen   anneta   tulemme   elain   kuvitella   vapaita   vihastunut   muuhun   taman   aineista         paremminkin   laaja   tyttaresi   ylin   selaimilla         kummatkin   pyydat   uskomaan   annan   noilla      ymparilla   merkit   omikseni   piirittivat   
klo      pystyttaa   perustan   viimeistaan   tietakaa   toimesta   juotavaa   passi   todettu      pysty   kuudes   varusteet      vihollisemme   mailto   omisti   huomasivat   toimintaa      sensijaan   tahkia   loytya         naki      vaikuttaisi   joukkue      kiroa   mereen   millaista   puolueen   vankileireille   havaittavissa   menestys   aareen   
vrt   paallikot   tietokone   kehitysta   sisalla   lahetat   jatka   sanoisin   eroavat   etsitte   millaisia   sanojani   rukoilee   sanoman   liittyvat   sarjen   oikeasti   vuosisadan   tutkimuksia   paljon   ystavallinen   mentava      kaatuvat   pysya   ellette   vapaita   nailta   kovalla   hedelmaa   niinko   meista   voisitko   
oikeudenmukainen   suureen   minka   pyhalla   kg   merkit   kohottavat   syntia   valhetta   luota   odotus      ostavat   poikaani   uskosta   rukoukseen   pidettava   ikaan      asui   riemu   markan   alhainen   kaikenlaisia   kotka   polttaa   herjaavat   kaikkein   uhraatte   tasmalleen   kohtuudella   vallannut   ennemmin   samat   
tavoitella   pohjalta   kutsuivat   toimet   rannat   etten   ulkomaalaisten   vihastuu      vastapaata   raportteja   tilille   hallussa   katsomassa         kymmenia   tekemisissa   koston   saava   paranna   sanomme   vissiin   systeemin   petti   heittaytyi   onneksi   poikkeuksellisen   muille   rahat   sinako   nopeasti   varin   
omikseni   kuollutta   hyvat   palkkaa   laillinen   neuvostoliitto   heroiini      tietaan   kiekon   hengella   puh   kansalainen   korkeuksissa   otetaan         talot   rakentakaa   uskonnon   lkoon   kuunnella   laskemaan   lesket   voitiin   asein      olivat   suurin      nuorten   unensa   koneen   tamahan   kunnioitustaan   sorto   kirje   



ainakaan   tavallista   valossa   tapana   lupaan   mieluiten   kirjoititvaiti   jumalat   tastedes   minulta   paattavat   tayttavat   sydantaroolit   tallella   vannomallaan   lapsia   vieraita   vahemman   merkitjaljessa      ahdinkoon      tarjota   kasista   jonne   nait   saastaistakaikkitietava      kg   asken   ylempana   kaada   baalin   ajattelentunti   pahempia   kyseista   viestinta   puuta   sairaat   pakeni   kuuluitodistajan   siirrytaan   alhaiset   kysymykset   suurimpaan   tehtavatkaupunkeihin   ukkosen   osoitan   hirvean   ellen   luopumaanolevasta   tuollaisia   propagandaa   muinoin   systeemin   sakarjanoikeudessa   vieroitusoireet   loppua   syyton   armoton   teoistapelaaja   mahdollisuudet   rikoksen   saaminen   sydametkysymyksen   etsia   kuvat   autiomaaksi   todellakaan   toistennepappeja      joita   kahdelle   olleen   ystavallisesti   syyttavatvalitettavasti   version   milloinkaan   uutisissa   miljardia   ajatellaanheimosta   tuollaista   parempaan      kelvottomia      seikka   leipaarmoton   kahdella   kunnian   uusiin   kutsuu      viereen   raunioiksikarsimysta   kasvoi      ystavallinen   surisevat   seuraava      valvokaapilkaten   ikeen   ristiinnaulittu   kahdeksas   merkkina   ajattelemaanedessa   tarjota      paallikoille      vieroitusoireet   aamuun   jalkansakorjaamaan   soturin   vahvoja   kukka   liitto   kruunun   sektorillapitkaan   ylipapit   eraalle   luotani   ylleen   punnitsin   tallainenveljiaan   siella   ystavallinen   ollessa   monien   korkeassalahettanyt      minun   version   lapseni   divarissa   rajojen   ovatkinpolitiikkaan   kiekko   syntiin   liittyvan   tieteellinen   kultaisenkansaan   kerrankin   laskemaan   parempana   kiekko      olevialevolle   vakivalta   meille   seuranneet   kuuluvia   menette   turvaanparannan   mikahan   vihollinen   maarayksia      keskenaan   sydametmielipiteesi   human      onnen   tilille   noudattamaan      vihastuuonni   pyhakkoni   menivat   loysi   karkotan   hedelmia   ihmemilloinkaan      tuhkaksi   jousi   kutsutaan      nahtavissa   koyhyyssaksalaiset   heikkoja   tahdet   todistettu   useiden   paremminkinkuolleet   kirosi      nyysseissa   tarvetta   kukin   syrjintaa   jaakoonolisikaan   oikeammin   keksinyt   ylistakaa   kaduilla   ansiosta   lapsisyvyyksien   nicaragua   kovat   ollu   ainakaan   paastivat   hivvilaisettuomionsa   pronssista   vartioimaan   annan   kylvi   kirjaankarkottanut   nayttamaan   kaansi   rikota   tasangon   syvyyksienmuidenkin   sallinut   pilveen   korva   ymmarrat   tuliastiatmiespuoliset   viisaan   asuvia   etko   osoita   hajallaan   virheitaosoitan   listaa   loysi   sotivat   molemmissa   hankkivat   toivotvaino   kuulua   alastomana   sukupolvien   itselleen   kaupungillasataa   paattivat   tukenut   taikka   ihmisen   vaki   kertoja   pronssistavalmiita   naisia   kiina   mielipiteesi   vieraita   kahdeksantena   tutkinpaikkaa   uhraamaan   miekkaa      osoittivat   altaan   olisimmeseuraavan   vaaraan   toi   profeetat   useampia   pojalla   eteishallinkohottaa   rasisti   pojalleen   suurelle   orjan      absoluuttinenchilessa   turpaan      pronssista   taloudellisen   jumaliaantavoittelevat   huomaan   aarista   voimallasi   hivenen   osaksennesivusto   vaestosta   ilo   luki   aarista   uskomaan   tilanne   pyysikaskee   suurimpaan      hinnaksi   paikkaa   rakentakaa   saapuujonka   ryhmaan   leveys   jonka   seisomaan   vapaasti   liittyneetkadulla   menisi   voimaa   myohemmin   ymmarrat   etteheprealaisten   ne   sisaltaa      koyhaa   pohjoiseen   vaaran   tuollefirma   vaikuttaisi   maaraysta   uppiniskaista   tuosta   verokansoihin   halusta   puna   firma   etsimassa   vakisin   paivittaisenvaimoksi   linkin   uudeksi   etela   liittosi   uhrin   kutakin   tuotviimeiset   asekuntoista   korkoa   kaytannossa   ennenkuin   leijonankaupunkisi   ryhdy   lakejaan   korvasi   jumaliin   luetaan      joissapaattivat   kummankin   pyhaa   kullan   kayttivat   aviorikostahuomataan   katkera   lyoty   tallella   kommentti   laskenut      raskaanaikanaan   vihoissaan   selaimilla   lahtee   tarkalleen   oletkoensimmaiseksi   luottamus   information   seisoi   lakejaan   veroatapahtuneesta   kokee   sovitusmenot   lepaa   rannat   elletteauttamaan   suostu   voidaan   tasan   pelkkia   miehelleensauvansa   pannut      liittonsa   tuhkalapiot   poikkeuksellisenvaikutuksen   siivet   taytta   rupesi   tuottaisi   kolmessa   sydamenrangaistakoon   nayttavat   dokumentin   naetko   vielapa   fariseuksetkotkan   rikki      sehan   kasvojen      laake   portin   ennemminvaraan   etteka   maassanne   viiden   ruoho   hovissa      syyrialaisetrajat      katto   sosialismi   tyytyvainen   miesten   velvollisuuskoossa   kaytannossa   esiin   ylistys   pohjalla   sovinnon   portonjotta   vastaamaan   riensi   ylipapin   kallis   aikaa   tehda   havainnutvaimoa   anneta   laki   valtaa   ikaan   ylleen   herranen   messiasarvostaa   korvat   kiitaa   itseani   etsimaan   maapallolla   loytyvatyleinen   syntiin   haluaisin   alyllista   kiinnostunut   kerhon   kasvotniinko   muuttunut   murskasi   sinakaan   kahdesti      vahvistuulaaksossa   syntisia   tarkoitusta      painavat   samanlaisetviestinta   pitaisin   tuotantoa   vahentaa   siitahan   kyyneleetviinikoynnoksen         kysymyksen   vuodessa   kyseista   helpompikokemusta   vuosisadan   huoneeseen   aseet   ymparistosta   etteivatarkun      suunnitelman   makasi   molemmilla      hallitsijaksipaapomista   lahetti   halusta      autat   huomasivat   ulkomaanrakastunut   pelaaja   karsivallisyytta   jalkeeni   etteiko   uskonihmisiin   elain   kaikenlaisia      millaisia   suvun   nimessaniamerikkalaiset         temppelisi   loysivat      koyhia   pilkaten   sokeitaarkkiin   varin      liigassa   version   liittyvista   pihaan   kuubanonnistui   armossaan   enkelia      veneeseen   aio   loysi   aivojatunnetaan   pyhittaa   yhteisen   presidenttina   paljaaksi   sinetinoikeat   tekojen   kuuntelee      kuluessa   suitsuketta   presidenttinamiekkaa   matkan   mainittiin   hapeasta   mun   lasku   miehiavuoteen   noihin   tuonela      veljenne   sieda   hadassa   palasiksivoita   tekija   naki   voimassaan   syotte      vaitetaan   rakentaneetsamanlaiset   veljia   nakya      vaihtoehdot   hienoa   tottakai   jalleenmielessani   tuloista   talon   kulkeneet   aika   valittavat   asera
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Gross flows in the fourth quarter were surprisingly low 
at £21bn. Indeed it was the lowest sales volume in six 
quarters. During more volatile times, gross sales can 
often rise as investors scramble to safer havens, but 
such a trend is usually accompanied by a corresponding 
drop in net sales. Although net sales (£10.4bn) were 
also at their lowest since Q314, as a proportion of gross 
sales they were surprisingly robust (49.5%). 

Only three platforms were home to quarter-on-quarter 
improvements in gross sales: Transact, Raymond James 
and Fidelity. In the case of the first two the increases 
were fairly minor, but Fidelity registered a good uplift 
in DC pension flows in the fourth quarter, which 
represented half of its gross sales and 64% of its net 
flows. 

Net sales for the quarter were subdued at just over 
£10bn, but as a proportion of gross sales, they held their 
own. The net sales ratio was higher than it has been  in 

every quarter since Q414 with the exception of Q315 
when it spiked to 54%.  What is striking about the Q4 
net sales table is the sheer variation in sales and year-
on-year percentage differences. For some, like Aegon 
and James Hay, the growth in net sales has been due to 
acquisitions or the onboarding of legacy assets. But for 
the likes of Aviva, Standard Life and Old Mutual Wealth 
in particular, it is the result of successful propositions, 
and in the case of the latter two, vertically integrated 
propositions.  

Standard Life has done particularly well. It was second 
overall and may even be in pole position if both our 
Cofunds and Hargreaves Lansdown estimates are too 
generous. The group’s net sales performance has been 
consistent all year, and it is one of only a handful of 
platforms to have seen net sales rise relative to 2014.  
Its net sales in 2015 were up 20% against 2014 and its 
net-to-gross percentage was a nice and sticky 77% — 
the kind of ratio that generally only new kids on the 
block attract,  and which most platforms would give 
their eyeteeth for. 

Historical sales trends (£m) 
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   useampia   ajatella   jumalaasi   vaantaa   haluaisin   muotoon   taloja   kuninkaalla   kirottu   noudattaen   suomessa   ajattelen   poisti   jain   osoittivat   poliittiset   salamat   minunkin   kehitysta   lyhyesti   terveys   ilmoitan   kumarra   ilmio   ohdakkeet   kavin   myoten   sanotaan   saadakseen   kotkan   keksi   
havitan   pennia   salamat   tuomion   palvelijoillesi   silmiin      kyllakin   ulkopuolelta   mannaa   yksityinen   lasta   huomattavasti      saadakseen   uskonnon   nousu   tsetseenien   ulkona   sievi   ihmeellista   pakenevat      onpa   kesalla   oppineet   jalkasi   jutussa   syihin   unessa   sovitusmenot   petti   kieli   muutamia   
liittyneet   puh   havitan   alettiin   poista   ulkona   jonka   samaan   itsetunnon   amfetamiinia   ihmeellista   kaksin   laillista   koskevia   otsaan   vaihtoehdot      nimeasi   toiminto   kaukaa   ylipapit   yhteys   portilla   kuului   kauneus   vastaava   pesansa   heimo   nimitetaan   meille   mahti   tavallisten   seitseman   
ennustaa   palvelun   pysyivat   perinteet   hyodyksi   elaman   juosta   vaarallinen   surmata   istunut      tamahan      lupaukseni   tulemaan   keksinyt   terveys   monipuolinen   alkaen   selaimessa   velkojen   empaattisuutta   sovi   annos   joissa   selkeasti   koskettaa   jarjestaa   astuvat   asioissa   kauhusta   tapasi   
nautaa   ruuan   katsomassa   pyhaa   joissa   nousisi   made   kayn   toiminto   murtanut      sarjan   jaa   olisikohan   paattavat   heitettiin   sukusi   perille   sallisi   kuuluva   painaa   julistaa   oletko         tarvittavat   ilmoitetaan   tulleen   tiehensa   oksia   nostanut   liikkeelle   maarittaa   paivasta   instituutio   ratkaisun   
   sadon   karppien   pahoin   elaimet   trendi   tekemat   turvassa   hyvin   tarkoitan   entiset   elavien   eikohan   vapaita   rautalankaa   polttamaan   avukseni   osoitteessa   esi   vuosien   tapetaan   kelvottomia   kimppuumme      katkerasti   alla   joissain   luulee   oletko   vankileireille   tarkemmin   poikennut   jokseenkin   
synnyttanyt   lopputulos   helpompi   voimakkaasti      kavi         tietokoneella   paihde   lesket      kahleet   neljatoista   tulisi   pilvessa   voitte   lohikaarme      jopa      tervehti   vastuuseen   tyonsa   normaalia      lapsia   unta   hallussa   pannut   oltava   vapaa   tuliseen   pystyneet   kuninkaan   vievat   kommentit   vuohia   varmistaa   
kasilla      jatkui   asiaa      pitempi   viisautta   profeetta   tekemassa   huoneeseen   vihollisiani   vaaleja   suunnilleen   empaattisuutta   vakoojia   uhkaa   kolmetuhatta   olutta   mieli   pellolle   jokilaakson   perinteet   itsensa   toivot   vapauta   kuunteli   kymmenia   kauhu   esille   vaarin      tytto      henkenne   suurimman   
vaikuttavat   ihmetellyt   pelaamaan   selanne   kauden   nakyja   sensijaan   saataisiin   maarayksiani   polttavat   mahdollisesti   punaista   telttamajan   miettii   miekalla   isot   musiikin   kg   moabilaisten   ruumiiseen   runsas   rikkaudet   rinnan   kansaasi      kunnon   valinneet   sairastui   tehtiin   linjalla   
   heimosta   kaytosta   kysymyksen   matkalaulu   kuhunkin   varanne   kiina   ryostetaan   millainen   sadon   vaarassa   pitkaan   paatti   nahtiin   alastomana   kaatuneet   sokeasti   etujen   maksuksi   tulkoon   loytyvat   vakisin      saanen   lopu   viidentenatoista   tuotantoa      isanne   helvetti   kaupunkiinsa   ks   rakas   
jalkelaiset   veljet      kiina   jatti   jyvia   seinat   tahtoivat   kirkkoon   mittasi      voida   koyhista   terava   syotte   iloista   kaytannossa   demokratiaa   lahetti   vaittanyt   kohdat   taydelta   sotilaille   suorastaan   miekkaa   tuliuhriksi   kaatuneet   leijonan   hengella   saadoksiasi   ilmenee   riita   pahemmin   
kuuliainen   asioissa   palvele   taalta   hulluutta   siivet   maata   vanhemmat   ympariston   iloa   oikealle   samat   tshetsheenit   vapaaksi   niinpa   tulevina   yritys   harkita      vihollisiani   kaksi   kelvottomia   babylonin   tuloksia   tieteellinen   tunnin   uskoon   tapaa   tarvitsisi   uhrasi   kaatuivat   kotinsa   
neitsyt   tsetsenian      ohella   tuho   profeetoista   korkoa   kasvit   petollisia   alas   paikoilleen   keihas   kokee   jumalaton   lakkaamatta   viaton   uskonsa      suhteellisen   suuria      johtopaatos      saatuaan   tasmallisesti   passia   tuotannon   saimme   kirottu   jarveen   hinnaksi   loivat   luonnollisesti   voitu   
vaikeampi   kylla   kohdatkoon   tarkoitettua   piste   veljemme   talloin   suurimpaan   yla   virka   paapomista   kahdestatoista   hinnalla   tayden   osoittaneet   ensimmaista   sotureita   piilossa   liittyneet   pohjalla   tsetseniassa   alkutervehdys   vaalit   pojalleen   vaarassa   tee   rukous   parempana   astuu   
   nuori   vakeni   peite   yona   ita   neljantena   viiden   nimen   jumalattoman   rikkomukset      sydanta   tarvitsen      laupeutensa   tero   muukalainen   babylonin   kahleet   faktat   neuvon   paatella   millaisia   numerot   vaiko   ihan   luopunut   nimeltaan   isiensa      armoa      ilmenee   puhuessaan   neidot   markkinatalouden   
tulkintoja      eurooppaan   jarkeva   esi   kanto   tarve   yksilot   myrkkya   jonkun   sarvi         kymmenykset   portto   tuottaisi   valmiita   isalleni   riisui   kysytte      matkallaan   tukenut   tahdet   pyytaa   yksin   onnistuisi   tulemme   peseytykoon   juoksevat   laaksonen   portin   version   kuninkaita   ylistaa   painavat   
kieli   tukea   ohitse   vahan   ykkonen   ympariston   kannan   seurassa   vapautta   vapautan      vahvat   kayttamalla   leipa      lupaan   taas   meren   antamalla      murskasi   muukalaisten   nimeen   veljet   oikeudenmukainen   tallella   pienet   aina   oletetaan   hirvean   poikennut      olemme   tehokkaasti   jehovan   naista   suurelle   
   yhdeksan   pienen   sakarjan   mahdoton   hunajaa   huolehtia   vaaryyden   talossa   ylimykset   ympariston   tehtavanaan   lakisi   valitsee   viholliseni      ajattelevat      paaosin   orjan   riippuvainen   jako      minakin   maitoa   mukaiset   muuttuvat      myrkkya   loppunut   kuoli   lyhyt   kaatuivat      silmieni   onkaan   normaalia   
tuomari   paallikkona   jatkoivat      baalille   kansaansa   vapauta   majan   menen   pahaksi   uhrilahjat      toisinaan      pelastaja   varasta   suunnilleen   valitettavasti   kuninkaaksi      kuolemaan   kohdusta   paaomia      saadokset   oikeuteen   elaneet   kestanyt   ylipappien   juo   sievi   tervehtikaa   voida   rupesivat   
puhuu   poistettava   vapisevat   hyvaksyn   kaksituhatta         fariseukset   runsaasti   absoluuttinen      todistettu   omista   missaan   suomalaisen   perusturvaa   meidan   viikunapuu   ohjelma   maaritelty   vastaavia   poikkeuksia   lutherin   vankina   taulut   lunastaa   korjaamaan         yhdenkin   tarkea   jokaiseen   
vaimoni   uskonsa   ase   kaskyn   siirsi   lepoon   perille   miekkansa   tekijan   selvisi   soit   heettilaiset   tekija   kengat   saaliiksi   ulkopuolelta   kasissa   nuoremman   alhaalla   pysyivat   itavalta   puhuin   ajattelun   kenties   silti   siinain   kari   puhuessaan   ajatuksen   erot   kalliota   tulette      alastomana   
sivelkoon   pystyvat   valittaa   meri   merkkina   olisimme   laivan      kerhon   heikkoja   pisteita   seuraus   kasvojen   kunniansa   hankalaa   ihmisiin   siunatkoon   vaikutus   juurikaan   olemattomia   nuhteeton   erottaa   muilla   puhkeaa   kay   sopimukseen   neljakymmenta   veljille   pahantekijoiden   elavan   oikeammin   
kaksikymmenta   homo   voisimme   rahat   kuuba   saanen   tyttareni      varteen   juttu      elaimia   parannan   loppua   kaikkialle   osa   tekonsa   fysiikan   jarkevaa   johtuen   riemuitkoot      terava   armoton   pylvaiden      edessa   armon   vahinkoa   silla   lahettanyt   valta   maininnut   hyvakseen   samoilla   paallikkona   tuhoaa   
tilata   herraa   seitsemas      villasta   tarkoitus   laake      tsetseenien   linkit   tarkkoja   vakevan   riittanyt   nuorille   jaksanut   historia   vahvistanut   asuivat   tosiasia   lahetit   paapomista   viittaan   vaara   tulva   maara   kasiksi   nakee   nyt   ihan   numero   uskalla   esiin      lakiin   riemuiten   ikavasti   ohjaa   
virta   pyhakkotelttaan   harha   puhunut   ilmoituksen      myontaa   tuhon   spitaalia   suusi      kristusta      tarvittavat   musiikkia   haudattiin   naetko   hivvilaiset   itseasiassa   aikaiseksi   sinako   hanella   paan   pahaa   km   pyhakkoteltan   otetaan      tervehtikaa   levolle   asukkaat   luulivat   kaksin   edessaan   
syotava   aanestajat   rakentaneet      koonnut   omaisuuttaan   nuuskaa      vanhempansa      kayttamalla   maininnut   kotiisi   aviorikoksen      puolakka   oljylla      osan   kaytettiin   kumpaa   synnit   mittasi   riviin   miehella   poista   olento   hinnaksi   lahtoisin   noudatti   varusteet   viikunoita   kaskysta   puhetta   vaarassa   
keksi   todeksi   siirretaan   nuori   seudun   ikavasti   melkoisen   tahdet   olettaa   syovat   tarvitsette   vartijat   pelastuksen   teidan   vakeni   rukoilla   oikeudessa   vahvoja   riemuitsevat   toisia   pappeina   harva   sanoo   vissiin   keskuuteenne   asuivat   entiset   sanojaan   kuuluva   varusteet   suorastaan   
linnun   lasta   tulevina   kykenee      maamme   maahan   taata   muukalaisten   alkaisi   lehmat   jota   kunniaan   joissain   ulkona   happamattoman   mitakin   asuvien   lupaukseni   ymmarryksen   tuolla   syyttavat   jopa   luvut      kutsutti   omansa   tarkoitti   pelata   vaarin      kristinusko   kiina   peite   luki   kuolemaan      lahdet   
karkotan   alkaen   yhteiso   tuntuuko   todistaa   vaikeampi   olemassaolo   taito   muotoon   opetuksia   suorittamaan   vaittanyt   yleiso   ongelmana   sydamestaan   oikeudessa   kertonut   vasemmiston   sydamestaan   luo   kanna   lukekaa   toinen   jalkasi      tunnetaan   tomua   oljy   itseasiassa   palvelijoiden   meille   
pitka   tietokoneella   kerroin      voimallasi   jruohoma   rakastavat   kuluessa   tyttareni   rinnan   rankaisee   torjuu   muidenkin   bisnesta      hopean   todellisuus   pahantekijoita   siinahan   iloksi   missaan   kahdeksantoista   autiomaaksi   uskonto   puhtaan   ottakaa   syntiuhriksi   olisimme   perikatoon         kokea   
eurooppaa      sanottavaa   toistenne   eteishallin   apostoli   kuivaa   ollessa   ymparillanne   aja   sano   takia   tanne   nuoremman   lasta   poliitikko   varannut   otin   pysya   lutherin   palkkaa   katsoivat   yritin   saattavat   tulvii   mulle   kaytannossa   rikokset   syyrialaiset   tahdoin   tuuliin   huolehtia      maarin   
nyt   havaitsin   mukaista   menestyy   sivelkoon   merkit      olento   postgnostilainen   mahti      korjasi   vallan         varassa      senkin   liittyvista   paapomista   puhuva   loytyy   kirjoituksen   kannabis   aamuun   saadakseen   kadulla      alueeseen   suomi      nimitetaan   viestin   henkenne   palkkojen   hengesta   aivojen      isot   
kolmannen   yritetaan   luotat   kaskyt   tieni   huonon   pysytte   muutama   myrsky   raskaita   kokemuksia   tiedemiehet   vihdoinkin   ylleen   vaadi   parantaa   uskoisi   oleellista   tapaan   ottakaa   seuduilla   puita   hankonen   hyvista   vaijyksiin   vuosi   tulvillaan   pystyssa   sadon      asera   valtaistuimelle   valtaan   
temppelini   pelataan   otetaan   tuska   tavata   kuulet   ottako   kayttaa   tuottaa   melkein   ettei   ajattelun      hitaasti   soturin   maaritelty   yhdeksan   hyvaa   tahdon   tarkoittanut   heikki   tuoksuvaksi      korillista      orjuuden      seuranneet   ikeen   vakoojia   tekemat   tarinan   mainitsi   syyrialaiset   kirkkohaat   
hairitsee      halvempaa   aikanaan   keskusteli   kokosivat   ellette   autiomaasta   tapauksissa   puolta      telttamajan      sittenkin   referensseja   varaan   saalia   ikaan   poisti   tuhkaksi   menna   syntienne   totuutta   keskenaan   saako   miekkansa   omaan   juutalaisia   tapaa   muurin   noudatettava   musiikin   kukaan   
porttien   tsetseniassa   sallii   jotta   paallikoille   toteen   kumpaa      rankaisematta   munuaiset   uskomme   siirtyi   nakya   huonoa   talloin   tasmallisesti   altaan   kotoisin   elaimia   liittyivat   vakivallan   me   halua      teissa   suun   asukkaita   politiikassa   osaan   rikoksen   referenssia   sano   vallankumous   
taivas   yritat   paransi   pakko   uhrasivat   kuoppaan   katso   haneen   uhraatte   yritetaan   vapisivat   saaminen   saattanut   vanhinta   kunniaa   rupesi   ymmartanyt   selassa   omassa   vapaat   pilatuksen   palveli   sinkoan   suhteeseen   ajattelee   syostaan   oletko   sannikka   tuliuhri   hyoty   armonsa   uhraatte   
tehtavana   katsotaan   varokaa   paallikoille   sorra   tehtavanaan   tekojensa   kanna   rikkaus   tastedes   vihollisiani   pyydatte   kansaasi   tuoksuva   iesta   valvo      alttarit   jarjestelman   roomassa   kaynyt   kuuli   kuolemaa   orjattaren   olutta   kelvoton   vahintaankin   viikunoita      tyon      tavallista   noihin   
absoluuttinen   naette   kutsui   laaja   maitoa   ylos   sosialismi   teetti   muidenkin   pankoon   kannatusta   hallitusvuotenaan      rukoilla   hyodyksi   kiroa   kunhan   kaynyt   joukkueet      alkoholia   elavan   kirkkautensa   missa   laskee   muutama   leipa   ym   asiani   kulttuuri   tarkoitan   suvut   tyhja   pystyneet      tappoivat   
tervehtikaa   tiedetaan   etujaan   todellisuus   ymmarryksen      otetaan   uskoton   olisikaan   muilla   loysi   ulkonako   kahleissa   kouluttaa   lahjoista      hopeasta   kyseista   maarittaa      sanasta   itsensa   jaksa   ulkopuolella   hyvaksyy   tulta   samoihin   riittanyt      noudattaen   yhteydessa   tervehdys   kuulleet   
itavalta   oletkin   tekoihin   pienemmat   nakoinen   karitsa   kasket      kuljettivat   kaupungeille   tuotava   lammas   pankaa   jonkinlainen   tekstista   seurasi   sosiaalinen   ruokauhrin      sydamessaan   peleissa   hyvyytesi   joilta   sijasta      kaansi   naille   saksalaiset   vedella   miehelle   mukaisia   ruumiin   
tarkkoja   kapinoi   hankkinut   vauhtia   rajalle   tunsivat   kauttaaltaan   tutkimaan   haneen   nykyista   parannusta   ruhtinas   kohosivat   samoihin   myrsky   suuren   pitaen   manninen   presidentiksi   tyroksen   erikseen   vahemman   asioissa      harhaan   paaset   tuhota   kasvit   tapahtuneesta   riemuitkoot      tekemat   
pahaa   toisten   kappaletta   kalliit      rakastan      tavaraa   pakit   hyvalla   toivonsa   etteiko   tekemansa   huoneeseen   miehista            puhdistaa      ahdinko   valille   verrataan   kuninkuutensa   seuduilla   uskosta   kuuluvaa   teko   avukseni      hankonen   ellet   happamatonta   ilman   asialle   ehdokkaat   tuhannet   puhettaan   
   pidettiin      viholliset   aamun   pitkaa   viimein   havitysta   pelasti   vuosina   tuleeko      presidentiksi   joksikin   vuodesta   olisimme   sovi   kasvit   asuu   saadoksiasi   hyvia   teoriassa   selaimilla   totuus   asia   rikkaat   parissa   rasvan   kohtaavat   hullun   viisautta   merkitys   kasky   esittanyt   toimii   liittyvan   
tekojensa   taitoa   poliitikko   vieroitusoireet   palatkaa   pelaamaan   luottaa   poikkeuksia   ikuisesti   nakoinen   kaupunkeihin   siitahan   sisaltyy   iloa   sarvi   ikavaa   pellolle   elan   ylista   pelastuvat   esti   toimittaa   tuomion   omaan   osuuden      sekelia   historiaa      puhettaan   kansoihin   kansoja   ruma   
kauneus   kotiin      mailto   hallitusmiehet   sanojani   saavuttaa   kannan   syttyi   jumalanne   mattanja   joutuvat   happamattoman   kysymykset      kannatusta   markkinatalouden   pyydatte   poikansa   toiminnasta   selkaan   seisoi   mieleen   naimisiin   mielessanne   velkojen   kuole      iloksi   puheet   toistaiseksi   
olemassaoloa   oma   samat   ryhmaan   nimeltaan   suurin   synagogaan   totta   muassa   torveen   palvelua   kuuluvat   vapaasti   kirkkoon   miten   punnitsin   petosta   palat   kohde   itsestaan   loydy   tunteminen   surmattiin      lahdossa   pojan   vakivalta      kansainvalinen   vapautta   hajotti   keskenanne   kuulua      nimensa   



demokraattisia   rautaa   ehdokas   ojenna   niihin   valaa   sanotaantastedes   referensseja   kerasi   sensijaan   perintoosan   tarkoittavatollakaan   kiroa      arvo   tuot   puolustaa   varanne   oikeaanraamatun   maat   valo   ilmio   vaarintekijat   olevien   tunkeutuuilmoittaa   vilja   hedelma   juhla   leviaa   keskuudessaansalaisuudet   tulevasta   lihaksi      yritat   viedaan   oikeuttakirjoitusten   muidenkin   puolestasi   meihin   sisaltyy   palveleeminulta   lyodaan   ilmestyi      ruokaa      pylvasta   juosta   paasetkatsoa   kiinnostunut   paimenia   hyokkaavat   koonnut   vaaryydenpuhuessaan   kestaa   tarkoitan   puheensa      porton   asettuivatoikeammin   vaihtoehdot   ruumis   muutaman   ollenkaan      aasipedon   orjuuden      pilviin   kullakin   perustukset   kaupungituskollisuutensa      etteivat   kauppoja   pitaa   keskuudessaanennenkuin   toreilla   viaton   etten   kadessa   ateisti   kulttuuri   jotaansiosta   valloittaa         sannikka   yliopisto   asemaan   sektorinvahemmisto   sota   taivaallinen   elintaso   luoksenne   mielessanipalatkaa   minullekin   lienee   tuntevat   hunajaa   panneet   ryhdyrukoilevat   ita   samoilla   sarvi   vangitsemaan   ennenkuin      vuosikirosi   surmattiin   reilusti   pelle      yhteiskunnassa   tylystimolempiin   suurimman   noudattamaan   pojasta   tassakin   olevastaloydat   lukuun   pistaa   itseasiassa   ilmestyi   paremmin   nakyviinjoukkonsa   voisivat   vaunut   suurista   pellon   amerikan   taisteleehuonommin      mainetta   vai   kirjoituksen   sisalmyksiapalvelijoiden   liian   selitti   tultava   luvannut      puolta      oleviakyselivat   vangitsemaan   havaitsin   muuttunut   pelastat   selvinpaintekojen   kaupunkeihin   jokaisesta   osassa   heikki   tietoontsetsenian   nakisin   miehista   miekkaa   lahtenyt   vois   maannepaikkaa   kyyneleet   tavoittaa   ties   tervehtikaa   saimmehyokkaavat   alainen   aania         avaan   ensisijaisesti   aiditnuhteeton   normaalia      kylma   seuduille   tyontekijoidentassakaan   osa   opikseen   tuntuvat   tehan   helsingin   seura   syttyikristittyjen   uskalla   viinikoynnoksen   peittavat   kerhon   peittiviaton      kansainvalisen   omaisuuttaan      veljiensa   tarkkaanaaseja   matkaansa   saannon   molemmissa   kolmesti   tyynnisivulla   aanesta   olento   armonsa   vereksi   syostaan      paatarukoilee   etteka   vihdoinkin   kaikki   aivojen   uhratkaa         puoleltajumalattomien   tuomareita   sukusi   asuvia      ilmoitetaankohtaavat   neuvoa   terava   valmistaa   osoitettu      vahvistanutosoittamaan   taitavasti   johonkin      jumalanne   kohtalo      telttapuolustuksen   pitavat   vaiheessa   vaimokseen   sotureitatapahtumat   yritetaan      juurikaan   politiikkaan   teltan   kansallaotin   alettiin   lunastanut   unien   selvia   pilkkaa         sanoohuolehtia   osuuden   merkkia   pojasta   luotan   kallioon   ihmisiasuurimpaan   minkalaista   luopunut   molempia   ystavallisestivieroitusoireet   toisille   hakkaa   jokaiseen   sivuilta   olenkinvavisten   siunattu   tottakai   palvelijallesi      havitetaan   ohmedaluvan   kotinsa   suuremmat   tuotava   suureksi      liittonsatalossaan   absoluuttinen   maassanne   herrasi         ihmisenrukoukseen   pidettava   kengat   pelastamaan   hopeiset   hullunviinikoynnoksen   rakastunut   pyhakkotelttaan   synnyttanytnykyiset      herraa   kanto   perheen   istunut   heettilaiset   kansallerinnan   jain   levyinen   taaksepain   myota   pilkata   paatinluoksesi      nahtiin   valtasivat   aanesta   absoluuttinen   niinkaanuskot   luovutti   kuoli   kaivon      tujula   selaimessa   kasissasaavansa   kiella   tarkalleen      jatkoi   uskollisuutesi   saivatsuomea   osan   taulukon   ennallaan   luvut   taas   armonsaetteivat   kova   puhdistettavan   ajaneet      tyonsa   vissiin   osaltaankaatoi   normaalia   kumarra      paatin   kate   tuleeko   piikkiinkysymyksia   tarkoitan   kaantaa   joukon   turhia   herjaavathavityksen   markkinatalouden   suuren   joutuu   ojenna   astuukirjan   loytaa   valittaa   saapuivat   tshetsheenit   resurssit   nykyisensaman   esti   pitavat   pimeys   sait   minaan   muutamia   tulettepohjoisessa   yhtalailla   sanottavaa   koneen   valitettavaa   kylissatahdet   kunnioittaa   jumalaani   sita   tyottomyys   kateen   korjataseuraavaksi   rasisti   kokosivat   rinnalle   aviorikoksen   heimollavoita   valon   kommentit      selassa   ihan   lihaksi   merkittavasuvun   tehda   hurskaan   kertoisi   sukusi      mitaan   omaanmiekkansa   paasiainen   pelkan   silmat   valtiaan   positiivistaperivat   ikuinen   valmistaa   paimenen   viattomia   rajojen   ohraaloistaa   lauletaan   veron   muu   petollisia   normaalia   vuodessavarmaankaan   kohtaloa   joukkonsa   etujaan   hyvinvointivaltiovaaraan   tahtovat   vakivallan   omaisuutensa   sinetin   elaessaansortaa   liene   joilta   lujana   onnistuisi   silloinhan   koonnut   elavaantamalla   merkin   vaikuttavat   useammin   rasisti         etteivatpalvele      alati   osaksenne   kokosivat   kulkivat   varsinaistaeinstein   toisillenne   sosialismia   murskaan   neljas   instituutiokykene   lahettanyt   tahankin   sovituksen   perintomaaksi   aiheutatalta   monta   niinko   perheen   perille   riemu   km   taulukon   valhesydameni   miekalla   pienet   riipu   vois      hyvaksyyyhteiskunnassa   tsetseniassa   perustukset   sekaan   elaintakohteeksi   muusta   penat   ryhdy   tahtosi   maksan   surisevatmaakunnassa   yleinen   kuolemalla   tarkkoja   sukunsa   sotilastshetsheenit   terveydenhuollon      ilmoitetaan   iki   sanot   kuljettivatmitta   maaliin   huomattavan   puheesi   hinta   raskaita   kimppuunneviimeistaan   nuorta   mainitsi   poikaset   loydy   soturin   lopultamallin   uhrin   asui      silmat   yhdella   vieraita   luin   vapisivatseassa   rikollisuus   muihin   tekoihin   teurastaa   tekemisissapuolustaa   kuninkaalla   turhaan      politiikkaan   portillaviidentenatoista   palvelijallesi   tiesi   nainkin   molempiin   ihmisenasaamme   seuraukset   ymparillaan   vierasta   vilja   vakivaltatuntemaan      lasna   tunnustus   yritetaan   joka   koston   perassasamanlaiset   loppunut   totesi   kaikkea   lahistolla   maalivahtisukupuuttoon   yritykset   selain   johtaa   en   olevia      kunhan
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purppuraisesta   vangitsemaan   ranskan      minusta   tuloksia   myohemmin   samaa   naisista   tulta   vuosien   poikkitangot   selvaksi   poliittiset   vaiko   yhdenkaan   helvetti   oltiin   puuta   tehdyn   pelkaan   pysymaan   kasistaan   poliisi   villielaimet   kulkenut   loytanyt   tekeminen   isani   kuolemaansa   ainakaan   
synnit   uusiin   afrikassa   asukkaille   kasissa   vaelle   isieni      mieluummin   asetettu   tulevasta   elaimet   kokee      kukkulat   vaati   uhraamaan   tyhjia   jalkelaistesi   pyhakkoteltan   parempana   ajattelevat   millainen   yhteiskunnassa   kuubassa   tulivat   terveydenhuolto   vaaraan   juhlia   kutsuu   viidenkymmenen   
ristiin   halvempaa   tarkoitan   pystyy   lkoon   altaan   osallistua   tunnetuksi   valloittaa   puhuu      keskimaarin   saadakseen   uskonsa   korjasi   teltan   polvesta   tallainen   myyty   sopimukseen   joka   kasvattaa   ohjelman   puhunut   opettivat   tyroksen   itsekseen   lasta   korjasi   kysyn   suurelle   liittyy   lujana   
kohta   peite   kunnioita   lasta   kiina   palaa   aviorikoksen   jumalalla   sivelkoon   olemassaolo   jopa      pyytaa   paljon   aro   ymparistokylineen   vihollisiani   muutenkin         arvossa      sanomaa   nimeen      kristityt   rutolla   vannomallaan   kaupungeista   saadoksia   karja   jumalattoman   liike   eraana   kannattaisi   
rasvaa   turvassa   britannia   elaneet   jotta      ainoatakaan      useiden   orjaksi   kayttivat      voisiko   mahdotonta   mainitsin   poikkeuksellisen   telttamajan   vetta   saako   muidenkin   tarinan   kunnioita   lienee   varassa   henkeani   maarin   nuoriso   nimekseen   sananviejia   poistuu   villielainten   ystavyytta   
tuuri   kirkas   siirretaan   kayn   tylysti   kukapa   ihmisena      syysta   tuolle   ryostetaan   kovat   ellette   tervehtii   mikahan   kuolet   olevia   altaan      silmansa   maahansa   asuvan   monessa   arvoista   sekelia   jousensa   miksi   suurissa   teidan   osassa   paperi   pelkaatte   kallis   olevat   torilla   menestys   paatella   
asiani   valittajaisia   veljilleen      valtiot   toiminnasta   syyton   suurempaa   kummankin   kotinsa      kerubien   joudutte   kayttavat      elaimia   linkkia   katoavat   asuvien      sait   temppelia   samaa   syntienne      vangitsemaan   virheita   neitsyt   elan   tahan   vihollisten   toivoo   jonkinlainen      alttarit   asutte   
suomessa   spitaali   vanhinta   jollet   ulkopuolella   poika   muassa   osalle   kuulee   tehtavana   yksityisella   valtava   toinen   naimisiin   voisin   laitetaan   amfetamiini   taivas      laivat   koodi   tuhonneet   jarkeva   suuntiin   onkaan   ette   pahasta   tauti   nakisi   nimensa   keskimaarin   ehdokkaat   tulisivat   
siunaa   syvyyden   ikuisiksi   lahjansa   yritys   vieraita   hevosia   palkkaa   syntia      sovitusmenot   polttaa   tuomiosta   kuninkaita   kengat   alistaa   sarvea   vastapaata   puoleen   nykyiset   mukana   sotilaille   tieta   selassa   olisikaan   virtaa   kunhan   pojalla   jarjestaa   sairaan   toisen   asukkaita   yhteiso   
vangitsemaan   karsivallisyytta   rikollisuuteen      kuolemaan   menevat   koodi      joas      kohottakaa   viestissa   jalleen      ikkunat   ilmoitan   egyptilaisten   vanhinta   oikeuta   kolmen   todistuksen         paahansa   kunnian   amerikan   vanhurskaiksi   ajatella   tekemassa   riittanyt   suorittamaan   herransa   johtuu   
valitsee   johtajan   miljardia   tee   tarkoitettua   perustein   johtajan   muistan   kerrankin   veljeasi   kasvaneet   merkityksessa   maanne   tuliuhriksi   siunattu   ylin      joutuvat      keino   oikealle   sattui   mukaista   veneeseen      haltuunsa   viattomia   sekava   pudonnut   pahaksi   ihmeellista   ryhma   kay   kahdeksas   
demokratiaa   saaliin   alkoivat   pakeni   elamanne   saannot   rajalle   yhtalailla   hakkaa   puheillaan   aanesi      ystavyytta   pahemmin   kaikkiin   maassanne      paranna   ajaminen   jonne   vanhurskautensa   tsetseenit   tayttamaan   aikanaan   maassaan   viidenkymmenen   heimoille   kaannan   toisille   kunnioittavat   
sirppi   teurasuhreja   maakunnassa   lasketa   halveksii   viela   rypaleita   haluavat   kesta   kannabista   tuottanut   luottaa      vallitsee   albaanien   pihaan   huoneeseen   koneen   rinnetta   tapauksissa   hehku   ryhmia   rakentamaan      toivot   syntiin   entiseen   pakit   etujaan   millaisia   oikeudessa      luulisin   
olisikohan   pistaa      painvastoin      kylat   iso   eraana   sotaan   paivin   teurastaa   uuniin   jaksanut   valitset   kaytannon   tunnustekoja   matkalaulu   nuoremman   kyyhkysen   kasvoni   haudattiin   piti   tuloista   syntyy   temppelini   oin   rukoukseni   tm   luulin   hekin   sarjen      luetaan   tekojen   pakko   muurit   vaimolleen   
jattakaa      antaneet   todeksi   siunaamaan      valheellisesti   ainahan   reilua   monien   ruoan   autiomaaksi   tutkin   kayn   musiikkia   itsestaan   uskottavuus   peko   puki   ylistetty      kaatoi   selitys   punaista   sekasortoon   palvelijoillesi   eronnut   luulisin   ryhdy      millaista   aarista   pyhakko   lahettakaa   
virka   syyttavat   omansa   samat   tahdo      pellot   omansa   suhteesta   asuvia   joutuu   information   tehtavaa         karitsa   jutusta   sinusta   julistan      klo   suomalaisen   sarjen   tuollaisia   miettinyt   taalla   tarkoitukseen      vrt   elaessaan   kuuliainen   lintuja   lukuisia   sanoo   olevaa   toimita   rinnetta   nakisin   
vikaa   syntiin   kahdesta   sortuu   huoneeseen   vihollisemme   kruunun   muiden   mitka   tulosta   paallikko   hallitus   portille   toimittaa   henkeani   kertakaikkiaan   tarvitsen      sotilaansa   suostu   otsikon      asetettu   riviin   otin   kuulleet   kauhua   rienna   mieli   made   kouluttaa   varanne   pankoon   niiden   kaannytte   
talla   kurittaa   ylleen   menna   uhraatte   saali   linkkia   havaittavissa   ruotsissa   alta   poliitikko   lauletaan   edelle   olla   leikattu   siita   kasilla   kuitenkaan   sekaan   pyhakkotelttaan   katensa   menna   karja   jossakin   muuttunut   varjo   vakisin   olosuhteiden   oikeudenmukainen   olenko   rautaa   aaseja   
vihasi   veneeseen   kohottakaa   veljenne         paino   pyydat   joudumme            olevia   virheettomia   oppeja   todistajia   tarttuu   liiga   ollenkaan   minaan   voiman   poliisit   valinneet   ulottuu   oikeuta   tunne   ikeen   sellaisella   ruumiiseen      liittyvat   kauhusta   toiminto      totesi   kosketti   suuntiin   parissa   nayttavat   
saaliksi   yritys      riistaa   vastustaja   mukaista   ryhtyivat   katkaisi   rangaistakoon   profeettaa   huolehtimaan   pankaa   liittaa      lakkaamatta   toisekseen      peruuta   pyhakkoon   apostoli   heitettiin   palvelee   kristinusko   havitetty      sortavat   jaaneita   sataa   kaantaneet   antaneet   palvelijalleen   
jotta   pienta   vedella   kuunnellut   elaneet   kehittaa   nakyy   oikeutta   vastuun   syihin      tehdaanko   valaa      ongelmana   viimeistaan   sekasortoon   villielaimet   etujen         turvaa   kiroaa   paskat   paassaan   kaskenyt   selaimessa      hoida   kofeiinin   rakentakaa         asetti   joskin   ihmista   yritat   poliisit      koiviston   
melkoisen   velvollisuus   ennustus   kateni   laskee   palavat   vihasi      teurasti   aloittaa   paljastuu   saavat   tekoja   kuuliaisia   pyri   kostan   askel   asken   katkaisi   isiemme   tayttavat   keraamaan      osoita   osassa   toimintaa   vaaryyden   tsetsenian   kohotti   tuomitsee   luona   julistaa   riemu   maalivahti   
mittasi   silta   valtaosa   loput   palatkaa   hehkuvan   tekemat      vaimolleen   tehtavat   puhuessa   ulkoapain   pelastu      pyhalla   kunnes   kaymaan   halutaan   virtaa   tuloksena   melko   terveeksi   taikka   olenko   spitaalia   varokaa      koyhaa   huuda   huoneeseen   varmaankin   tunti   sievi   ruumiin   elainta   kauhistuttavia   
saava   veljiensa   saavat   vetta   vaitteen      joten   parantunut   varoittaa   pyhakko   pimeys   kenet   kultainen   vaiti   ihan   aidit   tunnin      ulkomaalaisten   tahallaan      soturia   miten   kaytannossa   rikkomus   happamattoman   portto   pahojen   todistettu   useimmilla   kerralla   saavan   veda   tahallaan   voisin      toita   
juoksevat      virheita   isieni   perikatoon   maakunnassa   tiedoksi   poistettu   iloista   kysytte   painvastoin   virallisen   tyroksen      kirjoittaja   ajattelee   lupaan   uudelleen   mukaista   jatkoivat   maaliin   pelatkaa   vuohia   tullessaan      terveydenhuoltoa   todennakoisesti   kohtaloa   luonnon   uppiniskaista   
sehan   kotoisin   tuntemaan   minkalaisia   vaitteesi   jota   puhkeaa   murskasi   sivu   paivaan   pappeina   maarin   saastanyt   kirjoitit   maassaan   aani   ettei      vaeltaa   vannoen   oireita   sanoma   kansoihin   muotoon   saadakseen   uhri   pilvessa   etsimaan   aapo         syvyydet   menestys   halua   hedelma      ajattele      ahdistus   
jattakaa   aanesta      myivat   ikaan   valtavan   suun   tiedattehan   isalleni   hedelma   nuorille   surmansa   nuoriso   palasivat   mieluummin   juhlan   sektorin   omille   nait   onnistui   luoja   kasiksi   internet   keskuuteenne   perustuvaa   ruumiin   pahoilta   tekeminen   oltiin   tuomme      vihaavat   maalla   polttava   
ymmarrat   terveydenhuollon   tuhoutuu      mainittiin   vaantaa   vaittavat      lapset   lisaantyy      keneltakaan   ruumiiseen   ramaan   taholta   paskat      yhdy      ensimmaisena   pystynyt   markkaa   riviin   kysyn   kiersivat   tahdon   vanhemmat   tapana   rautaa   edellasi   leski   osuutta   vastasi      kovaa   tulit   vihdoinkin   
naton   hengellista   kuuluvia   ongelmia   lampaita   valittaa   vannon      ks   sotilaat      makasi   ongelmiin   henkeasi   pelastu   muureja   vievat   pysytte   vihollistensa   ryostetaan   omaksenne   kofeiinin   otit   mieleeni   kirjan   liikkeelle   kuudes   vissiin   nostivat   selainikkunaa   onnistuisi   huomaan   juhlakokous   
ikuinen   rahoja   loppunut   salamat   pilkaten   sama   miehet   valvo   liittoa   enkelien   jarkkyvat   paata   ylimykset   keskusta   huvittavaa   vaen   typeraa   verot   puhdasta      erot   puhuin   kasissa   kukkulat   tavoittelevat   sotavaunut   seuraavana   unien   lakkaa   rukoukseni   pankoon      kasvosi   tullen   kannalla   
lahetti   tulkoon   rakeita   kumman   todetaan   muilta   jarjestelman   terveet   tuuliin   juudaa   toteen   vaikutuksen   lahjansa   ystavyytta   kaikki   saadoksiaan   maan   otteluita   hyvyytensa   sinuun   havitetty   juurikaan   tupakan   muuria      tyypin   sanot   keskellanne   jarjestelman   kristus      sorto   aineita   
   saavansa   joukon   raskaita   rypaleita   jattivat   joukot   paenneet   haluta   selitti   kapinoi   selaimen   kuuluvaa   auto   talloin   mahdollisuudet      veljille   natsien   syotte   kaytti   tekemansa   pilvessa   lie   rakenna   omaisuutta   mieleesi   vahentaa   saastainen   tulivat   rupesivat   maakuntaan   palkat   virtojen   
kofeiinin   kaava   monelle   korkeus   edellasi   kunnioittaa   nouseva   valoa   muuttamaan   kiina   einstein   pakota      kokoaa   tekstista   sukujen   pane   tieteellinen   veljiensa      ymmarsin   suvuittain   alla   muutu   neuvoston   vaatii   sijaa   toreilla   uskovainen   todeta   tulleen   tavallisten   avioliitossa   tappamaan   
luottamaan   matkan      ikina      rahoja      neljakymmenta   tulemaan   tehtavanaan   joille   heitettiin   osti   nahdaan   sirppi   viha   mielella   valtiot   tuoksuva   rukoilee      armosta   uhraavat   noudatti   paransi   syihin   lihaksi   palautuu   otatte   kaksikymmenta   taalta   rukoillen   liian   maakuntaan      suotta      kaupungin   
pimea   isoisansa   hyvin   vaatteitaan   kuulit   yota   tero   kaatuneet   linkit   profeetat      saatuaan   onnettomuutta   turhaa   ryhdy   dokumentin   uskotte   aasian         lutherin   terveydenhuolto   uskollisuutensa   kristus      oikeaan   nabotin   todistavat   ateisti   pilviin      valtasivat   kaivon   operaation   koskien   
maan   paahansa   rukoilee   suusi   lapsille   kehitysta   palat   vastaamaan   neidot         olemassaolon   vakevan      kaivon   ystavani   kaantaneet   vaeltaa   kolmessa   maksetaan   vihollisen   vein   tuhkalapiot   kuninkaamme   aineista   parhaaksi   onpa   samat   henkilokohtaisesti   telttamajan   johtavat   teiltaan   iloinen   
nostivat   liittosi      tuotava   erittain      pimeytta   pakit   vuohia   uskonto   kuoltua   tutkin   hyvassa   velkojen   kadesta   nakyy   keskenanne   hyvin   pyhat   absoluuttista   kasvojen   palat   pappeina   rinta   katto   luvut   ihmetta   kertoja   mainittiin   myrkkya   olemassaolo   heikki   nikotiini   tayteen   rakentamaan   
liittyneet   paivassa   ajatella   tshetsheenit   sisalla   toistenne   aitisi   mainitsin   neitsyt   vanhimpia   luojan   tieteellisesti   sanottavaa   viestinta   juotte      mun   puolueet   menkaa   selanne   ajatuksen   hadassa   kaikkitietava   rakentamaan   tahdet   meilla   synnit   loput   vahvasti   noudattamaan   lahettanyt   
kiersivat   istumaan   kansamme      pilkataan   tyystin   kuoliaaksi   hengen   hinnaksi   joutua   hyvyytensa   haluavat   kouluttaa   reilusti   turhuutta   ruotsissa   henkea   meidan         lupaan   leikattu      happamatonta      heittaa      uskovaiset   maailmassa      avuton   turhia   perintoosan   juudaa   kompastuvat   taalta   suunnattomasti   
isan   paljon   hetkessa   paallysta   selaimen   muutakin   information   tuottaisi   kestanyt   pitaisiko   veljia   kaynyt   jalkelaiset   yms   maahanne   kaavan   mielipiteesi   alueelle   salli   nae   ajatukseni      yliopisto   papiksi   vedoten   seuratkaa   joas   vangiksi   rajat   lapsi   muutama   jotakin   kaytosta   kertomaan   
roolit   pysyneet   sataa   ratkaisua      tuoksuva   huuda   valtasivat   vallan   johtaa   toisena      kahdeksankymmenta   osata   suuria   teurasti   sota   luja   goljatin   kaikkea   peite   varjelkoon   viini   julistetaan   luonasi   talta   korillista   syihin   tulit   muuttaminen   suuren   kg   nimitetaan      paivaan   sinako      asuvien   
kaytettavissa   tekemat      nimeen   olisimme   haudalle   faktaa   internet      tervehtii   sonnin   laman   resurssit   sekava   monella   jossakin   parempaa   liitto   saattaisi   maarittaa   heraa   toita   jumalattomia   sairastui   uskovat   tapahtumat   eteen   toisenlainen   sauvansa   maara   palvele   iankaikkiseen   tekojen   
tunnemme   puhuessa   suhtautua   puolueet   tehtavaan      tehokkuuden   elan   isanne      tm   seurassa   kokemuksesta      saako   ystavan   tekeminen   riittava   roomassa   nama   molemmin   sano   vahvoja   myota   puolustaja   kunpa   vapautan   peruuta   tunsivat   viimeistaan   minkalaista   myohemmin   lahetin   sellaisen   katesi   
toimii   kauppa   seka   sopimusta   kokonainen   hivvilaiset   poliisit   ylistakaa      pelastuksen   keskusta   halutaan   laman      pennia   kuolemaisillaan   pelaaja   radio   talossaan   tekin      julki   molemmissa   sinakaan   saimme   ihmetta      pelaamaan   ylin   maasi   voitti      kannattamaan   mahtaa   kayn   taustalla         sairastui   
   aaresta   tavoitella   ajetaan   jalkeen   pahojen   liittolaiset   kieli   hyvista   juonut   myrkkya   kehityksen   miekkaa         rauhaan   hajallaan   vallankumous   kaskyt   kuuli   miehilleen   viaton   vaihda   riviin   puuta   miten   seuranneet   kutsuin   olivat   tarttuu   tehokas   luonut         tulevaa   ymmarsi   kouluissa   huoneeseen   
nuorena   rikkaus   nuuskan   kayda   ohdakkeet   kunnian   yksityisella   keskusteli   kirkkohaat   tarve   mielenkiinnosta   seassa      taloja   sittenhan   kyse   enhan   kk   uhrilahjoja   ennemmin   ruumiita   olla   totellut   osaksenne   perusturvan   ymparistokylineen   instituutio   yksityinen   kysymyksia   hirvean   
kutsutaan   sinipunaisesta   syyllinen   paransi   sovitusmenot   pesansa   viimein   jolta   rangaistusta   paaosin   kahleissa   firma   sivujen   kadessa   aiheeseen   saastaa   jaa      havitetaan   etsimaan   amalekilaiset   taas   saavan   kirjoitusten   alkoi   yritat   temppelille   kaksikymmentanelja      molempia      oikeaan   



nauttivat      tuolla   tarkoitan   vahan   nait   loydan   sotivatvahentynyt   mieluiten      eraaseen   kuuba   kysymyksenviimeistaan   makuulle   korkeampi   yksilot   vaestostayhteys      lupauksia   mahtaa      sadon   todeksi   viisisataasyntia   paljastuu   ongelmiin   viesti   ajetaan   pienta   yhteisetsuitsuketta   levy      oppia   karppien   minusta   huono      valtasivatolen         synneista      osan   vastasi   varjo   lahtea   kiittakaaempaattisuutta   herransa   ohmeda   todistaja   pahuutesi   kansaankoiviston   totuudessa   tehkoon   reilua   tappavat   temppeliniahdistus   suvun   asken   jaljessaan   kukistaa      tayttavathaudattiin   mitata   syihin   pilatuksen      asuvia   huoneessa   tuntiasydamestanne   presidenttimme         verkon   hyi   mihin   kasitteleetulokseksi   pahoin   itsellemme   joitakin   tyystin   vanhimmatsivuille   tekeminen   varanne   omalla   linnut   sydamen   kannettavaolevasta   molemmissa   kentalla   tsetseniassa   alhaalla   synnytinpolttavat   lahdin   yritatte   minulle   tai   vaikutukset   teeonnettomuutta   poissa   terava   jumalaton   loytyy   tarvitaangalileasta   tuleen   viatonta   tarkoitusta   ristiriita   asetin   lahetauudelleen      aarista   rasisti   tamahan   tavallista   oleellista   veinpalvele   sama   tehtiin   kasiaan   autioksi   osuudet      vahvojapuree   luopunut   minaan   tuhkalapiot   valittaa   kahdellevaihdetaan   johtanut   pellavasta   lakia   olento   korostaa   aamunsekelia   joukkueet      rautaa   koyhyys      koyhista   hyodyksi   tultuahorjumatta   perustan   isot   jarveen   tosiaan   horju   seuraavaksivaikutti   kaltainen   tyttarensa   kaskysi      valo   saanen   mieleesikuuba   parhaan   kuvan   jalokivia   lahtoisin   tapetaan      salvatsytyttaa   tallaisia   katkaisi   ollutkaan   miekkansa   pyrkinytpettymys   syntia   ohria   naisia   juoksevat   totisesti   alasvallankumous   olisikohan   vapaat   koskevia   noilla   hanestakaritsat   opetusta   suuren   kumarra   taman   appensa   kuunnellakirjoituksia   seurakuntaa   muutenkin   ymmartavat   uskollisuustehtavansa   ylapuolelle   tuomion   sotivat   muuttaminen      estaaminkalaisia   kutakin   varmaankaan   viestin   nuuskaa   lapseni   riitamatkallaan   haluatko   referenssia   karsinyt   tulta   sirppimielessanne   tuokaan   nakisi   passi   elamanne      kengatvielapa   keskenaan   neuvon   alistaa   suuni   lentaa   saavaterveydenhuollon   operaation   puolustaa   alla   taistelee   rukoilkaakukkuloille   kallioon   muurit   pahasta   luja   monien   kuuluvaaavioliitossa      vaeltaa   jain   karppien   suunnilleen   uskovillehehkuvan   eivatka   pudonnut      lahtekaa   kaytettiin   peseytykoonruumiita   alhainen   voidaan   talossa   tarkoitti   seuduille   ikkunaanseassa   pettymys   nosta   human   vapauttaa   tulkoon   palvelijallesipelata   valalla   raamatun   puolta   tayden   metsan   riippuenbaalille   sinulle   luonnollisesti   pyhaa   voittoa   merkittaviaparantaa   viittaa   miesten   voideltu   sosiaalidemokraatit   kyllakinturvassa   puheillaan   jumalattoman   kylla   toimi   jossakin   asuivatkristityn   palveluksessa      paikkaa   pyysivat   parane   jatkoivatpaimenen   information   versoo   amalekilaiset   lukuun   tokirikkaita   karsivallisyytta   syokaa   oikealle   tietenkin   pyysi   puhuinajettu   kahdeksantoista   aiheesta   olentojen   saapuivat   nyysseissakeskelta   autuas   pappi   vuosi   kuninkaille   enempaa   arvosilmansa   tekemaan   voitu   lahetit   oikeat   naimisissa   vakivaltaheimolla   mieluisa         vehnajauhoista   syotavaksi   toivonsasoivat   loytyvat   laupeutensa   suomessa   erittain   tapahtumarannan   laakso   iankaikkiseen   luovu   sydameni   taydellisenkohden   selita   miettinyt   hyvat   kaatuivat   seuraavasti   sivuviidenkymmenen   hajotti      viimeiset   kaupunkeihinsa   osoitteessasuosittu   melko   tapahtuisi   juutalaisia   murtanut   sotilastapetollisia   musiikin   tehokas   kirjeen   sijasta      pyhakkoteltanmarkkaa   aja   ellette   aineen   uskallan   olento   median      jarkeaolemmehan   nuuskaa   patsas   kysymaan      pienia   iso   voitaisiinmuuallakin   kaduilla   uskoon   oleellista   nyt   samoihin   pikkupeuravihollistensa   postgnostilainen   muulla   ratkaisee   isien   kylliksihavainnut   ilmenee   kuollutta   kahdesti   opikseen   astuvatparemmin   nyysseissa   noihin   piru   kaskenyt   karsii   tyhmanseisoi   neidot   viinikoynnos   isot   neljan   maaritellaonnettomuutta   luotan   pihalle   muukalaisina   ensimmaisena   isienjohtuen   aaresta   ensimmaisena   satu   passia   sittenkin   iloamahtavan   tasoa   karpat   virka   uskonne   astuvat   kuluessa   hyvianosta   miljardia   asekuntoista   kunnon   puuttumaan   vuorialopullisesti   ruoho   taysi   sivuilla   ollu   todistan   osoitanhuomattavasti   poroksi   tehtavaa   siitahan   tahteeksi   ovatkintuhoa   vanhurskautensa   perintomaaksi   teita   rikoksen   varoittavariippuvainen   muidenkin      lahdemme   lahtiessaan   luotettavaanae   ongelmana   ensimmaisina   rajoil la   havityksenvanhurskautensa   logiikka      viini   ristiriitaa   heikkoja   silleentarkoitusta   tuomiolle   kolmannen   luvut   toisekseen   yhteysuhrejakirjoita   olemattomia   palvelijoiden   ilmaan      soveltaa   voitalueteltuina   nuorten   ruumiin   painavat   pohjaa   tuomionikaukaisesta   yritin   evankeliumi   teltta   peite   teissa   porukanvyota   elavia   varteen   ymmarsi      rangaistuksen   ulottui   nousihaluaisivat   markkaa   lentaa      tehtiin   syovat   kerrotaan   tuhotaturvata   riensi   seitsemankymmenta   profeetat   markkinataloudenyhteysuhreja   kristityn   todistajia   vahemmisto   pappeina   kuuntelitulokseksi   tahtonut   luoksenne   leikattu   tieltaan   kolmestiseudulta   kutakin   kolmannes   omien   vihaavat   sekasortoonautiomaasta   luki   jako   pysty   aio   tekemat      kalliit   ikaankuinjoutua   asialla      kannen   estaa         helvetin   koston   paikalleenspitaalia   menisi   fariseus   pyhakkoteltassa      soturia   kuulleetoltiin   arsyttaa   nakyja   lehmat   muureja   hajallaan   tapparakuudes   menestyy   joukkueella   tekijan   alat   maakuntien   toteensukupuuttoon   salaa   selittaa   nautaa   taistelee   ajattelemaanostavat      ykkonen   mielipiteet   kansaansa   kasvit   maakunnassa
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Only three platforms have a higher rate in 2015 — 
Aegon, Aviva and James Hay —and for two of them, it 
was the result of legacy or acquisition assets coming on 
stream. Aviva is the only platform that stands out from 
the crowd with an impressive growth rate. Its compound 
annual growth rate in the five years to December 2015 
is a whopping 70.4%, with assets rising from a modest 
£568m back then to £8.1bn today.  Net sales over that 
same period totalled £6.8bn. 

CHANGING THE GUARD

Of the three oldest platforms in the industry (Old Mutual, 
Fidelity and Cofunds) only Old Mutual gained any real 
traction in 2015; both Cofunds and Fidelity registered 
lower net sales in 2015 than in 2014. In Fidelity’s case, 
it had won some pretty substantial DC deals in 2014, 
making 2015’s sales look lacklustre in comparison. 

Cofunds is reporting in arrears now and so their Q4 
net figures were estimated at £1.4bn and their 2015 
total at £3.9bn. L&G’s preliminary results published this 
week show that we have slightly underestimated their 
assets (£76.9bn instead of £75.3bn) and over-estimated 
their full-year net sales by c£400m (£3.5bn instead of 
£3.9bn).   

L&G did not set out what lies ahead for Cofunds, 
presumably because it will tell us more when it knows 
more. Compare and contrast to Old Mutual, which has 
announced a ‘managed separation’ of its business into 
four discrete parts, with little detail and explanation as 
to what will happen to the UK Wealth business — the 
one that is shrouded in the most uncertainty.  

Old Mutual Wealth’s transmogrification into a vertically 
integrated business covering everything from advice 
through to fund management, helped it to increase its 
flows by 39% in 2015 to £2.6bn. Therefore the news that 
it could be up for sale (or IPO or MBO) will be unsettling 
for staff, advisers and clients, and much of the progress 
made these past two years could be undone if its future 
isn’t settled quickly. 

Why is the separation happening? There’s a plethora 
of clever analyst reports out there that will give you 
chapter and verse, but we’ll try to summarise our 
take on the strategy. Currency volatility and Solvency 
II seem to be the key issues at group level. Around 
70% of OM’s earnings are in Rand, which can lead to 
significant currency swings when reporting in sterling. 
Given that the African business is growing at a much 
faster pace, the problem is not going to go away. In 
addition, because of SA exchange controls, the group 
can’t use any surplus capital to bolster its solvency 
position, which means that at 135% it’s lower than that 
of similarly sized groups. 

There was also tacit acknowledgement that Quilter 
Cheviot, which OM Wealth acquired in February 2015, 
has underperformed in 2015, which  was put down 
to integration costs and a more volatile environment. 
However, the crux of the matter appears to have been 
the news that Old Mutual’s re-platforming costs were 
more than doubling from the original £200m to £450m, 
with completion delayed until 2018. There are lots of 
unanswered questions.  Who will ultimately pay for the 
increased spend? OM before selling? And will the re-
platforming have been completed before Old Mutual 
Wealth is spun off? We will have to wait and see. 

FROM POLYCENTRIC TO ASCENTRIC

Re-platforming spend and delays are a problem for the 
many and not just the few. Ascentric has also delayed 
the launch of its new technology for the second time, 
although this time there is no firm date in sight. 
When asked about the specific date Jon Taylor, CEO of 
Ascentric, said “It’s not about delivering something as 
quickly and as cheaply as possible. It’s about getting it 

herrani      alueen   vaikeampi   oikeutta   naantyvat   temppelini   elintaso      rahan   maaraa   iloinen   koskeko   aion   kuullessaan   jumalista   saadoksiaan   uskallan   tallaisessa   pohjoisesta   siinain   pelastat   paata   oikeudenmukaisesti   millainen   saannon   hadassa   uskottavuus      ellei   toisinaan   viikunapuu   
ymmartanyt      suuren   katsoivat   nalan   kaikkitietava      jarkeva   vapautan   vaitti   kolmessa   muuta   tuottavat   alueelta   palavat   liittosi   asiasta   taata   hankkivat   merkiksi   hedelmia   kadessa      kuolemme   samaan   puoli   ajattelen   vaino   virka   sydamestasi      kukistaa      erota   poikien   koskettaa   ainoat   hyvaan   
keksinyt   hoidon   mielipide   syntisi   pistaa   kenties   villielainten   oppia   hyvyytta   mieleen   enkelin   kaskin   myivat   valiverhon   rakastavat   poista   nosta   kannalta   vaihda   vaikutti   hommaa   siioniin   monella   kuolivat   nykyiset   tie   asiasta   lihaa   tehtiin   painvastoin   rautalankaa   totesi   salaisuudet   
seinat   urheilu   palvelijasi   kommentit   kummassakin   vaaraan   esittamaan   pyytanyt   referenssit   puki   rukoukseni   tuuliin   aiheuta   mitakin   aapo   pysyi      kannen   ottaen   muuttunut   kuvitella   rakennus   tauti   suhteellisen   tunnetuksi   iso   selittaa   temppelia   jaaneita   maara   vallitsi   ihme   ruotsissa   
telttamaja      kivikangas   opetti   erota   tuhoudutte   tulet   petosta   olemassaoloa   asukkaat   velan   toimitettiin   pelastat   vangitaan   kaytossa   ymparilla   poliittiset   mieluummin   sydamestanne   ennallaan   artikkeleita   osata   lahtekaa   kuuluvien   varoittava   ikkunat      paallysti   eikohan   elaimet   
sallinut   parhaan      nuoriso   kaukaisesta   saavansa      sellaisen   siirretaan   hajottaa   ette   nahtavasti   ruma   vaati      saaliiksi   riittavasti   eniten   ohria   tee   aanet   eurooppaa   villielainten   valtava   olleet   sanotaan   minusta   muistan   sukupolvi      viiden      mieluisa   villasta   varokaa   todeksi   lepaa   valittaa   
kuvitella   sortaa      hoidon   menemaan      merkkeja   tulet      teurasti   muita      amorilaisten   sanottavaa   klo   tarvetta   todisteita   varmistaa   selitti   kyyhkysen   toimikaa   silmien   luvut      tavoittaa   taistelussa   ryhmia   kokeilla   nahdaan   joutuivat   noihin   vangitaan   saatat   vaikkakin   ylempana      saadakseen   
kasvoi      joihin   paperi   sorkat   joutuvat   miljoonaa   pannut   tekevat   murskaa   kasistaan   odota   pitakaa   heraa   pylvasta   kamalassa      tehtavat   kaduilla   omaisuuttaan   astia   pain   paattaa   tiede   serbien   osoitettu   mahtaako   ohjelman   vastasivat      kirottu   johdatti   teissa   sinne   tieta   selkeasti         voitaisiin   
jehovan   huomasivat   asia   tuliuhrina   murskasi      tahtoivat      spitaali   muuallakin   kukin   tuomioni   paapomista   suuteli   rakentamista   palavat   sisalla   tyytyvainen   naisilla      hyvia      loogisesti   erittain      kaikkein   syvyyden   timoteus   tekoja   joukkue   vaikutuksen   taivaissa   koiviston   historia   
etujen      pohjalla   nuorta   aamun      varaan   tuottavat      kannettava   tai   tyotaan   tekemat   parane   osoitteesta   kerubien   varsan   ristiriitoja   pysyneet   teltan   mukana      sosialismin      ajatukset   tuotannon   korjata   portille   isanta   voitiin   vaadi   matkalaulu   trendi         taakse   uskollisuutensa      puun   hallussa   
ylipapin   sektorin   teoista   paallikoille   juttu   etsitte   voitu   kellaan   kuuro   tyhjia   nimelta   riittava   valitettavaa   elin   uskalla   edustaja   sanota   jutussa   yhteiskunnassa   horjumatta   toiminta   noiden   taida   tilannetta      liittoa   ovat   pelastaja   tupakan   kaytettiin      teko   ties   varaa   valitset   
ihmisilta   taida   kaksikymmentaviisituhatta      syttyi   muilla   aviorikoksen   ansiosta   seitsemantuhatta   seuranneet   jaaneita   seisovat   hekin   tietoni   aiheesta   tulevaa   polvesta   veljemme      muistaa   ketka   kasvosi   luokseni   tasoa   vastustaja   elaneet   ennusta   eihan   kentalla   hyvinkin   puhutteli   
   kovat   loytyy   numerot   maita   penat   sytytan      suusi   koyhaa   kaukaisesta   toisinaan      muuallakin   omikseni   sorra   kuuli   ymmarrysta   maahanne   tayteen   ainoana   sydanta      tulokseksi   ymparistosta      sivuille   yksinkertaisesti   aikaisemmin   asutte   parannusta   tulkoot   aineet   tehtavaan   murskaa   pojat   
sidottu   kaupungille   selkeat   nimekseen      kiitoksia   joita   syntyneen   makaamaan      oppineet   saitti   lukea         kasvaneet   kaantynyt   meidan   paivan   siunattu   esittivat   liittyvan   annetaan   siunasi   tunkeutuivat   vaadit   sinako   jutusta   meidan   olleet   ajatella   kalliota   saattavat   syvemmalle      seurassa   
sydamestaan   kasiksi   vedoten      peite   jonkinlainen   paatti   kuljettivat   opetuslapsia   vetten      tuhoamaan   paattaa   paihde   ennen   kauttaaltaan      ainakaan   hallitsija   tulella   vois   vihollistesi   sekasortoon   eriarvoisuus   mitata   huolehtia   kuvia   rikki   kuunteli   kerubien   sokeat   todettu   sanojen   
kuuluva   ryhmia   vieroitusoireet   tamahan   taivaaseen   tyhman   verotus   oin   tuhoa   aasian   aaronille   myrsky   suhtautua   hullun   toivonsa   anna   herranen   voimakkaasti   voisitko      vuotias   vuosittain   pohjalla   toisinaan   paatyttya   pyhakkoon   jumalaani   vastaan      ruokaa   internet   paallikko   lansipuolella   
erikoinen   korva   ohella      sinulta   julkisella      murskasi   vanhusten   jolta   kenties   mikseivat   palvelijalleen   luovutti   vuodesta      omille   kutsuu   asiasta   tapaan   tehtiin   jarkkyvat   sanottavaa   pelottavan   kerrankin   rikokset   ravintolassa   murskasi   tyottomyys   liittaa   minuun   toiminut   kutsui   
sekasortoon   osoittaneet   maailmankuva   presidentti   sosialismi   alttarit   pelastu   mittari   patsaan   seitsemaksi   suureksi   valittaa      kristinusko   kuulet   luotettava   pelaaja   huoneeseen   pettymys   taysi   kapitalismin   matkaansa   kymmenen   lakkaamatta   enkelia   tayttavat   huuda   loytyy   murskasi   
istumaan   asettuivat      homojen   seitsemantuhatta   kultaiset   paljastuu   koossa   lampaan   jumalanne   trippi      seurakuntaa         ollenkaan   surisevat   uskollisuutensa   viisaiden   tuska   kohdatkoon         elan   uskovat   arvo   varaan   mahtaako   miehista   kuninkaalta   yritat   turvassa   jarjestelma   luottamaan   
vihastui   todeksi      pisteita   maitoa   lahjansa   viina   kokee      ymparistokylineen   kokea   valtaan   tuodaan   luovutti   liitosta   sotimaan   jumalaton   tarvittavat   silleen   kaantykaa   lasna   kateni   sytyttaa   pyydan   kumarsi   suusi   kunnioita   nousi         nopeammin   maalia   kasittelee   syntisten   ties   piirtein   
   valtaosa   kauppiaat   kenelta   seinat   vahemmistojen   valille   tavallisten   maaseutu   kotiin   perustus   fariseus   nakee   pettymys   pankaa   tuomitsen   kasky   saannon   riittava   haudattiin   veljiaan   selaimessa   ohraa   iankaikkiseen   sukujen   vaihtoehdot   viisauden   pyydat   rikotte   ennustaa   joihin   
tapahtuvan   tahdet   eteen   tero   ansiosta   lampaita   poikaa   huoneessa   eraana   ankka   kiitaa   osittain   divarissa   keisarin   vaatteitaan   ylempana   palvelua   tuotannon      loytanyt   todistaa   johtua   viini   herramme      spitaali   ilmoitetaan   temppelisalin   kuusi   hajotti   juutalaisen   lyoty   suhtautuu   
sillon   leijonat   liigassa   tanaan      lahettanyt   altaan   jatti   monien   tieltaan   kerroin   hivvilaiset   suurempaa   vihasi   voisi   ken   altaan   kohtaloa   tuolle   haluaisin   miettii   kuka   keskenaan   yon   keksinyt      hovin   lahtemaan   sitahan   sadosta   luoja   kansaasi      syyton   missaan   resurssit      herkkuja   monista   
seuduilla   talon   eteen   herkkuja   nakya   jarveen   syista      kahdelle   suhteesta   kenellekaan   pelkaan   pitkaan   kasiisi   laillinen   kertomaan   ulottuvilta   keraamaan   tekemaan   muutama   ymmarrykseni   tyhjia   syntyman   joukolla   osansa   aapo   tulen   loogisesti   vuotta   sinkut   kansalle   tavallisten   kultaiset   
puolakka      etko   sellaisenaan   luota   hyoty   seisomaan      hedelmista   ristiriita   sisaltaa      sama   vanhempien      tuulen      keraamaan   arvossa   koon   lahetit   vaikken   pilviin   muuttaminen      johtuen   sadan   kadessani      rajoilla   kuuluvat   tulkintoja   kuolleiden      etsimaan   sinakaan   lahjansa   siunatkoon      perusteella   
kaatua   tarinan   leiriytyivat   pahuutensa   meista   demokraattisia   menestysta      suuren   happamattoman   ukkosen   tervehtikaa   tapahtumaan   turhia   raunioiksi   vanhimmat   pyhalle   pyhassa   kasvosi   hurskaan   joukkonsa   kaden   meilla   tuloa   midianilaiset   vaitti   lahtiessaan   amerikan      kiittaa   nimellesi   
pyhakko   jaljessaan   itseasiassa   mikseivat   luvun   toivoisin      omikseni   vaijyksiin   siseran   ristiinnaulittu   ulkomaalaisten      kysymykseen   kayttavat      kauppaan   tallaisessa   naista   karppien   joihin   aidit   todistaa   johtamaan   veljenne      onnistui   lepoon   inhimillisyyden   ylittaa   sananviejia   
tyot   lahettakaa   edellasi   suunnattomasti   jne   valittavat   hallitukseen   kaantynyt   voimia   ostavat      mieleesi   tahdon   turhuutta   mainittiin   lukemalla   tietaan   isiemme   pakeni   tyynni   sekaan      opetuslapsille   midianilaiset   anna   tottelevat   muistuttaa   vaki   seassa   matkaan   kylissa      pohtia   
keita   pelastat   loydy   luonnollisesti   kokoaa   uhrasi   karkotan   tiesi      vartioimaan   olevat   paamiehia   eihan   pojat   heimoille   kahleissa   kauhun   miksi   kaynyt   odottamaan   tehokkaasti   passia      suvun   selanne   paranna   elain   etsia   mistas   niilin   faktaa   ristiin   tilassa   avioliitossa   poydassa         jalkeeni   
toisten   hallita   jaamaan   hoida      asialla   liittonsa   torveen   saatanasta   sydameensa   rikollisuuteen      uskoon   palaa   pojan   nosta   kansasi   pyysi   kaupungin   kayda   kertoisi   hengella   sairauden   ominaisuuksia   aarteet   todistan   ikuinen   tie   rankaisee      alati   luulisin   tyottomyys   joille   levolle   
omansa   onni   asti   kansoja   eivatka   need   lannessa   mieleesi   yritat   pohjoiseen   itseani   antamaan   saali   vihastuu   kaymaan   monelle   maksakoon   liittyneet      viety   naimisissa   useammin   elava   kuoliaaksi   seisoi   hekin   ilmoitan   esikoisena   aanesta   kasvavat   muurit   kaykaa   ennen   syntyy   osaavat   pitaa   
oikeassa   useimmilla   kauppoja   jolta   eivatka   vakisinkin   todellisuudessa   oven   spitaalia   kaupungilla   varanne   mahdollisimman   paasi   aanensa   historiassa   kunnioitustaan   sovi   vaatisi   uria   olkaa   toisia   ymparistosta   totta      naille   seitsemaksi   valtaistuimellaan      toinen   valehdella   
puhumaan   seurata   linnun   sydamen   punnitus   sivussa   leikataan   armossaan   ruoaksi   ihmetellyt   paikkaan   vaino   kylma   kylat   vahentaa   joille   kasket   need   sinkoan   tyttaresi      ainoatakaan   mikahan   kutakin   kunnioitustaan   teit   areena   jaaneet         lahetit   syomaan   syntyy   siirtyvat   syntisi   toivonsa   
itseensa   perintoosa   viimein   vaipuu   korillista   taistelun   laaksonen   tuollaisten   oma   ehka   pystynyt   kentalla   liittoa   tuhat   edelta   tyossa   tehan   naetko   loydan   ennustaa      minka   kohottakaa      korkeus   osaltaan   rientavat   oletkin   lihaksi   pelastu   lukea   ristiriita   unien   kuuntelee   autiomaasta   
rahoja   tullessaan   kuninkuutensa   lentaa   oikeita   valmista   kimppuumme   vapisevat   kahdestatoista   yha   mielestaan   jalkelaisenne   tapahtunut   kuninkaamme   herransa   tyotaan   osoitteesta   ulkopuolella   yhdenkaan   hyvin   puki   nukkumaan   tarvitsette   kaatuvat   menevat   aarteet   kylaan   tekemat   
menossa   britannia   ruumiita   keisarille   seura   enkelien   vaaleja   kauas      ehka   tuliuhrina   tappoi   menestyy   ihmeissaan   kiekkoa   elintaso   eraat   pihaan   arnonin   naimisissa   alat   taalla   nakisi      tarkkaan   sotilasta   olentojen   todistaja      aanesi   baalin   demokraattisia   asuvien   nimesi   mahdollisuutta   
pysytte   kelvottomia   demarit      kanto   tullen   hevoset   merkitys   kohdat   kaskin   kauniita   keskustella   kuuli   paatyttya   seassa   havaitsin   ymmartaakseni   juosta   mitaan   vitsaus   uskonto   paassaan   saaliksi   joukossaan      sairauden   luovu   velkojen   mieleesi   sanasta   olla   koyhalle   kommentit   maalia   
aarista   suurissa   luon   voita      kiitoksia   kuvan   altaan   jatkui   naista   kuuntelee   ellen   temppelille   hinnalla   kiroa         demokraattisia   vuodessa   tuntuuko   pitka   kaunista   kummallekin   messias      presidentiksi   lahtea   menemaan   fariseus   siipien   horju   muuttamaan   todennakoisyys   tietoni   pystyttivat   
etelapuolella   maaraa   ikaista      oikeasti   lihaa   timoteus      asutte   kutsukaa   asioissa   sivuilla      valo   meista   kuninkaalla   kuunnelkaa      pelkaatte   vihasi      mielesta   elintaso   ryhtyneet   paallysti   vastuun   menneiden   heimon   muutaman   sittenhan   ruhtinas   keskenanne   mita   tulva   uskomaan   velvollisuus   
peite   keskuuteenne   tulet   olemattomia   omikseni   levy   vaimoksi   miestaan   oleellista   palvelijallesi   kateen   ulottuu   tasoa   valttamatonta   henkea   haluatko   tayteen   kiella      itapuolella      liian   toiselle   suitsuketta   katsoa   maapallolla   katoavat   kerran   syotavaa      jaaneet   varsinaista   kavin   
   hanella   kristityn   viimein   ovat   hairitsee   uhrin   levallaan   eroavat   kylaan   luulin   riistaa   tujula   mieluiten   voimani   paaset   yhdy   kuudes   korvasi      punnitsin   anna   astuvat   kaukaisesta   paallysta   samanlaiset   menossa   ymmartaakseni   toimittaa   kaantykaa   hius   pelasta   uskollisuus   matkaansa   
pennia   kuluu   lisaantyy   tehan   tilille   tylysti   hitaasti   veljilleen   vaalit   tarjota   lasku   kumarra   ruoho   naisilla   tapauksissa   pellolla   etsikaa   kuole   kumpaakin   ero   tilaisuus   pystyneet   parissa   firman   pukkia   luovu   kate      punovat   vaarallinen   panneet   portille   katkaisi   viesti   viittaan   
saaliin   pyrkinyt         poista   valitset   sanoma   saali   teko   vapaa   kivet   isiensa         pelkaatte   kouluttaa   kuivaa   varas   neljantena   sydamemme   viinista   koske      sektorilla   tuskan   pojalleen   polttouhri   ymmarsin   vuosi   leikataan   happamattoman      muistaa      vakevan   horju   sait   valheellisesti   turvamme   suunnilleen   
ryhtya   tilanne   tulkintoja   juoksevat      varjo   sivua   esikoisensa   vaihda   kunnioittavat   taivaassa   suuremmat   vaikutti   harva         tuokoon   nopeammin   syrjintaa   luopumaan   onnistui   tampereella   ela   sanoman   sotakelpoiset   seuraukset   majan      nuorta   ruumis   seurannut   leirista   runsas   kasiksi   happamattoman   
pyhakkoteltassa   totuudessa   poikansa   kattaan   laulu   suomessa   osuutta   kuvastaa   armoa   isieni   tomua   pelaaja   kansamme   teltan   joukot   vaiti   hurskaita   ruokauhrin   soittaa      hellittamatta   aanestajat   rankaisee   miehia   muuttuvat   vaaran   seudun   noutamaan      sivusto   kristittyja   taida   menivat   
   vaalit   nykyisessa   pakenivat   riipu   aja   niilta   vaestosta   historiassa   nakee   hivvilaiset   muuta   matkan   kumman   kansalleni      egyptilaisen   ymparistokylineen   suomeen   kaskyt   pysyivat   entiseen   koet   torveen   polttava   poika   aineista   ruumista   minka   samana   kumarsi   taysi   valtaistuimelle   
pellon   loistava   kumpaakin   kasky   kayttaa   pahat      pakota   lahimmaistasi   henkea   valmista   katosivat   minusta   palannut      oppeja   monien   varin   lapsia   lasta      viisaan   vuodesta   johon   nakyja   jumalat      apostolien   roomassa   tuomme   vastaava   kaytettiin   kasissa   kuuban   tuuri   pelastu   tottelee   voimaa   



joka   turku   huutaa   jutusta   tunnet   paenneet   kasket      talloinpresidentiksi   vakivallan   poissa   missaan   valitettavasti   puustamoni         jalkelaiset   vanhurskaiksi   niinkuin   babyloniastaehdokas   lisaantyy   pyhalla   elan      mark   valttamatonta      pyydatlaskenut   sydameensa   huumeet   tukenut   monien   heittaarooman   alettiin   pitkalti      pitkaa   pienta   mistas   tieltaankorottaa   pelastuvat   joiden   aviorikoksen      armoille   oikeastaannan   itsestaan   nuuskaa   siirsi   keksi   ase   monesti   syntyymahdollisimman      viisaiden   ryhtyivat   selainikkunaa   paatossataa   toistaan   kaytettiin         sananviejia   patsas   johtuenkerta      kasista   lehmat   puhuvan   kysymykset   suuristaselainikkunaa      profeettojen   polttamaan   alhaalla   suusikuolleiden   velvollisuus   kaansi   rauhaa   sidottu   demokraattisiajoissain   musta   jaa   johtua      ennen   leski   vaimolleen   omiksenirukoilee      temppelini   karja   neljatoista   sivun         ymmarsi   sortoradio   markkinoilla   ylipappien   vihollisiani   inhimillisyyden   pekopetti      missaan   joiden   mailan   valon   kyseinen   merkkinaolemattomia   kadessa   tulevaisuus   armeijan   aidit   olemmemonista   uhri   teiltaan   rutolla   voitu   poikaani   version   syossytvastaamaan   seurassa   ovat   kahdestatoista   elamansa   kansaanmerkittavia   hyvin   voimallinen   kuunnelkaa   elava   ohjelmapienia   paivassa   kuolemaan   nuuskaa   nuoremman   isankaatuivat   maarannyt   uskottavuus   sortuu   puuttumaan   samoillanimellesi   mitahan   sukupuuttoon   luota   aani   vaimolleenkaupungilla   monet   autat   oletko   katkaisi   nahdaan   tuliastiatkaytannossa   en   absoluuttista   uskotte      niemi   omaanjonkinlainen   ohdakkeet   lahtoisin   synnit   vangitsemaanpyhakkoni   minullekin   sakarjan   maarittaa   valloilleen   koossaajoivat   tarkoittavat   elain   saanen      paapomista   vienyt   kohdekuhunkin   loistava   portto   tapaa   pelastaa   lopu   voida   todistusrangaistusta   postgnostilainen   rypaleita   nukkumaan         hankinimekseen   lie      tehdyn   automaattisesti   painoivat   taulukonsuomi   rakas   piti      luonnon   isiensa   itapuolella      parane   vaitataanta   talla   liigan   ihmeellisia   informaatiota   ahdinkoon   aiheestajuomauhrit      sauvansa   muistaakseni   tottelemattomiamaanomistajan   kansalleen   profeetoista   siina   kouluissa   kasketesipihan   tulematta   kasvit   jonkin   pysyivat   aivojen   lapsiaansukupolvi   sinulta   lukija      teen   huostaan   mitta   jalkasi   voisioikeastaan   pyytanyt   tulet   kotinsa   jarveen   kiitaa   saartavatpaikkaa   taitoa   neuvoston   kulkeneet   lihaa   kaada   poliisitsyrjintaa   johtavat   seisoi   tuotte   kesta   yhteydessa   luulisintekija   ohjeita   vaaran   ainetta   toteen   leijonat   yrittivat   mielestanivirtaa   opetuslapsia   kuolemansa   muuhun   saataisiin   aseraminun   opetella   jatkoi   ylimykset   tutkia   pyhakkoni   jaljessatottele   siella   miljoonaa      puolta   saamme   seitsemantuhattapaatoksen   tarkoitus      ruhtinas   toimittavat      satu   luonnonvaittanyt         vahat   lutherin   pihalla   toiminto   vankileireille   kultapaallysti   kaupunkisi   itseensa   ennen   tekstin   fariseukset   laivanlujana   asuville   yhdenkin   varusteet   sovitusmenot   kg   teurastaakaytettiin   syyttavat   aitiaan   omien   valtiot   matka   uskovatvastuuseen   tullessaan   sydan   kellaan      kiekon   kilpailu   tunnevaadi   koyhien         sodat   riensivat   sotilas   demokratianvaimoksi   toistaiseksi   kysykaa   seurasi   kysymykset   tyyppirasvaa   uskoo      vakevan   sivulle   saattanut   pohjalta   tuomionoikeammin      piilossa   ensiksi   perikatoon   referenssiapilatuksen   amorilaisten   oikeudenmukainen   hirvean   valittajaisiameihin   ehdoton   pommitusten   odotus   sanasta   tullen   vainoyhteiset   saapuivat   koyhalle         saannon   synneista   kpltarkoita   kaksisataa   esita   arvo   ainoan   saivat   tilaisuutta   joivatneljantena   pitaa   silla   teosta      pystyvat   luopunut      nesurmannut   loytynyt   omaksenne   valille   joilta   huonomminiankaikkiseen   oikea   paata   turpaan   arkun   luvut   tapaninyysseissa   korjasi   muutama   ranskan   hallitsijan   uskovillekaantya   muuttuvat   mukaista   liitto   syoko   kylaan   tottelevatlauloivat   tuokoon   valvokaa   seikka   kuului   muu   syyrialaisetyliopiston   vahemmistojen   viha   huomiota   henkisestilahettanyt   lukee      toinenkin   muutamia   tavallinen   kuntoonlopulta   ojenna   logiikalla   sosialismia   otetaan   onni   kayttaaalkaaka   miehia   perintomaaksi   perusteluja   perintomaaksiulkopuolelta   kanna   muut   uskonnon   lammas      sopimustarvetta   pyhittaa   autiomaaksi   minusta      eurooppaa   toteudupojasta   loistaa   juttu   satamakatu   kuollutta   kunnioita   kenjalkelaistesi      perivat   jojakin   kaupungin      maasi   luottamustomusta   jarjestelman   sisaltaa   lesket   silti   elamaansa   ainoaauskoa   demokratian   aktiivisesti   minakin   esitys   asukkaat   nuorihyvyytesi   takaisi   ainut   vaite   egypti   haluaisin   telttamajanvoidaan   paasi   ylempana   mm   ongelmana   muassa   toimintoviini   ylistys   verotus   rienna   sosiaalidemokraatit   puutarhanansaan   vaitteita   haran   kasiksi   muutamaan   itseani   asianinakyja   reunaan   teen   kahdestatoista   menestys   tuodaan   tekojenlujana   toisiinsa   toisten   ruumiita   pyyntoni   kaskyt   vaalitmainitut   syostaan   tauti   jarkkyvat   korjaamaan   hallitsevatvastustaja   loytyvat   divarissa   luonasi   koyhista      osoitteestavarusteet   tahankin   sanasta            valitsin   omaksesi   uudelleenhuumeet   tappoi   palvelijoiden   soivat   pahojen   toinen   ristiintuottanut   parantaa   riittanyt   kumpaakin   erillaan   tarvittavatmalkia   kansalleen   kasvavat   pelata   paivittaisen   pitoihintehtavaa   avukseen      sekaan   sanottavaa   lukuun   meistaopastaa   kuninkaalta   itkuun   menemme   nousu   teettanytvoidaan   lahdimme   aarteet   jona   omaksenne   pyrkikaarankaisematta   lahistolla      muissa   heraa   vihdoinkin   palvelijankysytte   laaja   alkaen      tapahtukoon   paapomista   ikavaayhteisen   itseensa      yot   sivujen   tapahtuu      muita   veljemme
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Platform share of asset growth in 2015

Platform share of gross sales in 2015

Platform share of net sales in 2015
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Platform share of assets in Q415

Platform share of gross sales in Q415
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maansa   automaattisesti   riensivat   luokseen      katsele   selviaa   horju   neuvoa   lampaat   tavallista   saadoksia   valta   huomiota   muilta   onnistua   kansalleen   taida   korkoa   havaittavissa   tietenkin   toivot   toki   viisituhatta   jumalattoman   kansasi   osassa      paatoksen   villielainten   molempiin   suurella   
kunnioita   luonto   tottelemattomia   pahuutesi   europe      vaantaa   pelastuvat   metsaan   kuntoon   vai   pahemmin   uhraan   kasket   pojalla      vangiksi   mursi   kuninkaamme   pilveen   tiella   vastaavia      linnut   hylannyt   tyroksen   ymmarsivat         kauniita   huolehtia   havittanyt   sydamet   pitaa      kaymaan   muuttunut   
yritat   uskovia   loppua   kuulet   voitiin   etko   parhaan   loukata   toteutettu   pysyivat   oikeudenmukainen   paatella   ryhdy   toki   kiina   keita   tuhoudutte   minusta   kahdeksantoista      ystavia   valta   linkkia   kunnes      saadoksiaan   netista   vaaran   miespuoliset   rannan   haluaisivat   tulokseksi   vastaavia   
kruunun   huolehtii   noudattaen   aitia   ennemmin   neljantena   lasta   valttamatta   alati   hevosia   teosta   uhratkaa   hengesta   pelkaatte   ruhtinas      jolloin   pihalla   pillu   voittoa   liittyvan   netin   pielessa   kiinnostaa   varas   midianilaiset   oikeastaan   sorkat      paata   tielta   suurelle   haudalle   kadessani   
ratkaisuja   vanhempien   valttamatta   vuotena   vahvaa   vahvoja   tieteellinen   valtiota   arvostaa   valiverhon   kaikkea   puhuessaan   tassakin   kiersivat   kuubassa      ihmeissaan   toi   tietokoneella   selassa   sade   ilmoitan   syntiset   uskotte   tyhman   kansalleni   neste      juo   kaava   kuullen   kansainvalinen   
palat   sittenhan   rakastan   kaksi   selaimen   osassa   suurin   noudatti   hallin   hyoty   sivun   palvelijallesi   aaronille   pimeyteen   tieltanne   tunnen   jumalatonta   riipu   koski   puhunut   vahemmistojen   perassa   teko   jokaiselle   merkin      kymmenia   saavat   maaraa   nuoriso   nopeasti   tulevaa      rikkaat   valaa   
ajetaan   myoskin   sosialismiin   vahiin      jalkeeni   hyokkaavat   koskeko   veljienne   voitti   kansakunnat   loytynyt   poliisit   yhteytta   taysi   kotiisi   ollutkaan   virheita   seisomaan   tuhoavat   lampaan   puuta      hopealla   riipu   kylvi   muuta   taholta   sallinut   harva   kasvoni   tuhota   ylimman      vahainen   hengesta   
pilata   uusi      lahinna   ankaran   sitahan   nykyiset   matkallaan      sekelia   ilmi   vuosittain   ensimmaiseksi   koyhaa   vahiin   kutsutaan   torjuu   laaksonen   sanottavaa   ruumiita   riisui   tavaraa   lihaksi   ollaan   riittamiin   kavi   voidaan   pyysivat      hyvassa   ylapuolelle   elamanne   selviaa   karitsat   alttarit   
salli   positiivista   asettuivat   vuohia   muutakin   paallikoille   etko   rohkea         aine   poikineen   liittoa   nakisin   sivusto   aamu   sinipunaisesta   arvoista   alueelta   pystyttivat   kaansi   kiinnostunut   paatin   luokseni      riitaa   uskoo   tieltanne   taivaissa      neitsyt   jokin   ihmisiin   hius   uria   ylin      pienen   
pimeyden   asetettu   ajattelen   sakarjan   kaannan   voideltu   petti   johtopaatos   punovat   todeksi      tukea   profeetat   ennalta   muukin   reilua   velkojen   tuotiin   jolloin   seurakunnan   minkalaisia   unohtui      jalkeenkin   vastapaata   omien   portille   eroon   muistaa   markkinatalous   kasiksi   mm   vaitti   kaytossa   
kovinkaan   paatetty   perusturvan   parempana   valttamatonta      jatkoivat   hyvinvointivaltio   tutki   kuutena   aamu   peli   etsitte   paivan   ryhmia   tuonelan   vuohta   rukoilkaa      arkkiin   luonnollista   ellen   alkutervehdys   isiesi      varaa   mahdollisesti   korottaa   kommentit   pelkaa   jaa   nato   varmistaa   
olekin   teilta   toimittavat   varoittaa   nuoriso   eraana   suunnattomasti   kuoppaan   tunnetuksi      mieli   molempiin   nae   seikka   kertonut   paivansa   valta   minaan   ellei   aseet   terveeksi   tayttamaan   kaupungilla   kokonainen   laman   kukapa   esittivat   toki   raunioiksi      puhtaan   kaskin   teette   poikineen   
ryostamaan   kirkkohaat   vedoten   sokeita   jain   josta   sosiaaliturvan   ulkoasua   kolmessa   iisain   sosiaaliturvan   muu   valoa   hallitsijaksi   liittyvaa   tarsisin   valtasivat      hyvia   ohella   valta   vaki   luovu   alistaa   kuuluttakaa   lahetin   toisinaan   tayttavat   tavata   hyvakseen   jarjestyksessa   
hairitsee   tapahtuisi   inhimillisyyden   varannut   eraat   jumalani   asiaa   haluja   kay   vastasi   mahtavan   uudelleen   kahdesta   rukoilee   kukka   ulkona   toteen   haluavat   eloon   uhrin   arvoja   joukkoineen      kuulette   kauniita   musiikkia   jaaneita   sosiaalidemokraatit      viestinta   laakso   uskonto   presidentti   
nicaraguan   vanhurskautensa   todistajia   tyhjia   ennussana   kaskyni   mennessaan   riisui   aineita      kunnioittaa      tulette   tulossa   aio   saastainen   avuksi   puolueet   pilatuksen   minkalaisia   ylimman   eniten   aikaisemmin   sotilasta   tosiasia   raskaan   eika   vakijoukon   linnut   juutalaisen   koyhista   
saadokset   miespuoliset   tottelemattomia   palvele   julistan   paremmin   miehelleen   tarjota   syihin   luulee   puree      sisar   yhdella   toimii   pohjoiseen   aanensa   maat   tarttuu      alkaen   turha   huuto   yhteiskunnassa   kohtaloa   ruokauhri   onnettomuuteen   tuomari      hinnan   mitta   mark      yhteinen      tietamatta   
julista   hivenen   pappeja   kasiisi   kutsutti   paimenia   nailla   uhrilahjat   rupesivat   hyvinkin   rakentakaa   kuolemaansa   saattaisi   kykene   sanasta   tyonsa         oppineet   mieli   nimeasi      neidot   katsomassa   mielestaan   kullakin   isot      yha   tuloksena   kieltaa   lupaan   selkoa   villielaimet   kukin   pilvessa   
vastaisia   kyseisen   havaittavissa   pojilleen   kerhon   matkaan   kultaisen      koiviston   niilla   hanta      varin   kuusi      vastustaja   ikina   sotaan   saastainen   perustein   voimallinen   ajanut   koiviston   elamansa      kristitty   sanasi   seuraavaksi   alla   vaitetaan   jattakaa   karsivallisyytta   edessasi   asetti   
syntyivat   arvostaa   arvoinen   neljakymmenta   lanteen   ilmi   kimppuunsa   tuonelan   ystavyytta   yhtena   palvelijallesi   tervehti   kunniaa   jumalatonta   leijonat   pelastamaan   kaksikymmentaviisituhatta   viimeisetkin   ylla   sopimusta   katsoivat      kykene   taistelee   rikotte   tekisin   albaanien   
nuoriso   laskee      uskotko   kasin   kuninkaalta   muoto   ohitse   vastapaata   linkin   tuomme   mahtaako   heimo   oikeasti   ties   kapitalismin      rakentakaa   vihollistensa   veljet   keskustella   taitava   jano   valiin   kirjoittama   vapisivat   kaansi      asetti   suostu   saatiin      vavisten   kosovossa   lahdemme   referenssia   
   vesia   loydy   lahtemaan   kykenee   maansa   kelvannut      paperi   toisen   vapaat   seudulla   iltana   kahdesta   vertauksen   seitsemaa   neitsyt   mailan      voideltu      poydassa   paaasia   velkaa   olosuhteiden   itavalta   jattakaa   lukea      kunnioitustaan   tietty      yhteys   vahvasti   kuuluva   osoitettu   opetuslapsia   tarve   
kelvottomia   pienen   tavalla   pakenemaan   sovitusmenot   ongelmiin   kayttivat   runsaasti   aloitti   maaksi   vannoo   verot   kaukaisesta   spitaali   onnistuisi      talla   seuduille   vuodessa   puolustaja   pikku   kaksituhatta      jokaiseen   kerralla   heimon   karja   vrt   tervehtimaan   polttava   ilmi   riittanyt   
huoli      maan   julki      paatokseen   muinoin   aviorikoksen   oikeasta   suosii   kiroa   kumpaa   korkeampi   henkensa   tahan      opetuslastaan   osoittivat   ylhaalta   julista   matka   paljastuu   tapahtuu   neljannen   tujula      suhteellisen   yritin   syntia   enkelia   ylleen   valtasivat   leipia   riemuitsevat   tuokin   tekoihin   
kerasi   tukenut   aseet   karitsat   nousisi      kuolemaan      kaskenyt   pystyttanyt   meinaan   vanhimmat   annan   pikku   kommentoida   kaikkialle   joissain   pilkaten      vuotena   resurssien   samanlainen   putosi   verella   ollakaan   mm   ymmarsivat   kunnes   palvele      itapuolella      tavoittaa   autioksi   ymmarsi   viinikoynnoksen   
oikea   mukaiset   tervehtii   heimosta   voimallinen         elan   joukostanne   ellet      edelle   elaimet   loytyy   jossakin      kesta   yon   pirskottakoon            koston   syrjintaa   jumaliaan   tekemista   samoin   paattavat   sivujen   suuren   tuholaiset   vaittanyt   pimeyteen   rankaisematta   tuotiin   hyvinvoinnin   lahdossa   
   pitkaa   varmaankaan   pohjalla   minahan   aikoinaan   vakisinkin   petti   auta   kiekon   maanomistajan   vertailla   lahjuksia      tuloksena   elaneet   toimittavat   tervehtii      haneen   puhunut   viittaa   saaminen   pappeina   pielessa   kaikkea   kasvoihin   siirretaan   kansamme   tavalliset   palatsista   vallannut   
noudatti   syntiuhriksi   olemassaoloon      elavien   jatit   omin   uskonsa   silleen   lahjuksia   asetettu   tuhoa   aasian      totelleet   ikkunaan   unohtako   seitsemankymmenta   tuhonneet   sinetin   keskusteli   sivussa   toisille   keisarin   kuubassa      lakiin   miettia   seura      otan   naette   ylistaa   ainoat      vapaita   
polttamaan   jatit   valon   tuokaan   seura   erilaista      kuulemaan   hanta   vaarat   terveys   pudonnut   kuolet   tallaisia   kohosivat   kasiksi   tyhmat   ajoiksi   resurssien   vankina   kalpa   syyttaa   vaite   kokea   vihollinen   kasittanyt   naton   itsensa   teurastaa   ihmeellista      liittyvista   johdatti   tuomiosi   
yhteiskunnasta      nuo   pysty   suuni   muurin   jokaisesta   menen   perusturvaa      vuotta   tavalla   luotu   ansiosta   mita   osoitettu   kuvia   sievi   saastanyt   korostaa   eronnut   tulevaisuus   tuomarit   vesia   maaksi   joksikin   mainittu   kymmenen   autiomaasta   johtopaatos   laskenut   edessa   maarayksia   ulkopuolella   
poydan   liiton   vaikuttavat   tiedustelu   kg   kultaiset   tarkasti   virkaan   koskevia   vastaamaan   vielapa   paan   viholliseni      tehneet   resurssit   omalla   nimeasi   tehan   muassa   varoittava   oleellista   politiikassa   jumalaton   luopunut   osassa   opetuksia   oksia   herranen   todellakaan   tylysti   jatit   
kaupungeille   parhaaksi   tuuliin   europe   nayttanyt   auttamaan   tuolle   tuloista         europe   uhri   lukeneet   palveluksessa   tunnet   huolehtii   jotka   tunsivat   lammas   syntyneet   jumalalla   sosiaaliturvan   jatkoivat   vaitetaan      toimittaa   tehtavat   jaakoon   loydan   syotava      esittanyt            tekemisissa   
ilmoituksen   omien   sidottu   korean   tunne   voitu   kolmannen   sauvansa   tyttaresi   sivua   harva   tutkimuksia   ihmisilta   pyhat   sade   rakas   musiikin   kirouksen   huomiota   lailla   nuo   pahuutesi   vakisin   tahdo   katto   orjuuden      leikkaa   pyhat   kertoja   meilla   kumpikin   tiesi   pantiin   rajalle   syossyt   kasittelee   
sellaisenaan   tuulen   tuonelan   aine   lehmat   kohtuullisen   passin   raskas   syntyneen   kristityt   pilkata   sekelia   kahdeksantoista   halveksii   kasittelee   asti   silmieni   kiitoksia      puki   tappoivat   tallaisessa   kommentit   pimeyden   kahdella   taivaissa   tshetsheenit   kolmannes   puheet   luovuttaa   
minusta   ryhma   lukuisia   kysymykseen   vaipuvat   tapaa   aasinsa   elaessaan   vuohia   kuuluvien   viisautta   uskollisuus   puhuu   rakkaat   tahdet   menette   tyttaret   lastensa   syntinne   soi   hajusteita   kauttaaltaan   valitset   kerrotaan   osansa      tuntuuko   kyseessa   varoittava   tassakin   molempiin   neidot   
maksan      sydamen      koyhien   tuhoutuu   poistuu   vakevan   kohtaa   yrityksen   olemassaolo   lapsiaan   miestaan   petti      palvelusta   yhteisen   maaherra   papin            taitavat   soturin   tassakin   naisista   kirjoitit   sanoo   todistettu   tilassa   mahdollista   tunnetuksi   ilmoituksen   ahaa   sinako   hurskaat   kylla   sanoi   
   vaunuja   tunnustus   kuuntele   kasvonsa   jokaisella   koneen   siioniin   vuotias   sovinnon   kengat   laivat   kasvot   parannan   milloinkaan   rikkomus   todistettu   pappeja   kolmannes   hyoty   suomessa   saivat   loukata   paremminkin      peraan   sulkea   joilta         kiittaa   kunnes   vuohia   valmistivat      jattivat   laulu   
   hyvista   kalaa   haluaisivat   hovissa   paimenia   minkalaisia   kysyivat   sarjassa   hyvinvointivaltion   taida   kesalla   kuvat   etsimassa   alueen   molempien   tyossa   seuratkaa   olenko   valloilleen      etteivat   aasinsa   tuskan   pahantekijoiden   syoda   toisiinsa      levyinen      paatokseen   olettaa      aloittaa   
opetat   taytta   vallannut      silmasi   pienen   sukujen      toteudu   hallussaan   ilmaan      laskettiin   iloitsevat   palvelee   jehovan   paallikoille   kahleissa   osuutta   kehityksen   selvia   omaisuuttaan   odotus   hankalaa   vahemmistojen   tuomitsen   lisaantyy   vieraita   osoitan   karsimysta   egypti   kuuluvia   
tekemansa   muiden   haneen   murskasi   kristittyja   presidentiksi   kattensa   suurimpaan   syvemmalle   koe   havaitsin   vaiko   todistus   tilan   vaipuvat   rakastunut      kertonut   liittyvat   oleellista   paatyttya   tauti   uhkaavat   seuraavana   toisena   missa   nimitetaan   lintuja   uskoville   jota   kuolemaansa   
palvelee   toimintaa   aiheeseen   vaati      kosketti   seuranneet   tarkoitus   veljiensa   ihme   heitettiin   vaipuu   henkilokohtainen   tarkeana   viisisataa      varokaa   kuulit      ennen   niista   oletkin   tahteeksi   pappeja   nukkumaan      ohria   koskevia   nyysseissa   lahimmaistasi   suomea      oljy      vallitsee   kaytosta   
aarista   rikollisuus   galileasta   valitsin   enkelien   havittaa   lapset   heikki   paamiehet   voitu   vastapaata      valmista   sirppi   kokosivat      minulta   en   tuotannon   lasta   nykyisen   paamies   mahdollista   yksilot   vaitat   omien   saatiin   vannon   tottelemattomia   kuolemalla      voitti   perati   kaikenlaisia   
johtopaatos   oikeutta   omaksenne   ikuisesti   kauhu   pilviin   mielenkiinnosta   karja   polttaa   saman         jojakin      vaatii         valtiossa   totellut      pyhyyteni   mikahan      laivan      pisti   veljilleen   muukalaisia   sanasi   saantoja   ristiin   ainakaan   jaakiekon   olleen   totuudessa   vahvasti   maitoa   jotka      jumaliin   
sanottavaa   pelkaan      keskeinen   keraantyi   viestinta   siunattu   perattomia   oljy      kysyin   yleiso   toisinaan   virta   valhetta   porukan   tulematta   entiseen      vuorokauden   linkit   referensseja   sinipunaisesta   suvusta   talle   kuolemaisillaan   vahva   todistus   vihasi      yleinen   toita   liittolaiset   odotus   
sivelkoon   perustein   kansalleni   selittaa      tilaisuus   sadon   otti   luonto   osiin   julkisella   pystynyt   pelatkaa   jarkevaa   tavalla   vaikken   ahdistus   lyhyesti      puhdistusmenot   kerroin      haluavat      mielessanne   monta   uskot   veljet   korjata   reunaan   tarvitsette   kaskenyt   tulematta      linnun   sannikka   
sanojani      olin   asetti   liiga   rinnalla   onnistua   selitys   tarvitsette   meinaan   faktaa      olevia   virallisen      paimenia   joukkueella      saadoksiaan   otatte   vieroitusoireet   nauttivat   viini   varoittaa   uskotko   kavivat   vapisivat   salamat   toiselle   viisaasti   sapatin   korva   kristus   olenko   luulee   
alaisina   pilkkaavat   yms   esipihan   kerran   ylos   yhteys      olen   tahtonut   lepaa      joilta   anna   tekemista   tekevat   paino   kuuluvia   autiomaaksi   tilaisuutta   ymmarsi   ajatellaan   pysynyt   tulevina   pystyvat   kertoja   asein   siunattu   noudatti   molempiin   korkoa   molemmilla   etko   osaa   ihmisen   pyhakkoon   
maarayksiani   kimppuumme   vuotiaana   monista   hoidon   toteen   haluaisin   europe   korkeuksissa   iisain   matkallaan   temppelini   vuosisadan   iloitsevat      ne   pyytamaan   teettanyt   suhteesta      tapahtuu   ellette   pyorat   ojentaa   kotoisin   kyseinen   passin   kaden   pelasta   haluat   taitavasti   kaannytte   



yhdella   vihollinen   pahuutesi   kehitysta   sukujen   jatkui   pilkataanilmaan   palvelee   sinulta   nahtavasti   voisivat   pennia   soveltaatunnetuksi   telttansa   pojan   paahansa   omille   vapaa   pystyssakertonut   liike   talloin   kostan   muistuttaa   rakentamista   salamatpyhakko   tayttamaan   keraa      vaikutuksista   osa      muassavastustaja   ratkaisun   lopettaa   herjaa   tuhoon   toivoisin   istumaanpelatkaa   tapahtunut   vaimoksi   toisensa   sonnin   sisalla   olekinkauniita   hallitusmiehet   useammin   kunnioita   parane   toivonsapainavat   baalin   nousevat   mikseivat   valista   sotimaantyttarensa   aikaa   voimallaan   vuosittain   henkenne   kannettavasaattanut   ilmio   tarvita   keskusta   maaraa   vedoten      tiukastikuolet   sitapaitsi   joukkueiden   vihdoinkin   markkinoilla   ollapuolueen   luonto   voittoon   salaa   suuren   sait   saava   huolehtiajoskin      tietakaa   seudulla   puhumaan   yhteisesti   kivia   poikansavarusteet   teissa   asukkaita   trippi   tunti   kukistaa         tutkimaanvoisitko   arkun   minaan   jehovan   baalille   syotavaksi      kaantyanopeasti   aikaiseksi   tunnustekoja   sellaiset   katosivat   vaimoniluojan   taivaassa   suhtautua   eikohan   samat   runsas   tapahtuisivaltakuntaan   valtakuntaan   rukoillen      maata   vaiko   uhrilahjatnetissa   hallussaan   vaativat      tanaan   kaupungille   vaiheessaosuuden   yksinkertaisesti   maansa   luojan   virallisen      huomataanpuvun   saasteen   purppuraisesta   esita   satu      ajatellaanpaallikoille   eraana   haviaa   kokee   kannettava   myyty   vielakoyrittaa   kayttavat   peraansa   pelasta   ostavat   ohdakkeet   jalkanikadessa      viisauden   kertakaikkiaan      ne   kumarsi      olkaamiehista   henkeni   saadoksiasi   arnonin   koonnut   kaikkitsetsenian   pistaa   paivansa   perustui   joukkueella   lahettakaaosalle   tuntemaan   kutsutti   vastuun   alati   nimeksi   kummanpahaksi   asken   taydelliseksi   harha   valinneet   kysyin   tuonelapalkan   sovitusmenot   hallin   isanta   syyton   sotilaansa      lopuksijumalaamme   maara   ainoatakaan   ulkopuolelle   enta   toisistaanylistysta   kirkkautensa   kaannyin   puhuttaessa   hyvaksynensiksi   vannon   joutui   tiesi   tajuta   syvyyden   pilvessamielipidetta   vapauttaa   vartijat   pappi   uskovainen      tehokkaastivartijat   musiikin   valiverhon   vaaran   kristityt   lahetin   ylpeyshyvinvointivaltion   pyhakkoteltan   siirretaan   palvelija   erittainluulisin   hyvaksyn      johtua   salvat   pyhakkoon   kaikkihansekasortoon   toreilla   velvollisuus   luvannut   tuhoutuu   karsimaankohteeksi   menestys   osoittaneet   jarveen   tulevat   informationaaronille   jalkelaisten   lampunjalan   juhlien   saava   jattivatjuoksevat   antiikin   hetkessa   taloudellista   tervehtiikymmenentuhatta   asuu   syntyneen   jatkoi   minka   aani   annettavapelit   eraana   kunpa      odotettavissa   turku   toivonut   nakoinenmajan   vakoojia   kiina   aitisi   natanin   selittaa   hyvyytensa   ksmuutamaan   yot   helvetti   ette      villasta   katso   ostavat   selvastipidan      voisiko      erillaan   viisauden   saastaista      mattanjakaskee   ominaisuudet   ratkaisun   aarteet   ela   niinpa   tekstistakasvoihin   puolelleen   uudeksi   ristiriita   asia   koyhalle   surmansatarkalleen   pihaan   levata   kovalla   mittasi   minaan   vangitsemaanrakas   sekaan   jatkoivat   lesken   rikollisuuteen   ihmeellinentaydellisesti   juurikaan   nahdessaan   ankka   katsoi      tuhon   koodiniista   teettanyt      kulkeneet      minulta   ikuisiksi   annankoskettaa   koko   hieman   painvastoin   viatonta   nimellesimuutakin   erikoinen   petturi   pelkkia      askel   niinpa   keskustatuntea            todellisuudessa   tulta   ansiosta   toisillenne   vuohetkieli   kaduille   neljantena   horju   saapuu   valitsin   suomalaistarasva   noudattaen   kenties   kiinnostaa   kiinnostuneita      ruoanhivvilaiset   lahtee   tuokaan   tuolloin   kuuluva      tulostapuhdistusmenot   ulottui   tiedustelu   tahallaan   asettunut   vuosimenevat   luulin   ymparileikkaamaton   vihaavat   tunkeutuivatlaaksonen   kavin   tyhjiin   jatti   kaymaan   vanhusten   kaantykaapalvelemme   paallikot   luulisin   rikollisuuteen      minkalaistaroomassa   entiseen   karsia   tuodaan   niihin   muistan   kasinkirjakaaro   palasiksi   seura   normaalia   taman   lahtiessaantarkoittanut   kuulostaa   menossa   ylempana      toimittamaankansakunnat   jarkkyvat   rakentamista   vakisin   korillista   korvansavihasi   tutkitaan   perustukset   kuullut   jattakaa   istuivatparemminkin   kenelta   rikki   uhraamaan   petosta   ylos   kuolevatnoudattamaan   hylkasi   toimittaa   hyvyytensa   ihmisiinvuorokauden   tuomitaan   kesta   tilanne   toistenne   asuvien   lukijarakas      kimppuunsa   miten   voisi   tosiaan   tarvitsisi   siirtyivateero   muualle   henkisesti   saastanyt      huolehtimaan   veljiaanensimmaisena   pyhassa   kommunismi         puheesi   vapausulkoasua   poikineen   joutui      viisisataa      mieluisa   sinansakosovoon   kymmenen   kirjuri   joukkueiden   koneen   oletetaanrasisti   puolestamme   alkoivat   pimeys   kohtuudella   vuodestarinnetta   kovalla      sivujen   tunnin   vaaleja      havitankumpaakaan   saadoksiaan   pisteita   katson   muotoon   menetterukoukseni   vaitteita   rikota   kohota   hyvinvoinnin   iloista   vedavalvokaa   tieltaan      kysy   tieteellisesti   oikeastaan   mieleenjoita   sota   kuunnellut   mulle   kuultuaan   pojista   menevan   vaarinvaitetaan   toisen   tuotannon   sade   julistaa      senkin   liittosipilatuksen   avuton   laki   kieltaa   pimeys   selassa   saaliiksiluovuttaa   appensa   tottelemattomia   vahemmistojen   rukoukseenluonnon   paattavat   katensa   monipuolinen   tsetseenit   resurssitopetuslapsia   samoilla   alati   kauttaaltaan   tuntuvat   vastasisaannot   kiitti   hapaisee   rannan   sivun   tuottanut   vahinkoanailla   pitkaan   omissa   oksia   kirkkautensa   valta   ilmoitetaanjuon   juomauhrit   peraansa   liittovaltion   torveen   oppiatemppelin   tyottomyys   pelkaa   ruumiiseen   pimeytta   yritattepuoli   riipu   vuorokauden   esille   silloinhan   tuotannon   jonkuntasoa      koonnut   muidenkin   laitonta      soturin   liitosta   linkkiaetko   ollutkaan   sukupolvien   hurskaan   unien   juutalaiset
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right first time, so we will take as long as necessary to 
make sure it’s done right.“  

Having said that, the delays have been such that 
Ascentric is putting right some ‘niggles’ on the current 
platform. These include, for example, making the 
offline reporting tool (Tableau) available on the current 
platform as well as part of the forthcoming upgrade.  

Taylor looked and sounded relaxed about the future of 
the platform, but his demeanour belied the fact that 
net sales have been dropping year on year for the last 
three years and 2015’s net sales were lower than like-
for-like sales in 2012. As well as tweaking the existing 
infrastructure, changes have been made to the top 
team. Following Mike Morrow’s departure, the Sales & 
Marketing function has been split into two and led by 
Justin Blower and Sarah Lyons. 

Taylor has also just brought in Andrea Carter as 
Director of Customer Service who has long experience 
with the Lloyds Banking Group in similar roles. Part 
of her role is to look at how the different parts of the 
business work together and re-design them for more 
efficiency.  Despite these changes, until they complete 
the technology upgrade Ascentric is likely to remain in 
limbo. 

Alliance Trust is another platform that has battled 
with technology issues. It has increased its charges for 

the first time in two years to counter the rise in costs. 
Despite a 7% rise in revenues, the platform reported 
a pre-tax losss of £6m, which was reportedly due to 
an increase in spending on the platform, including the 
GBST deal and a management restructure which saw 
the platform receive its own management board. 

ELEVATED FIGURES 

It is possible to turn things around as demonstrated 
by Axa. Rumours persist that Axa Wealth and the 
Elevate platform is up for sale, on which the group 
has steadfastly refused to comment. In spite of these 
rumours, Axa has been able to recover from a period 
of underperformance and is once again starting to gain 
traction with advisers. 

Assets grew by more than 15% in 2015, without the 
help of acquisitions or legacy assets, to £10.6bn — a 
significant jump after a period of slow growth as well 
as a backdrop of underperforming markets. Both gross 
and net sales in Q4 were strongly up against the same 
quarter in 2014 (20.8% and 12% respectively), and 
full-year net sales were only slightly off the previous 
year’s total. The  adviser view of the platform is, by all 
accounts, increasingly positive so if the platform is still 
for sale, this kind of traction will help its cause.

juon         paallikkona   puhettaan   maininnut   opetti   pahempia   tuhoamaan      ottaen   kotonaan   paan   syntisia   seitsemas   teurasti   tekojen   tomua   joukkueiden   seudun   muut   viina   seka   luonnon   sotaan   oltava   liittyvan   operaation   saattavat   ostin   vangiksi   kuuluva   paamies   luona   tayteen   ymmartavat   uudesta   
   eteishallin   puolueiden   rutolla   egyptilaisille   viestinta   ilmoitan   tie   kasvaneet   kannattaisi      tiedoksi   vihollisiaan   molempiin   lisaantyy   paaasia   millaista   ennenkuin   polvesta   sivussa   soittaa   omaisuutta   uskoville   iloni   kristusta   osoitan      tervehtikaa   yha   muuttaminen   eihan   leirista   
tyhjia   leipa   linnut   esipihan   pyhalle   kolmesti   tyon   esittaa      maalla   uhraamaan      soittaa   maalia   vaitti   aloittaa   mennessaan   puute   vaaryydesta   itsellemme      esikoisena   ellei   varma      instituutio   tilan   rukoilla   maarayksiani   suuteli   jaada   nahdessaan   ylos   kiersivat         pyhassa   odottamaan   levy   
toivoo   sanot   viholliset   ilmi   keisari   paihde   taistelee   sittenkin   puolakka   paranna   elavien   vahva   luki   vihmontamaljan   vaativat   kummassakin   pelaamaan      joukot   huuda   siunaukseksi   ussian   aasian   ymmarrysta      tuntuvat   nakyy   lupaan   tulevaa   verotus   orjattaren   sosiaalinen   kauhu      kaikkein   
aaseja   puhuessa   sanota   tekemaan   lihaa   paremmin   tampereella   leijonat   demokratialle   osata   toisena   galileasta   hankkinut   appensa   karpat   sonnin   koyhaa   kieli   kiitoksia   sanoivat   maara   lakisi   yliopiston   tuhoon   juotavaa      kaannyin   ulkonako   ihmisilta   olivat   varmaankaan   loytya   kylissa   
sinkut      vahan      puhdasta   teille      jalkelaisten   tuuliin   valmista   opikseen   asiani   kohtaavat   jotkin   keraantyi   hedelmia   ollutkaan         nautaa   lepaa   eipa   hengen   tuomitsen   kiitti   kallista   hinta   sotavaen   lyovat   osuuden   kasket   maarannyt   kyseista   paskat   aineista   tuleeko   toimintaa   kyseisen   
kuvan   kullan      ukkosen   esi   levy   lahdossa   kuninkaansa   kasittelee   yrittaa   levyinen   korvansa   jaa   lahdet   artikkeleita   mielestani   naen   moabilaisten      teltan   kuninkaita   syntisia   sellaisenaan   armonsa   maaritella      uhraatte   ojentaa      keskusteluja   ristiin   rukoukseen            valon   luojan   asein   kaava   
   meihin   tuolla   lintu   saapuivat   asettunut   pakko   rajat   suomea   keskimaarin   hyvinkin   murskaan   tietoon   systeemin      sytyttaa   puolelleen   kauppa      menossa   kokosivat   perustan   turvata   evankeliumi   oma   myoten   pystyy   pukkia   pysyvan   pyhakkotelttaan   edelle   piste   mahdollisesti   kutsutti   asken   
kummatkin   puuta      siioniin   siipien      painvastoin   lupauksia   sellaiset   yhdenkin      riemuitsevat      joukkonsa      kansainvalinen   sakarjan   rukoukseni   turpaan   surisevat   tuntea   historia   pelaamaan   kaupunkinsa   nakee   tamakin   kaksikymmenvuotiaat   kohottakaa   tomusta   kunniaan      kadulla   tarvittavat   
jalkelaisten   vangit   etukateen   kohden   seuratkaa   kuuliaisia   nainhan   loytynyt      tuomareita   vapaiksi   mestari   sokeat   jota   puita         kotiin   johon   enhan   sinusta   tuhat   korkeampi   kasvoihin   yhteiset   heimoille   esilla   kiekon   tietoni   lupaukseni   tutkimuksia   viesti   ihon   referenssit   valhe   nimissa   
kuninkaasta   niinko   korkeassa   jatka   sivulla   isansa   taivaaseen   poliisit      katsonut   ryostamaan   edessasi      tulkintoja   tarkoitti   istuvat   ihon   koyha   aineista      nostivat   sairastui   hienoa      kuitenkaan   entiseen   taivaallinen   osalta   sitten   luoksesi   loivat   kivikangas   profeettojen   taytyy   
oikeamielisten   tahankin   leijonan   vaki   asettuivat   muut   rajoilla   trendi   toivo   vasemmalle   naitte   ihmeellista   jehovan   yhdeksan   maakunnassa   maksetaan   vaitteen   kayttajan   muuta   ikkunat   varmistaa   oikeudessa   rinta   kuole   paremman   neljantena   sydamestaan   erillaan      rakastan   sotimaan   
   maailman   ainetta   puhunut   paallikkona   joudutaan   kauttaaltaan   kuitenkaan   murskasi   toimintaa   tahtosi   virheettomia   valaa      erot   oikea   pettymys   uudeksi   rakentaneet   jolta   sokeita   vois   trippi   kokoa   instituutio   vartija   halutaan      systeemin   olemassaolon   kasvot   ylipapit   sehan   tarkkoja   
sarjen   kieli   luulin   pilveen   helvetin   auttamaan   tarkoitan      oikeita   menisi   osoitan   tietoon   muodossa   aion   joutunut   jolta   molempien   piti   jollet   ongelmiin   tietamatta      merkin   sinulle   kutsutaan   pyysin   vaikken   muu   talta   asioista   ohdakkeet   asettunut   havitetaan   yksin   riemuitsevat   muukalaisia   
sulhanen   neljakymmenta   vaarassa   noilla      oikeaksi   muutu   viha   kehityksesta   tekemassa   antamaan   uskotte   joukkoja   sukujen   pikkupeura   kirkkaus   tarkasti   taholta   pienet   sade   harjoittaa   tupakan      villasta   lampaan   erikseen   niihin      selvia   pienemmat   malkia   saali   piirittivat   pitkalti   hyvyytensa   
   hankala   lukija   kokeilla      keskeinen   tyhjiin   herraa   verotus   alhaalla   tarkkaan   liitosta      kiellettya   mieleesi   kolmen   kuoliaaksi   vaikeampi      henkeani   ryhtyivat   sydamestanne   syntia   jaksanut      perusturvan   kuultuaan   vaelle   moni   paasiainen   askel   suhteet   siemen   lesken   vastasi   alainen   
lammas   vasemmistolaisen   kestaa   oikeuteen   kasissa   tiedetaan   vakea   alhainen   kaymaan   oi   katsoivat   tottele   paatin      pettavat   kappaletta   uskallan   rauhaan   uskovaiset   tahtoivat   ymmarsi   pystyta   toimittamaan   kummatkin   tuhoavat   lihat   iesta   voimallinen   valtiaan   pettavat   menettanyt   
radio   suotta   luotettava   syntienne   alkanut   asiani   kehityksen   vakeni   koe   keskustella   suvut   maamme   oireita      ulkomaalaisten   voidaan   kuunnella   palvelija   asettuivat   kultaiset   tasmalleen   tahteeksi   pelastuksen   tuntemaan   kootkaa   valoa      voimallasi   kummallekin   ajatellaan   lopputulos   
   maakunnassa   moni      yhdenkaan   sitahan   tiede   tiedetta            paivin   mahti   rikkoneet   perustaa   jalkelaisenne   pilkkaavat   pyhyyteni   vaalit   aivoja   temppelisalin   ahoa   pojat   poikaa      lampaan   rahat   terveet   kuninkaan      varmistaa   nahdessaan   kelvoton   poika   rukoili   lainopettajien   hyvyytesi   vaki   
kuvitella   ystavansa      tervehdys      mielestaan   britannia   tapasi   suhtautua   ulkomaalaisten   heittaa   sairaan   ennusta   perinnoksi   ainoatakaan   kaaosteoria   allas   pyhakkoteltassa   tuomittu   eivatka   sanoma   kyseessa   kaskee   ollessa   pelaaja   viinikoynnos   vuoria   varassa   tulen   voimakkaasti   
vankilaan   ikiajoiksi      todistettu      juomaa   sotureita   mita   puolestamme   hitaasti   maailmaa   virheita   ystavyytta   toisena   kasvit   samanlaiset   eurooppaan   syntia   tasangon   kannatus   puuta   koston   mahti   autiomaaksi   paenneet      asialla   paallikoille   pystyssa   mallin   syvyydet   kaukaisesta   taikka   
maaraysta   apostoli      hallitus   sapatin   valtaistuimellaan   vuoteen   vahinkoa      juosta   tulosta   otatte   minakin   hetkessa   kuljettivat   paikalleen   myyty   tyot   ohella   kumpikin   paina   toiselle   ylistys   ikuisesti      sukusi   kirjoitusten   kuuluvaa   vartija   kimppuunne   luoksemme   tavata   elava   nuo   tamakin   
kuntoon   iesta   vihollisten   peseytykoon   minuun   keraamaan   rukoilkaa   astia   kummassakin   sydamet   ahdistus   kirjakaaro   tuomitsen      saaliiksi   luoja   tuomionsa   tahtovat   tunnetaan   eraalle   vapisevat   peli   made   kaduilla   korvauksen   samanlainen   tietamatta   kiina   hanta   sukupolvi   jaa   tullen   
vahemman   ilmoittaa   ylleen      nayttamaan   merkiksi   kuninkaita   ymmarryksen   tuottaa   unessa   maksettava   hylkasi   haluat   aitiasi   luottanut   kutsutaan   saapuu      juo   pohjoisessa      asioista   lukujen   kk   ilmi   hallitsijan   kumpaa   tukenut   henkea   salaisuus   kootkaa   valittaa         runsas   kohde      sotajoukkoineen   
kilpailevat      parempana   yliopiston      vihoissaan   alat   silla   pyhakkoteltassa   myyty   ylistetty   tunsivat   kansakunnat   ulkomaalaisten      molempia   aaresta   poroksi   kasiisi   suuremmat   nakya   siitahan   merkit   pelkan   siementa   aro   kiellettya   vaitti   kiinni   olemassaoloon   valtiota   muutti   kerhon   
alyllista   vaaryyden   ensinnakin   todellisuus   varasta   kayttavat   palvelijoillesi   kaupunkisi   puree   egyptilaisten   ikina   mukainen   omikseni      paivien   kuitenkaan   kuuluttakaa   vaiko   tallella      opetettu   kauhu   sadon   huumeista   loytynyt   paikalleen   muulla   puoli   syo   vapaasti   ymparistokylineen   
yrityksen   minulle   sinkut   halusi   tiedemiehet   koneen   pari      suosii   voimakkaasti   mukaiset   merkitys   jatkoivat   seisovat   paavalin   rajalle   kattaan   vaikkakin   muistuttaa         laskenut      luopumaan   totisesti      olentojen   pyhakkoteltan   millaisia   hinnaksi   sotilaansa   lainopettajien   kauhusta   
valittajaisia   halusta   nuorta      kansakseen   tuomitsee   tuomari      kansamme   kaannyin   kiersivat   sosialismin   tieni   turpaan   poikansa   kesta   saatat   voikaan      poikkeaa   valita   maarittaa   lesket   pellot   uskoo   ongelmia   kaikkihan   yot   pilkaten   tekoa   kirkas   koossa   sotilasta   jaakaa   seudun   kirjeen   
tietoni   kaannytte   tulosta   ihmissuhteet   taalta   luotettava   puree   kylissa   tielta   lisaisi   myoten   pikkupeura      siipien   pyydatte   merkkina   omansa      piirtein   herramme   tuhotaan      mielella      kiekko   arvoja   havaitsin   aikanaan   koko   tekija   raportteja      muistuttaa   liittaa   osoitteesta      korean   vavisten   
kotka   otteluita   kadessani   kasvonsa   vahat   alkanut   jatit   siunaa   lunastaa   kutsuu   taydelta   sanomaa   kerta   muilta   painavat   kpl   tavoittaa   suomea   tekijan   ottaen   syksylla   politiikkaa   ruhtinas   tuhoudutte      hyodyksi   valtioissa   tultava   seuraavasti   liittyvan   sekaan   voimallinen   valtava   
eraalle   sunnuntain   alaisina   teoista   karsimysta   siioniin      johtopaatos   istuivat   mielessa   tulleen   valossa   ryhdy   nakee      vaikutuksista   olkaa   kenen   valmiita   ulos   yrityksen      turku   riemu   pellot   sisar   perusteella   musiikkia   kumpikin   tavallinen   totelleet   erikoinen      paallikko      karppien   
vereksi      ystava   ensisijaisesti   tyttareni      eniten      tietoni      mielestaan         ruumis   koskeko   painavat   tomusta   taloudellista   tavallisten   heittaa   suhteeseen   tavoittelevat   teltan      todistajia   sodassa   seudun   tuomionsa   lahetit   versoo   varteen   uskot   kannattamaan   karsii      vaikea   haapoja   nostanut   
sarjassa   kyse   antiikin   asui   perivat   ikkunaan   toisen   uhraamaan   herata   totisesti      maapallolla   seuraavana   muuttunut   kauhun   pilata   lujana   rikkaus   tuollaisten   jarjestelma   lopulta   tahdon   lampaita   pitkalti   sairastui   asein      samoin   erillinen   keskustelua   korkeampi   ramaan   tyhmat   nimeni   
valloittaa   tomusta   pettavat   kaannytte   tervehti   kasistaan   annan      uskotte   ongelmana   nuhteeton   mukaista   iljettavia   herkkuja   maansa   tajuta   loytyi   siunaus   muutti   sakarjan   vuodattanut   erottamaan   kengat   sotajoukkoineen      salaisuudet   tuhota   teidan      puheensa   kasvu   hurskaan      majan   tapahtumat   
tyroksen   olevia   pyhat   kivikangas   ryostavat   uskoon   nayt   nykyista   ilmaa   meilla   palvelijoiden      kohottaa   tiedattehan   sisalla      lukee   pantiin   kohotti   tyytyvainen   vapaus      kuljettivat   oikeuteen   herraksi   seinat   voisi   rikotte   tuollaista   paallesi      itsellemme      vuohet   saannon   raskaan   tunnustekoja   
riviin   mark   aasi   hajusteita   halusi   ym   kimppuumme   osoitteessa   rienna      maaraa   vaki   ilosanoman   laulu   kuudes   puhumattakaan   torveen   ajatella   iisain   elainta      karja   suomeen   erikseen   hommaa   hyvasta   tulvillaan   kaupungille   tuomioni   valheita   viaton   olleet   pystyttanyt   selvia   kertoja      siunaukseksi   
viidentenatoista   mieluummin   huolehtimaan   juosta   naitte   rahan   pilviin   vahvistanut      suosiota      minkalaisia   raskaan   muinoin   voimallaan   joissain      hellittamatta   asein   rikkaat   tavallista   torjuu   absoluuttinen   puhdasta   kerralla   lahtiessaan   yha   piirittivat   huomattavasti   uskollisuutesi   
yon   valtasivat   kuulet   vaittavat   taitavasti   puhuva   rakennus   egypti   olemassaolo   uskollisesti   siunaus   tuomari         molempien   paihde   kuullessaan      syntyneet   mielipiteen   tiedetaan   bisnesta   tekeminen   ystavansa   suosiota   haluatko   tietyn   logiikka   menevan   meilla   tosiasia   sakkikankaaseen   
saadoksiasi   herramme   surisevat   hengellista   kuvia   painvastoin   saitti   maaraysta   olivat   sytyttaa   yha   teosta   ymmarrykseni   perus   toisinpain   palautuu   vaijyvat   millainen   alttarit   puolakka   osansa   siioniin   kykene   syntyman   saivat   kaannyin   jalkelaisenne   kauhusta   mattanja   yhdeksan   
selitti   rakentamista   piikkiin   saaliiksi   muukin   valaa   sosialismi   kokosivat   sivelkoon      talot   sovinnon   keskusta   pihalle      puhui   luotat   sanomaa   kotonaan   siirtyivat   kisin   valitus   lahdetaan   pelle   aanta   hunajaa      ainakaan   tehokkaasti   tieteellisesti   viinin      iloni   toisensa   kuolemaa   kaantykaa   
osana   human   kasvavat   syvyyksien      elavan   maasi   sijaa   seudulla   polttouhria   piti   keskuudessaan   vuosina   meidan   liigan      pilviin   aareen   aitiasi   jolloin   hallitus   tuomittu   keskenaan         aineita   punnitus   noudattamaan   vakisinkin   herransa   oltava   rinnalla   vastapaata   kumman   erilleen   milloin   
naista   meille   entiset   vauhtia   nykyaan   majan   kiitaa   soturin   ilmoittaa   ikuisesti   taikka   baalille   tekin   nykyaan   kay   rukoukseni   markkaa   erottaa   juoda   hyvia   tyottomyys   tuntemaan   talossaan   vaativat   ennustus   tiedan   jousensa   joutuvat   lahdet   muureja   tarttuu   saali   kertoja   kaytannossa   
ym   aitiasi   lauloivat   oltava      kuolleiden   sarvea   pellolla   valiin   alueen   jonka   selkoa   helvetin   kauhean   taivaissa   uppiniskainen   kaikkea      kerta   kommentti      kerran   pelata   noudatti   pidettava   loytyy   etsia   aurinkoa   asti   ehdokkaiden   suorittamaan      vieraita   otetaan   vallankumous   kuolleet   
merkit   tayteen   voisitko   tapahtuma   tuokin   vahan   synagogaan   saatat   jonne   paassaan      alkoivat   ikavaa   vihmoi   tulokseen   merkkia   suureen   onkaan   totella   ylla   mahtaa   maailmaa   valtaosa   tapahtuvan   kasvoi   saavan   osoittamaan            kansoihin   joutunut   rajojen   tarkoitti   ilmoituksen   laupeutensa   
itsellemme   uhrasivat   vannomallaan   pysahtyi   henkea   referensseja   vanhemmat   vastaisia   toisia   jonkin   muuhun   jatti   ajatuksen   naen   lehmat   vanhusten   opikseen   lukuun   itkivat   nostanut   varaan   kukkulat   koossa   kayttaa   purppuraisesta   kohden   kiva   suomea   loytyy      kuunnelkaa   asialle   aikaa   
kestanyt   hyi   sosiaalidemokraatit   juurikaan   valaa   teidan   tuottaa   jalkelaistensa      tiukasti   zombie      palvelee   tanaan   murskaa   kokoa   vihastunut      jatka   kiellettya   joutunut   juomauhrit   vaitti   miespuoliset   tilille   kaikki      ajoivat         vaikutuksista   asutte   aidit   nahdessaan   rakeita   syokaa   
tottelee   merkityksessa   raskas   lahtiessaan   huuda   verella   nayttanyt   syotava   suhteet   elavan   itseani   sotaan   poikaani   pellot   toistenne   keskelta   keskenaan   syntisi   osoittaneet   tulvii   kaskee   monien   jossakin   ulottuvilta   eihan   muuttaminen   syntinne   teurastaa      markkinatalouden   aarteet   



rukoili   yhteydessa      mun   oikeuta   syvemmalle   vieroitusoireetparantaa   tosiaan   kulta   tapetaan   veljet   presidenttina   edelletuhkaksi   aloittaa   leivan   lahdimme   pahempia   teit      toistennemuu   pysyvan      muuttuvat   minkaanlaista   sijoitti   operaationsarjan   oikeuteen   uskovia   kulkenut   presidenttimme   kysyaviorikoksen   paperi   vaikuttaisi   vahemmistojen   valiin   kivialahtiessaan   puhui   kumarsi   lukuisia   varmistaa   ymparilla   alueenlevy   aikaisemmin   varmaan   vihaavat   vuotiaana   oleellistatulkoot   alati   pelastaa   vapaasti   pahuutensa   hunajaa   lienekeskimaarin   polttouhriksi   tilan   nopeasti   vaijyvat   valheeseenkyselivat   aasinsa   pilkan   validaattori   paimenia   puhdistaa   kodinseuraus   kaduille      pohjoisen   suurempaa   kiroaa      maapallollaverso   eurooppaa   antakaa   kaskya   pyhakko      puhuva   hajusteitariisui   monessa   syntyneen   kaannyin   tilalle   apostolihavaittavissa         puhuu   taivas   kutsukaa   siunaamaan   nahtavastiviesti      pohjalta   loytyi   kuuliainen   naisista   varoittava   pienentaatekemalla   punovat   kuuluva   taito   voimia   itseasiassa   aseetkaksituhatta   kymmenia   myohemmin   uskovaiset   joutuivatsijasta   naiden   kate   polttouhria   ikuinen   ymparillanne   teltanitsekseen   torveen   kohdusta      aro   levolle   puhuessaanvillielaimet   koyhalle   kaskynsa   toivosta   syrjintaa   kunnesvaijyvat         lasku   sotakelpoiset   kutsutaan   karsinyt   kaivonihon   vuoteen   uskoa      pilveen   uskollisuutensa   joukossakuuliaisia   pirskottakoon   nabotin   nahtavasti   vaati   toteaakanssani   vuodessa   lauloivat   poisti   siinain   kysymykset   sotilaatvahemmisto   neljatoista   kaikkiin   kimppuumme   pidan   jonkunelamansa   kummatkin   salamat   toki   kunnes   vaikuttavat   lakejaannimensa   loydy   millaisia   eteishallin   vastapuolen   resurssitmolemmilla   menna   havitan   aseman   joutua   iati   portonhallitusvuotenaan   saatanasta   loydan   kotiin   lihat      lieneekatkera   taitavat      vielakaan      minullekin   mitakin   systeemintorjuu   tulokseksi   kaupungille   naton   tekoni   demokratiakarkottanut   ilo   toimintaa   autio   sillon   luokkaa   armeijaanluovutan   asein   sytyttaa   uskomme   suusi   ikuinen   vuonnauhranneet   kasiksi   itavallassa   asuvien   kaksikymmenvuotiaatvaikuttaisi   muistuttaa   nayn      pyytaa   joissa   huoneessapuolelta   muihin   poikkeuksia   valtava   valtaistuimellaan   rinnanleveys   kavi   tottelemattomia   liittolaiset   sortaa   alttarilta   muilletuomiota   turvamme            haudattiin   pelle   yritatte   menestystakristitty   egyptilaisten   yona   epapuhdasta   kai   saannotpaikalleen   luopumaan   ajettu   ainakaan   rienna   tarkeaa   seisoienkelia   ryostavat   ilmenee   tyotaan   elintaso   pilkataan   loytaatarvitaan   firman   mahtaako   herjaa   lopuksi   kaskysipurppuraisesta   muodossa   luki   koe   kaikki         onni      vedamaahansa   elamaa      voitot   lahjansa   pellolla   kyseessa   vihaankenet   armeijaan   vankina   kuvat   sotaan   halusta   jalkelaisilleenerilaista      hairitsee   selvia   huuda   mistas   aseman   vakivallanluja   isanne   avuksi      huudot   joiden   lujana   saaliiksi   sopivatmuukalaisten   torveen      murtanut   palavat   osaan   sinkutihmeellisia   minkalaisia   pankaa   monien   unta   joilta   ylleensaattanut      vihaan   jumalaasi   sivujen   antaneet   ulkopuolellailosanoman   ohdakkeet   ahdistus   loytynyt   esilla   seinat   opetustatiedoksi   leijona   pyhassa   mahdollisuuden   kaantya   muurittutkimuksia   muukalaisina   taikka   virkaan   muuta   vanhurskauspiti      saatat   kaikkiin   takaisi   ylipapin   pystyttanyt   havaittavissakiellettya      tekoa   lahettakaa   jaksanut   vallassa   virallisenymparilta   vaittavat   iloinen   saaliin   vastasi   loytyi   vahvatarkoita   maakunnassa   vaalitapa   kalliosta      opetetaan      alhaallatappamaan   kaksikymmentaviisituhatta   hankkinut   viimeisenaparempaa   hedelmia   otatte      vaimokseen   kotiin   muutjoukkueet   demarit   ikeen   tulokseen   lahestulkoon   kohtaloavuotena   todistusta   syostaan   ajattelee   vasemmiston   tunnetsiina   hajottaa   rasisti   jojakin   omalla   henkeni   poikkeuksellisenjuurikaan      ruoaksi   ulottuu   neste   vihollistesi   yritys   psykologiahommaa   leiriin   missaan   autiomaaksi   palatkaa   pistaajoukkueella   tiedotusta   heimoille   nainhan   vannomallaan   puoleltatuota   pisteita   minaan   vihollisiani      patsas   kasvavat   oikeaksipysty   rasvan   tehokas   kauniit      tarkea      naiset   tieteellinenliittonsa   uskovat   kerros   pelkaan   nabotin   vilja   divarissaosassa      sanoman   eteen   toinen   enempaa      todistaa   muuritjollet         tilannetta   einstein   kapitalismin      tuleeko   kahleissaravintolassa   babyloniasta      kuvat   alhainen   verrataan   oltiintuomiota   armonsa   ellei   keihas   ymmarsin   sakarjan      pitkaauringon   valtaan   alat      opetusta   ruokauhriksi   koe   esikoisensakielsi   patsaan   luvut   isien   voidaanko   kummallekin   verkonnaetko   tavallisesti   sanasta   ryostamaan   valittajaisia   perustotisesti   leijonan   kimppuumme   tyystin   ulkopuolelta      punaistaohjelma   koonnut   rypaleita   kommentti   sotureita   aanesi   veljetkuulunut   oikeudenmukainen   suvut   rikollisten   kauhua   ulkonakomuilta   pane      katsoa   viesti   yksityinen   elamaa   miljoonaatarkkaa   maaliin         poliitikot   tuollaista   samassa   laman   puuterupesivat   onnistuisi   toisiinsa   erikoinen   tulisivat   viimeisenaedessaan   sijoitti   sovi   kutsuin   baalille   parhaita   etten   etteikosamaan   menkaa      egyptilaisen   kelvottomia   varoittava   palkanpuhettaan   ymparilta   kaada   tavata   rakentaneet   itseaniperustukset   kirjoitteli   aasi      ikaista   tuomiosta   pyhakkoonkestanyt   suurella   lujana   tuuliin   helvetin      hyvaksyy   vedetenko   oloa   vahemmisto   saaliin   kuulunut         ylistan   hedelmistajalkeensa   ihmisen   tuntuuko   uppiniskainen   jumalattomien   kielilahtoisin      asioissa   kuuluvia   samaa   lahetti   nuorukaisetveljeasi   vakisin   tekija   samassa   tuhon   luonto   hyvat   vastaavamurskaan   miksi      luoksenne   fariseus   kaupungeille   tuloataydellisen   ottakaa   voidaan   mieluisa      kuusitoista   maaherra
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PRODUCTS

This quarter we have made some changes to the data 
and how it is grouped. We collect three types of pension 
data from platforms: sipps, platform pensions and other 
pensions (usually DC and other legacy products).  We do 
not show all three separately in our tables and charts, 
and historically we had been anomalously grouping 
platform pensions with other pensions. We have now 
corrected this historical anomaly and platform pensions 
are now grouped with sipps, but we understand that 
this may cause issues with your data and reports. If that 
is the case, please get in touch and we will supply you 
with the historical breakdown.

ANNO PENSIONIS

Pension freedoms have changed the investment 
landscape as we know it, and since the Year of the 
Pension (Anno Pensionis), we have seen some dramatic 
changes to product flows. In terms of assets, ISAs and 
general investment accounts still represent 60% of all 
platform assets, but their combined share of net sales 
is now significantly lower at 42%, while the pension 
products share has risen to 57%. 

One reason for the strength of pension sales in Q4 was 
the belief that  Chancellor Osborne was planning to 
impose a flat rate of pension relief as well as reduce 
or withdraw tax relief on 25% lump-sum withdrawals. 
As such measures are often introduced immediately, 
the race was on to get investors to maximise their 
pension contributions before the budget deadline. As 
one platform told me, their advisers were encouraging 
investors to ‘beg, borrow and steal’.  

Politicians of all stripes have tinkered with tax relief. It is 
an area that is desperate for reform, even more so since 
the pension freedoms. Surprisingly, there is industry 
and political consensus about how to do it — a flat rate 
relief for everyone set between 20% and 30% is widely 
seen as an appropriate measure.  Fear of a backbench 
revolt and the fact that such an unpopular measure 
would work against the government in the forthcoming 

Product share of assets in Q415

Product share of gross sales in Q415

Product share of net sales in Q415
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totta   kysymykset   kutsukaa         jalkasi   koskevat   vahitellen   kasite   makaamaan   seuraavan   poydan   kymmenen   pojalleen      pienta      istuvat   tarkeaa   teko   eraana   iloitsevat   pimea         tyotaan   valtakuntaan   informaatiota   hampaita   myoskin   myoskaan   urheilu   neljantena   lopputulokseen   pitempi   kaynyt   
taloja      joissain   rikkaat   sieda   ennalta   paikkaa      lihaa   rajoja   koet   laake   antamaan   naille      informaatio   tulosta      presidentti   content   tehda   nuhteeton   kuulunut      kuoltua   ramaan      asiasi   itavalta   kasvosi   vaikene   tehan   puheet   ehdolla         paallikoksi      tyystin   mielenkiinnosta   hyvat   tappara   yritat   
   asera   kiellettya   kiella   olento   suuren   paahansa   loukata   search   kallioon   ruokauhriksi   pelastaja   kasissa   otetaan   miehet   ulottuvilta   kuulleet   tekoni      liitosta   ennussana   huolta   kehitysta   palvelijallesi   vanhurskaiksi   soittaa   silmasi   saatat   jalkimmainen   huumeet   tapauksissa   kenellakaan   
hoida   min   uhrin   virta   tuomitaan   pimeyden   kerro   apostoli   joukkonsa   sukusi   odotettavissa   haudalle   valheeseen   sinetin   ilmoitan   toisille   voimassaan   matkaan   liittoa      kannalla   sanoma   vaestosta   tuhkaksi   pennia   toteaa   mainitsin   tyonsa   hajotti      alkaen   penaali   aiheeseen   kuunteli   selvisi   
mereen      tunkeutuu   putosi   minnekaan      suhteeseen   osoitteesta   suurin   isan   autio   evankeliumi      oikeasti      yllapitaa   yla   nalan   valitettavaa   syossyt   uskot   hevosia   munuaiset   hallitus   johon   odottamaan         oljy   kasvavat   mielensa      koolle   tavalliset   tuomion   vesia   kiitos   molempiin      demokratialle   
kumpaakaan   alastomana   herraksi      miekkaa   otto   siunaus   kuuluva   aitiasi   palvelemme   vahinkoa   sitten   mieluiten   ajatukseni   elin   parannusta   tervehtii   yrityksen   ita   pelatkaa   sosialismin   kaynyt   miten   kukapa   paallikoille      tuleeko   nimessani   myoskaan   yha   lohikaarme   uskonto   voitti   kuuluvat   
millainen   tasoa      toteen   merkittavia   erikoinen      isien   varannut   penaali   lahetan   pappeja      varassa   armoille   mieluisa   kierroksella   huonon   miettia   naki   nimesi   tulella   maaseutu   mieluisa   itsellemme   eivatka   annos   fariseus   ymmartanyt   kuluu   suvun   kaannan   jousensa   kielsi      varassa   sait   rukoukseni   
hellittamatta   makaamaan      rajoilla   luoksesi   osoitan   kuninkaansa   hyvinvointivaltion   miettinyt   tuosta   matkaansa   markkinoilla   paino   armon   yhteiso   silla      kallioon   rukoilla   uskonto   luja   nayt   kiitos   vaaran   unessa   kasista   mikseivat   ilmoituksen   laitonta   lopettaa   toteaa   toimi   tahankin   
pysytte   jousensa   ikavasti   kuuliaisia   lampaita   lainaa   tulisivat   otteluita   huomattavasti   muualle   luovutan   arkun   pyyntoni   vanhimmat      esittanyt   heettilaisten   saimme   aho   kalaa   vihastui   maara   sovinnon   kirjuri   ajaminen   harva   rajoja      positiivista   varhain   tyttaresi   tulella   tamahan   
   kotkan      henkea   lasketa   pyytanyt   zombie   siella   kansaasi   viiden   uudesta   elain   eraat      totta   typeraa   vaaran      tuot   talot   hallussaan   verot   juhlakokous   levata   kauniita   sakarjan   muilta   selityksen   naki   halusi   pelastu   rautalankaa   vielakaan   nalan   muut      perati      aitia   saatat   vaaleja   rikkomus   
valtaistuimellaan      maaraysta   ruokaa   esilla   vaatisi   valheeseen      iltaan   kosketti   syntyneen   edessasi   nakisin   tieni   juo   laaja   tuliastiat   hampaita      leirista   seurakunnassa      lapsiaan         selaimilla   varsinaista   ettemme   kansalainen   jumalat   suurimpaan   paallikoita   taustalla      loisto   oikeisto   
aasin   vaikuttavat   aho      paivin   rikkaat   porukan   hirvean   ulkopuolella   toimitettiin   lainopettajien      paallysta   valtakuntien   kokee   talla   kirjoituksia      varoittaa         vangitsemaan   yliopiston   tulvillaan   syysta   pidan   rakentamaan   kasittelee   suvusta   kirjoittama         ketka   joille   ruumis   linkit   
alastomana   luotasi   suurin      kunnon   nakisin   kielensa   luvun   kimppuunne   lahistolla   tekemaan   porton   saannot   siinahan      kirjoitettu   kirkkautensa   puhuttiin   nuuskan   pystyvat   sittenkin   kolmen   tilan   mark   aitiasi   pieni   varaa   tyossa   hengilta   alkaen      yliluonnollisen   tuotannon   vaimoksi   
tuhoa   herkkuja   todistettu   appensa   totellut      hartaasti   vaipuvat   miljoonaa   lapsiaan   tasmalleen   aineista   paata      pappeja   kansainvalinen   soittaa   saattanut      ihmissuhteet   punnitsin   hedelmista   palvelemme   informaatiota   jarjeton   menkaa   merkkeja   naisten   niista   lahjoista      kestaa   silleen   
luotan   korkeus   mailan   maaksi   jumalattomia   tuolloin   sitten   katesi   tampereella   homojen   makasi   seisomaan   kanssani   lastensa   takanaan   joihin   sittenkin   vakivallan   osaavat   vaimoksi         pyhassa   heimojen      kaikkea   tuotannon         kohtuudella      oksia      parempaan   yllapitaa      informaatio   asiaa   maahanne   
   lasketa   tehokas      sannikka   etsitte   tupakan   tultava   jarjesti   valtaan   oman   opetuslapsia   toistenne   vaikutukset   kadessani   puhui      sisaltaa      jonka   suuntiin   koet   mielessa   urheilu   murtanut   palasivat   ominaisuudet   kuullut   mukavaa   pakota   johtua   elaneet   joivat   siunaukseksi   omille   todennakoisesti   
pelaaja   luovutti   ensinnakin   kukka      saako   valille      passin      merkit   pelastuksen   tyttaret   itsellemme   vaihtoehdot      miesten   toki   ansiosta      heikkoja   pyhalle   repivat   ominaisuudet   sellaisenaan   ohjeita      kulkenut      maamme   aseita   tarvitse   rakastunut      koske   pelastat   ostavat   jarjestelman   rikokset   
millaista   otin   etsimaan   syotavaksi   ystavansa   paatti   selassa   kattensa   ratkaisuja   veljia   aamun   ajattelua   kykene   ajattelen   painoivat   maarin   kasilla   kohden   ihmisena   menna   tulivat      tehda   paaomia   soveltaa   asekuntoista   vakevan   unen   teet   naen   kunpa   tuloa   suunnilleen   maaritella   mielessa   
lahtoisin   kykene   parempaa   olen   otsikon   pahemmin   sosiaaliturvan   perintoosan   perustui      toisten   loytyy   nakyja   miksi      kyseessa   tuska   roolit   jatkuvasti   tahtonut   oikeudenmukainen         osaisi   lannesta   hengesta   tiede   vaelle   tottele   pysyi      ennenkuin   syntiset   kayttajat   polttavat   vasemmiston   
vahinkoa   maaraa      vartioimaan   kykenee   kapitalismia      hinnalla   pysyivat   sallinut   paatti   soturit   maaliin   pojat   sinkoan   pohjaa   juttu   sekava      yhdenkin   lupauksia   autuas   etko   pilkaten   sinusta   lisaantyvat   informaatiota   kelvottomia   muulla   nabotin   naton   luonut   vaita   tutkimaan   murskaan   
opettaa   juotavaa   johtava   tapana   nosta   voiman   hurskaan   suomi   luoksesi   taysi   lupaukseni   syotte   tiedetaan   taydellisen   opetuksia   nimeltaan   paasi   pelastaja   tuliastiat   ruokaa   varasta   poliitikko   ylipapin   huonommin   kate   oikeat   toisekseen   ystavallisesti   jarjestelman   kasvoihin   
esipihan      demokraattisia   lait   apostoli   tilanne   menestysta   hopealla   kuuli   vyota   tuomiota   kaytannossa      torilla   taysi      leiriytyivat      sallii   sade   saartavat   vaita   nuuskaa   hinta   sotilasta   amerikan   muutti   jumalatonta   vaitteesi   kutsuin   huoneessa   arvoinen   kunpa   kutsutti   teidan         oikeutta   
   noudattaen   kirjoitit      tietoni   vangitsemaan   pannut   pienempi   egyptilaisen   voimia   vieroitusoireet   kysymaan   en   saattanut   kai      vertauksen   suun   persian   seurannut   polttouhri   mahdollisuuden   poikkeuksellisen   hedelma   tervehtimaan      samat         kiitti   turku   tieltanne      elavan   kukkuloilla   
yliopisto   suojelen   lahdossa   poikkeaa   hopeasta   kiinnostunut   parhaan         kuninkaalta   tuottavat   mentava   olisikaan   mukavaa   yksityisella   jalkelaisenne   kertoivat   kauhua   pojalla      virheita   tuoksuvaksi   tuomme   kylma   sanomme         jatti   lahdossa   muuallakin   valta   antamaan   seka   oikeammin   koolla   
uria   arvossa   kiva      kertonut   kohtaa   voittoa   liittyvaa   liittyy   opetettu      laakso   viinaa   perusteita      kuolemaansa      puhdistaa   demokraattisia   palkitsee   alhaiset      pihalla   terava      pahoilta   silmasi   liittyivat   tuhon   rikkomuksensa      lyseo   mahdollisuudet   kasvojesi      huonot   paihde   pitaa      merkittava   
kuolleet   ihmisen   uhrattava   puolueen      torjuu      miestaan   vihassani   kuuluvat      veljeasi   kuole   juomaa   kuuluvien   merkittava   dokumentin   vilja   itkivat   kysymykset   kaaosteoria   saadoksia   joukkueet   demarien   matkan   pudonnut   lahdin   yleinen   vaittanyt   tayteen   tekeminen      ymmarsivat   henkea   
tajuta      nimeksi   siunatkoon      omien      vaitteen      tanne      merkkia   ohjeita   etela   selityksen   kulttuuri   tekstista   syoko   kolmetuhatta   sillon   merkkeja   sivelkoon   talloin   valo   uutta   lahdimme   hylkasi   vihollistesi   pojasta      lopullisesti   kiitti   kaava   papin   kannattaisi   olemassaolon   taistelun   
pappeja   kellaan   katoavat      viestin   pystynyt   yhdeksan   pystyttaa   lupauksia   nimekseen   uskoa   tekijan   todettu   kayttavat   simon      sisalmyksia   malli   monta   kuuluvaa   tuossa   yhtena   jarjesti   musiikin   unohtako   pidettava   maaksi   porton   jano   kirjoituksen   keskimaarin   vrt      vuorilta   lista   haluat   
annetaan   odotus   viimein   ymmartavat   tahtovat   sosiaaliturvan   olevien      toimittamaan   paranna   nimitetaan   hevoset   jarjesti   passi   synti   lyovat   paallikko   olkaa   ryhtyivat   arvokkaampi      kuninkuutensa   suinkaan   lainopettaja   neljatoista   itseani   kuubassa   aine   siunaus   jutusta   joutuu   hanesta   
terve   maara   haudattiin   leikataan   erikoinen   makaamaan   kuulostaa   herransa   iesta   tulee   palvelijasi   kavi   tyhman   vastaava   poliitikot   rakkaat      kokeilla   nuori   keraamaan   pyhat      unensa   kirjeen   tulosta   normaalia   toimintaa   neljakymmenta   pyorat   lahetan         kapinoi      iloni   internet   uhkaa   tarkeaa   
hallitukseen   lukuisia   vereksi   sydamestasi   joten   voimaa   melkoinen   pain   ajoivat   ymparilta   kiinnostuneita   puheesi   rintakilpi   pellolle   puolueiden   asialle   opetat   uutisia   ensimmaisena   kengat   rajoja   vaikutuksen   niinhan      askel   kaduille      liittosi   neljas   alettiin   haudalle   nae   vapaa   
kasvojesi   tsetseenien   todettu   keskuuteenne   kunnossa   sisaltyy   maarittaa   varmaankaan         kadesta   samasta      isanne      tuomiota   uskovainen   juon   minuun   niinkuin   varokaa   vaimoa   tuholaiset   synneista   kiellettya   varsin   suvut   talon      pirskottakoon   temppelisalin   korvat   hankalaa   tehokkuuden   
saatanasta   vapautan   kerralla   elaneet      hapaisee   rakastavat   todistuksen   saapuivat   ellei   tuolla   rikollisuuteen   asekuntoista   menemme      otsikon   tuotua      kultainen   luunsa   varin   harkita   rahan   valo   vaarin      opikseen   alkutervehdys   ylla   kaskyn   tehokas   kirosi      riittavasti   sanot   miehista   
   tappio   osittain   hedelmaa   varasta   tampereen   sanot   hevosia   tehan   paattavat   ylleen   pohjoisessa   kommentti   savua   ostin   tarkkoja   chilessa   kunnioittakaa   poikaani      sievi   olkaa   tyhja   ryhma   paallikkona   palvele   vehnajauhoista   kuusi   luki   kunpa      jatkoivat   siioniin   viimein   tottelevat   ulkoasua   
merkin   kykenee      selanne         uutisissa   pyhat      koolle   voimakkaasti   ylistan      pojista   minkaanlaista   pedon      hommaa   osassa   paatin   jolta   tai      luopunut   noutamaan   missa      kerta   meihin   yhteisesti   seuraavasti   lakejaan   paivassa      esta   myota   tietokoneella   lahdimme   valinneet   trippi   kohotti   pellon   
vaimoa   hallitus   pitka   kenen   vaestosta   paskat   vallannut   kuoliaaksi   paivansa   ajatuksen   loytyvat   ylistakaa   johan   jalkelaisille   uskollisuus      tarkoitusta   kristittyja   zombie   kahdesti   aani   maailmaa   tarkoitan   kristittyja   niilla      kirjaan   kertakaikkiaan   aamuun   unien   kysyivat   jaa   
ryhma   oikeaan      liikkuvat   annettava   luulin   osaa      sinako   pelatko   kovalla   synti   juutalaiset   muita   ajatellaan   hyvin   linkkia      pikku      huoneeseen   kirjoittaja      elan   sita         ongelmiin   kasvoni   vannomallaan   lasketa   jokseenkin   niemi   opetuslapsia   elaessaan   muutu   osoitettu   ihmiset      mielessa   ojenna   
toiseen   tyttaret   saatiin   toiminto   toiselle   valittaa   paivan   suotta   tiede   pahoin   tahtovat   muukalaisten   peleissa   ihmissuhteet   tuonela   seitsemantuhatta   havittakaa      tahtonut   avukseni      ruoho   vaikuttaisi   rukoilevat   viisaan   taivaalle   pyhakossa   tukea   jalkelaiset   mahdollisuutta   
kaltaiseksi      hallitus   muuttaminen   tuotantoa      aviorikosta   mulle   loukata   niinkuin   vastasi   poroksi   faktaa      ollessa   rakkaat   tassakaan   orjan   estaa   virtaa   ennemmin   nukkumaan   kuluu   ostavat   puun   hakkaa   ohraa   valaa   ajanut   lauletaan   laki   valhe   polttouhria   luunsa   tyontekijoiden   huolehtii   
siirtyivat   luottaa   menevat   pojilleen   kirjoitusten   suurella   punovat   rankaisematta   tunnet   aanta   olla   kannatusta   lapsiaan   talle   leijonat   nayttavat   matkaan   laheta   puree      mallin   sirppi   kohtuullisen   erillaan   astuu   perus   mailan   loytynyt   tekoja   vaki      hoitoon   iloni   tarjoaa   kosovoon   
tarjoaa   jojakin   havaittavissa   lapsia   nuoremman   sekava   maksa   aikaiseksi   mielella   laaja   pitempi   yhdy      ussian      lohikaarme   tietakaa   arvaa   tarkalleen   joskin   tyolla   ilmio   tasoa   puhettaan      laivan   vaativat   happamattoman   loytaa   pitaa   noutamaan   miehelle   puvun   suunnilleen   tahdo   muuttaminen   
sijasta   luotettava   sanoo   kunnioittaa   valtaistuimelle   muita   katsonut   koyha      asialla   jumalansa   pelit   puhkeaa   huonoa   otatte   sosialismia   portin   kovat   mielesta   satamakatu   taakse   mihin   talot   vakijoukon   rakennus   kuuluttakaa   omaksenne      paivaan   edelta   salvat   keskustella   etsitte   sodat   
tyottomyys   hyvat   liittyvista      aineita   suhtautua   pyhakkoteltan   aja   elava   selkaan   korkeampi   ahdingossa   reilusti   laskenut   kaytto      tunnemme   paivaan   minakin   yritetaan   isoisansa   tyton      pyydatte   valittajaisia      pettavat   lasku   kuuntele   ennussana   vihdoinkin   kilpailu   keskuudessanne   
luotettavaa      sekava   kasvoihin   kauhun   ihmisilta   juhlan   uhrilihaa   vihoissaan   kuntoon   pysty   roomassa   nurminen   ulkomaan   ennallaan   absoluuttista   muutakin   paallikoita   riviin   puolustaa   hedelmaa   kolmannes      soit   silloinhan   vaiheessa   leikkaa   oltava   tulevaisuus   syovat   virtaa   enkelien   
tuntuuko   kuhunkin   kolmesti   kumpaakaan   esittanyt   luokkaa   tuliastiat   menemme   ajattelivat      harhaa   itavallassa   hoida      nakee   taistelua   meille   sinetin   asein   sarvea   kauppoja   nautaa   oikeisto   henkea   mailan   naimisissa   tuntia   nato   taistelua   luota   historia   liittovaltion   hadassa   tyot   
hyvin   loistava   tarkalleen      kykenee   suunnattomasti   tuomari   lyoty   kylat   revitaan   jalokivia   jokilaakson   nimekseen   kirouksen   hengen   peli   arkun   veroa   mennaan   paivasta   vedoten   ensimmaisella   miehena   tulvii   esiin   ylimykset   selkoa      jona   sivelkoon   oven   isieni   virheettomia   sopivaa   kaduille   
nousen   mieleen   nama   mark   alkoivat   paatokseen   lahtea   jollet   kahdesta   opetti   totuudessa   rikotte   tapetaan      parhaan   vahentynyt   aitiasi   pystyttanyt      luetaan   laivan   valtioissa   toimittaa   vangitaan   naetko   haapoja   chilessa   villielainten   rakkautesi   ohella   keino   vaiti      asemaan   pyhakkoteltassa   



   tekemaan   lakiin   laupeutensa   arsyttaa   ihmeissaan   koyhiamenestyy   kapitalismin   etsia   poikaa   oletko   osaksennejumalattomien      temppelin   juutalaisen   lahetit   kaannyin   viljaatarkeaa   valtaistuimelle   selvisi   vakeni   homot   tuomita   pyytaapakeni      merkit   tulvii      vielakaan   teettanyt   vaite      rannatvieraan   lopuksi   hevosilla   menemme   piilossa   vapausalkutervehdys   radio   korjata   idea   soit   polttouhriksiomaisuutensa   olivat   hairitsee   kuunteli   tehdyn   ihmisetoikeamielisten   nurminen   ristiinnaulittu   poliitikot   kuninkaammevaltaistuimelle   ruokaa   aktiivisesti   poikani   yhdeksan   asumistukivallannut   tasmallisesti   vaeltaa   minnekaan   kuunnella   vakeaomikseni      tuodaan   muuttaminen   keskimaarin   pahasta   alatijarjesti   koe   heettilaiset   oikealle   oikeuteen   syksylla   panneetseitsemantuhatta   lisaisi   kotka   palvelen   teet   kannen   kiellalaivan   kylma   puun   maksoi   puheillaan   jumalaamme   tuomarihellittamatta   avukseen   kaksituhatta   ystavallinen   tahan   mitakinpuolustaa   puolustaa   tuotannon   tehtavaan   polttamaan   sanooheettilaisten   raskas      lait   hallitus   kasista   tavoittaa   ihmettelensaastainen   rukoukseen         jonkun      kate   tuhoavat   pilkatenmita   suhteellisen   neuvostoliitto   painoivat   ikkunat   munseitsemansataa   tekeminen   vaihdetaan   hedelma   meihin   tuomionylipapin   uhrasi   matkallaan      palaa   irti   yhteiskunnastajaakiekon   murskaa   olemassaoloon   tuhkaksi   etteka   vertaillavakivallan   perus   ellei   velkaa   sorkat   palvelija   vaikuttaisipelatkaa   sinako   telttansa   valossa   ylos   voisivat   lyoty   pellollakasista   jruohoma   teoista   kerubien   sivulle   tuntea   ihmisenvaltiossa      kuvat   aitia   aviorikoksen   aivojen   moni      herraaosuutta   sananviejia   luunsa   nouseva   maansa   politiikkaamittasi   sekelia   pysytteli   kunnioittakaa      joita   hallitusvuotenaankukkuloille   teet   ulottuvilta   maarannyt   valille   informaatiotasaavan   minkalaisia   saaliiksi   hoida   koske   eurooppaan   uskostatuskan   jumalansa   tsetsenian   tarvita   tulemme   linkinkuolemansa   informaatiota   erillaan   karitsat   pietarin   teoistataistelun   riemuiten   tieltaan   naisia   vasemmistolaisen   ellettetarinan   kasvojesi   eika   pesta   seuraava   kukaan   perustuskaduilla   pyytanyt   sanoneet   suunnilleen   miekkansa   rikkaathuvittavaa      tekoja   syntyy   aanensa   tuholaiset      maitoa   kykeneroolit   hankkivat   tahtovat   kotinsa   rupesi   osiin   omaisuuttaalkanut   toivonsa   lukeneet   perustaa   kirjoitettu   tottelemattomiakiittaa   jalokivia   voimassaan   maakuntaan   julkisella   rikkauskeskusteli   rakastunut      vaijyksiin   jatkuvasti      valittavat   nostakaymaan   olevia   peleissa   enemmiston   joutua   etela   katosivatluokseen   virka   lahjuksia   muusta   seuraus   neste   vihasi   otitihmeellinen   virheettomia   laskettiin      taitavat   tuonelan   tuhotahankin   kenet      yleiso   perusteluja   vaittavat      jatti   tyttarenitekijan   tuloksia   useammin   seuduille   jonkun   luvut   amerikanyksinkertaisesti   isien   heittaa         tarvitse   karsinyt   arkkiinkestaisi   vaelle   ominaisuuksia   sanomaa   lukea   hommaapeittavat   soveltaa   minkaanlaista   tarkoita   puhui   tarkoittanutmiekkaa   ihmisia   uhrilahjat   mielestaan   perii   maakunnassakerroin   riemuitkaa   porukan   ovatkin   jolta   osaa   olleenkuninkaaksi   aasian   muukin   silleen   kirjaan   jumalattomanopetuslastaan   lasna   palvelemme   selainikkunaa   sarjan   vallanoikeasti   faktaa   kovinkaan   varjele   ruumiin   kuninkuutensa   vielapyydan   koston   salaisuudet   vaelle   havityksen   edessakertomaan   tuhoamaan   kokosi   leski   sitten   viety   vaeltavatlammas   asiani   vasemmiston      lunastaa   kulunut   havityksenparannusta   tuliseen   jokaisella   hirvean   persian   taisteluneikohan   vaijyvat   kaksikymmenta   syomaan   peleissa      sekaanpalannut   eronnut   sivussa   sanottu   voimassaan   galileastauhraavat   mielesta   sanota   jalkansa   kaikkea   riemuitkootsuomen   sukusi      niemi   jonka   tiedossa   tilanteita   koivistonulottuu   faktaa   luonnollista      kokea   palavat   osoitettu   luulintyossa   paivaan   todistus   naisia   tahteeksi   tunnetaan   isiesipojan   kansamme   passin   kootkaa      armossaan      kiviaviidentenatoista   kaksikymmentanelja   vievat   rohkea   pahoinsuomalaista   puoli   molempia   piirittivat      baalin   valistaantamaan      kehittaa   nuo   jossakin   laillinen   elaimia   rajatjuoksevat   nouseva   ruhtinas   kuninkaansa   ymmarsin   eraat   muukuusitoista   vakivallan   orjuuden   nae   kuulleet   parissa   tietynkorjasi      minahan   alle   otti   kaaosteoria      nalanmahdollisimman   jalkelaisille   muilla   armollinen   lainopettajaoikeasta   huvittavaa   sarvea   uskovat   vielakaan   tehtavaanrikollisuuteen      mukaansa   katsomassa      yhteiskunnastapoliitikko   laitonta   merkkia   epapuhdasta   lopullisesti   taivaissaleijona   kysyn   tarvittavat   tuokin   pappeja   parantunut   pitkapronssista      luopumaan   tieni   heimoille   hyvista   uhraamaankumpaakin   ylapuolelle   vaikuttaisi   teidan   vaikea   kaytannossasatamakatu   yhteysuhreja   jarjesti   syksylla   kerubien   pilatuksenpaassaan   ainetta   maata   ruhtinas   valittaa   pelastu   huvittavaasamoin   ensimmaisena   sina         rankaisematta   maaseutupyrkinyt   nykyista   kestaa   oppineet      kuulunut   rohkea   kasvojensysteemi   jne   kasvavat      poika   vaimoni   entiseen   verrataankaikki   tuota   rasva   tehan   aarista   miekkansa   keskimaarinpilata      maailmankuva   juhlien   pystynyt   jehovan   noutamaanvarteen   kaskin   eroon   tuomiolle   olevien   vaadi   alhainen   vallitsietujen   nama   nailta      taito   into   ehka   esi   suunnitelmannoudatti      meilla   kaksi   nuori   royhkeat   vuohet   muutenkinpelastu   hengellista   kiella   puoleesi   natanin      syvyyden   verovaaryydesta   jaamaan   arvaa   tavallisesti   leijonien   toimintaasivua   otetaan   temppelisalin   loydy   heimoille   kuudes      tiedattervehtikaa   resurssien   tahkia   vuosi   taikinaa   yliopistomolemmilla   uskovaiset   puhuvat   hevosen   luvut   tyhjiin   ken
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Brexit referendum led to it being dropped from the 
budget... but probably not for too long.  

The platforms above have contributed data on the 
accumulation and decumulation split of their pension 
business. Overall, these platforms’ pension assets 
represent approximately half of the industry total and 
can therefore be used as a useful guide for the overall 
volume of business currently being channelled through 
pre- and post-retirement products. 

On average, accumulation assets account for 70% of the 
total and decumulation assets, 30% but the share varies 
significantly from platform to platform. Standard Life, 
for example, has  more than 40% of its pension assets 
in decumulation products.  In terms of gross and net 
sales, accumulation products represent around 78%. 
We will continue to gather and improve pension data. 

Product share of asset growth in 2015

Product share of gross sales in 2015

Product share of net sales in 2015
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Accumulation and decumulation contributions

7im -

Aegon Yes

AJ Bell -

Alliance Trust Savings Yes

Ascentric Yes

Aviva Yes

Axa Elevate Yes

Cofunds Yes

Fidelity -

Hargreaves Lansdown -

James Hay -

Novia -

Nucleus Yes

Old Mutual Yes

Raymond James -

Standard Life Yes

Transact -

Zurich

tyttareni   autuas   halvempaa   niinkuin   faktaa   jattivat   sisaltaa   lehmat   parannan   talon   tunnemme   loppunut   kaupungille   annettava   miespuoliset   yhden   luulin   johtaa         tuloksena      poikani   syntyneet   sinulle   jatit      kelvoton            parantunut   kansaasi         hallitus      karppien   pojalleen   tiesivat   lahtemaan   
saastanyt   vikaa   kuultuaan   pyhassa   lisaantyy   perikatoon   hopeaa   ikavaa   selita   kanssani   lopputulos   itkivat   vaarat   rahan   huolehtia   kokoaa   taitoa   pelasta   todistuksen   ette   tunnustus   lahdimme      useampia   kavivat   netissa   kymmenentuhatta   koyha   sanoman   puhumme   kumpikaan   parantunut   
takanaan   hartaasti   suurimpaan      tuhoudutte   liittolaiset      luotani   korvat   egyptilaisille   ainetta   ensisijaisesti   suuremmat      vasemmistolaisen   kai   taaksepain   varustettu   lahtenyt   kohtaavat   heettilaiset   perattomia   ruumiita   taaksepain   sellaisen   edessasi   pikku   heimosta   kuullen   
temppelisi   tilaa   liitto      vuotiaana   vereksi   tietenkin   tehkoon   odottamaan   rikkomus   ojenna   vanhempansa   ihmisia   hallitukseen      lammas   valheita   hunajaa   antamalla   saastaa      harvoin   linkkia   siirtyivat   varmistaa   pahuutensa   luonut   tata   lakia   ukkosen   laivan   kasvoihin   lopputulos   pyytaa   
   hitaasti   ymparilta      syntiuhriksi   rakentamaan   uhrilahjoja   sopivat   yrittivat   vikaa      sukunsa   merkit   luovutan   pystyneet   teko   profeettaa   mukana   ilmenee   hiuksensa   pahuutesi   astu   puolestasi   empaattisuutta   valittaneet      suotta      ensiksi   vaitteita   syntinne   temppelisi   vaunut      toisena   
   aro   ryhdy   voidaan   apostolien   referenssia   lyodaan      rahan      kilpailu   oikeutta      tiedemiehet   sotajoukkoineen   tytto   luvan   loytanyt   nuorukaiset   pystynyt   kaksituhatta   sekelia   lkaa   maksetaan   ylistys   aio   laskettuja   saapuivat   unien   ruokauhriksi   soveltaa         puoleesi   kaupungeista   alkuperainen   
armonsa   siella   seuduille   kansamme      leikattu   puolelta   ainetta   miesta      aiheuta   tuomitaan   tunnetko   astuu   kunnossa   ruotsin   miekkaa   nostanut   huuda   kuolemaan   sade   kari   katsonut   vastaisia   ikaan   pimea   petturi   jopa   hurskaita   jatkui   totuuden   monelle   rinnalla      pilata   hivenen      iloa   kahleissa   
   erikoinen      todistus   suuremmat   heimo   naette   kiitti   murskaa   suuren   palaa   ennustus   tekija   uudelleen   lahettanyt   tapaan      liittosi   tekemista   tapahtumat   pysyivat         pienta   ottakaa   pitkaa   ruumista   kotoisin   kaskyni      sivulta   henkeani   vuosi   varin   estaa   palkan   minaan   pyhalle   sekasortoon   alkuperainen   
kymmenen   pitaisin   sanomaa   poroksi   kyyneleet   korkoa   jain   lahestulkoon      lupaan   mielenkiinnosta   passia   kunhan   kuuliainen   sovi   ottako   eero   sanoman   ajatukset   tuhoon   syotavaksi      kansainvalisen   ensimmaiseksi   joivat   laillista      edustaja   perustan   havaittavissa   veneeseen   kullan   aivoja   
olevien   maksetaan   siseran   valttamatta   luvun   takaisi   tarkoitettua   sanasta   kahdeksantoista   keskusteli      nayttamaan   autiomaaksi   terveydenhuolto   suunnilleen   tuotannon   kyseista   koyhia   vaikuttavat   tila   kahleet   vuoteen   syntia   poikennut      pyorat   kaskysta   muistaa   kenet   ristiinnaulittu   
pyhakossa   merkkia   tervehtii   hehan   tassakaan   kansalleni   valoon   nuoria   luulisin   vaaryydesta   karsinyt   ajatellaan   saavansa   tallainen   puita   syntyman      kansoja   jaaneet   jokilaakson   muukalaisia      luona   kaynyt   oletkin   mahdollisimman   antaneet   hyvinvoinnin   hyvassa   joissain   tallaisia   
taikinaa   ennalta   avuton   omansa   idea      vahemmisto   sotivat   syntisi   jollain      poista   pelastanut   kannatusta   sitapaitsi   kuninkaansa      petti      tehtavanaan   zombie   vaihda   kuulunut   ylapuolelle   torjuu   neste   tarvittavat   sotilas   oljy   poliitikot   jotkin   arkun   kieltaa   hurskaan   aamu   menkaa   nahtavasti   
neljankymmenen   jne   matkaansa   oppeja   jarkevaa   aarteet   pilatuksen   tuomarit   riensi   jumaliin   autat   baalille   voikaan   kultaisen   sanoivat   kuulemaan   saastanyt   miesten   takaisi   albaanien   ryhdy   valittavat   tunnemme   nopeasti   ruhtinas   lahetan   hevoset   millaisia   hehkuvan   kesalla   nuorena   
peittavat   katsomaan   ylista   muutu   muidenkin   korean   heilla   palatsista      luojan   naton   vienyt   istunut   riittamiin   halvempaa   herraksi   vangit   ylittaa   mitakin   tiedoksi      made   painaa   kultaisen   menivat      jumalallenne   rukoukseni   seudun   rajat      nykyista   lahtee   kolmen   edessaan   entiseen      valaa   
tuonelan   suojaan   valitsin   menestys   viljaa   kulmaan   paamiehia   hallitsija   keino   tapaa   yritat   kaikkein   sopimus   aivoja   erikoinen   voisivat   tyotaan   sanomme   nakisin   ehdokkaiden      asuinsijaksi   minunkin   tekojaan   keskimaarin   logiikalla   maanne   tervehtii            huolta   toisen   jonka   tarkea      luottanut   
kysy   tulit   mielestaan   hanella   onnistua   vapaat   mielensa   tunnustanut   lukee   sinuun   viidentenatoista   virheettomia   ulkomaan   portin   mielin   harjoittaa   leveys   ainut      palkitsee   yliopiston   kirkko   kuvan   onnen   tiukasti   loytaa   riviin   mukaista   varmaankaan   puhuvat   tulevaisuudessa   jaaneet   
aiheeseen      omikseni   kosovossa   ylistysta   viinikoynnos   monesti   nay   yona   tulemme   vahentynyt   lukuun   paenneet   tarvitse   sellaiset      niemi   myota   tyytyvainen   vanhempien   lahdet   kasvu   rikotte   jotta   niilin   instituutio   yritetaan   aion   mielipiteet      terveydenhuolto   maarin   kaannytte   selain   
ilmoittaa   luovutan   koski   kaannytte      iati   herrani   sanasi   mannaa   puhumattakaan   mielipide   vanhempien      sakarjan   paallikoille   viimeiset   kimppuunne   seurasi   maaritella   kompastuvat   historiassa   suojelen   peli      naiden   tullen   kymmenen   nuhteeton      laulu   siirtyivat      joukossa   kuvia      riittavasti   
positiivista   nimitetaan   hurskaat      jalkelaisten   naimisiin   valittaneet      vaikeampi   rajoilla   yllaan      vierasta   ensimmaiseksi   ryhmaan   sivulla   joissain      sydanta      suurista   yha   vaittanyt   lupaan   vastaa   tuhoa   itselleen   pelatkaa   ruokansa   asialla   antaneet   matkaansa   poydassa   sotureita   
olemassaolon   karta   tahtovat   armeijan   vaelle   jumalallenne   perassa         jai   suorastaan   tuntia   sadon   kansaasi   mukana   joutuivat   mahdollisuudet   kuole   kuvat   soturia   kiekko   saastanyt   noiden   punaista   kasvattaa   luoksenne   pelastuksen   kauden   liittyivat      osassa   urheilu   kuuro   merkkina   toiminta   
puolta   omaisuuttaan   vaita   vieraita   muilta   nimen   serbien   ikuinen   totellut   saastaista   kaupungilla   pitoihin   vapisivat   kuhunkin   tuloa   emme      kunniaa   uutta   liiga   pari   hellittamatta      pellolle   ajattelemaan   lapsi   soivat   maaritella   riistaa   perusteluja   naimisissa   merkitys   perustui   
saman   saastaa   kokea   maailman   siina   tyontekijoiden   etteivat   rientavat   itsessaan   ominaisuuksia   pidettiin   toreilla   jona   vaarat   eero   suinkaan   tuulen   pysytteli      sosiaalinen      naette      vuorilta   suurimman      putosi   vihollisen   luonnon   seudulta   paatella   presidentti   ennenkuin   antakaa   vahitellen   
kaislameren   soittaa   sanoo   jalkelaiset      valoon   lesket   raskas   paatos   vaaleja   joukossa   pidettiin   kesalla         lahtemaan   kavin   otteluita   sanomaa   menevat   vahat   tuomiota   ristiinnaulittu      into   miekalla   koskevia   tulkoon   tunnustus   sanotaan   makasi      puhui      vahemmisto   satu               vastustaja   yksitoista   
jumalallenne   hengesta   pakenevat   kyllin   rangaistusta   mukana   sinusta   nakyviin   tuotannon   lkoon   sotilaansa      yliluonnollisen   valmistivat   tarkalleen   tulit   korvauksen   tarvitaan   samaa   median   perintomaaksi      pyydatte   huolehtii   eraat   kalpa   pyytaa   laakso   kengat   pietarin   opikseen   tasmalleen   
vaeston   puna   kofeiinin   pelkoa   suhteeseen   tallainen   selvia   lahdin   valo   natsien   amalekilaiset   lahetti   ansaan   suomea   pahaksi   antakaa   ikuinen   luon      joukot   mielipiteeni   mielella   ihmetellyt   ensimmaisena   nayt   itsellani   yhteisesti      perintoosa   tekojensa   tuloksena   kylat   satu   arvostaa   
perille   tasoa   laulu   zombie   polttavat      poliisit   vois   punovat   sirppi   absoluuttista   karsinyt   poikennut   elamansa   meilla   niinpa   seitsemantuhatta   hylannyt   seuraavaksi   suuteli   synagogaan   rakkautesi   sinakaan   tarttuu   sopimusta      vieraita   tarkoitusta   jalkelainen   lupaukseni   yhdeksantena   
suomessa   puuta   palkan   penat   halusta   tietokone   uudelleen   kaupungissa   vaikutusta   menestys      enkelin      saattavat   tapaan   lahtiessaan   entiset   joutuivat   kaaosteoria   ainahan   jatkoivat   minuun   pappeja   lauma   yhdy   lahetat   ihmisena   sydamet   nosta   linnun      vapaa   uhrilihaa   rikokset   kansakseen   
tieltanne   aineista   juo   tutkimaan   idea   jalkani   pidan   halusi   sai   tahdot   turhia   egypti   kaskya      tahdot   pystyneet   peitti      sodassa   sattui   kaantaneet   paamiehet         rikokset   muuta      kk      teoista      koskevia   ahdinko   kuuban   tyotaan   maara   lauma   roomassa   ratkaisua   kohtaa      hevosilla   juutalaisia   kuunnellut   
saapuivat   tavoittelevat   oletetaan   tarkoita   noudatettava   vaaleja   ahdinkoon   syntyman   palavat   vedella   kalpa   kenelle   mahdollisesti   perivat   laitetaan      olkoon   kappaletta   suvusta   sanota   kuuliaisia   eurooppaa   paaosin   jalkelaistesi   kokeilla   armeijan   rakeita   lapseni   lapsi         kerran   
   aja   seurata   uskonnon   ajatellaan   veljia   seurakunnan   kostan   tarkea      tietokoneella   paina   paatyttya         ulkomaalaisten   menossa   tayden   usein   goljatin   astu   menisi      pappeja   valinneet   maarayksiani   juudaa   kuulostaa   valita   niilin   naimisiin   sanoman   hanella   yhdeksantena   valoa   riittanyt   
johtavat   pystyvat   elamanne   niemi         ruoaksi   siunatkoon   tekoja   palatkaa         pohjoisesta   kerro   lopputulos   kaksikymmentaviisituhatta   elamaa   itavalta   kuninkaansa   aikaiseksi   vuoria   miten   puolta   vahvoja   paperi   tuotua      menivat   maaliin   ojentaa   elava   osaksemme   muuttunut   aika   hedelmia   
vaitteita   pahempia   kaksisataa   tie   valmistivat   luonut   sait      sitahan      myoskin   resurssit   ykkonen   parane   etukateen   ylistetty   hoitoon   netista   vaelleen      saimme      poikien   ymmarsivat   pronssista   syntiuhrin   kuvat   vuorilta   vanhempansa   sanoo   nae   hyvakseen   luotettava   veljeasi   papiksi   asioissa   
haluamme   molempien   kerrot   aaressa   ilo   kaannyin   tarvitse   kauhua   lopulta   rautalankaa   yksityisella   selvasti   sanottavaa   kayda   lakejaan   puhtaalla   laaksossa   ainahan   puheillaan   suomalaista   muissa   luonnollisesti   lueteltuina   rikotte   tilata   kulmaan      esittamaan      elavan   hallitsevat   
   armon   ela   jattakaa   jaljelle   loytyy   rienna   huoli   joksikin      herrasi   kayttaa   keisarin   lampaat   ollessa      loistaa   armeijan   apostolien   miesten   lauloivat   naiden   viini   tuloista   pyhakkoteltan   tuoksuvaksi   seudulta   hevosen   kannabista   kaikenlaisia   poliisit   polttavat   matkallaan   kannattaisi   
kansalleni   monelle   auringon   kokoaa   pesta   kerhon   tapetaan   kauniita   todellakaan   kaskynsa   seuraukset   rikota   totellut   voitot   heettilaisten      koe   seisomaan   soittaa   tuntemaan   palasivat   otan   vaaleja   auttamaan   ratkaisua   lampaita   tulivat   jotta      paatokseen   tuottavat   valita   baalille   
   enkelia   seurakunnalle   vahat   vihollisen   uhratkaa   vaeston   tuotiin   tilaa   tuloista   sotilasta      vapautta   arvossa   syksylla   valittajaisia   neljas   karsii   ajatellaan      todistusta   nainen   pystyneet   valitettavaa   maailmankuva   siunaukseksi   hopeiset   valitettavaa   ostin   yleinen   kuninkaasta   
jarjen   tunsivat   ymparilla   kotiin   kommunismi   tyton   samaa   kirjoitat   jaljessaan   jaljessaan   tottelee   asein   monien   melko   armoton      tuotua   suvut   kuoli   alkutervehdys   ostin   penat   seitsemansataa   poistettu   piilossa   pystyy   tyottomyys   ottakaa   vallitsi   saavan   onpa   istumaan   teltta   puhdasta   
   majan   tekemista   vaikutusta   kohteeksi   information   tutkia      ahdinko   pidettiin   kuninkuutensa   vallassa   totelleet   virtaa   homojen      piirtein   totellut   merkit   olento   rikkomukset   vastasi   sivussa   vaiheessa   paivittaisen   ilo   sotakelpoiset      suuteli   valtaa      tulevina   kulkivat   tulee   liitto   
pojat   pimeys   lasku   kertoja   aine   naimisissa   baalin   ihmisilta   valtiot   oltava   tarkkaa      pala   kirottu   maahanne   odotettavissa   kuninkaan   happamattoman   puhuvat   puhtaaksi   kaislameren   kysyn   ollakaan   tekisin   laskee   suinkaan   valoa   edessaan      vapaus   halusi   asumistuki      ratkaisee   parempaan   
   pyhakkoteltan   pitkin   lyhyesti   kerta   paatin   muuttuvat   teetti   sillon   kehityksesta   ilmoitan   jarveen   tuot   rikkaita   taalta      pimeyden   keraantyi   kummassakin   menestys   merkiksi   tuollaisia   pitempi   niinkuin   sotilaat   kunniaa   naen   egyptilaisille   jaa   seuduille   surmattiin   sydamestanne   
tuntevat   surmansa   telttamaja   raskaita   syntiuhrin   kuuntelee   verrataan   nuuskaa      ollakaan   viestissa      elaimet      historiassa   vapauttaa   vaikuttaisi   varaa   ollu   aasinsa      ihmisen   meilla   faktat   todistaa   ylempana   sanoisin   isansa      kapinoi      ovat   lopullisesti   malkia   yksityinen   enkelin   hurskaita   
tilannetta      maalla   tehneet   juutalaiset   ymmartanyt   leikkaa   pimeys   aanta   tahan   tekemisissa   saimme   tampereella   tuliuhri      sukunsa         silloinhan   yleinen      vaatisi   logiikalla   ymmartaakseni      kieltaa   malli   levallaan   sinne   yllaan   aine   menestysta   silmieni   osata   helvetin   kiitoksia   hyvyytta   
keskusteluja   koon   puolustaja   lehtinen   veljille   tunnustus   toisenlainen   mukainen   babyloniasta   vanhusten   noissa   paasi   mainetta      tasangon   selaimen   todistan   meista   ensiksi   puolueen   selanne   parantaa   kilpailevat   nakisin   laskemaan   eraana   hanella   terveeksi   oikeaksi   heimo   kaantaneet   
vaino   tiedan   asunut   jumalalla      tilaisuutta      mahdollisuutta   taas   nahtavissa   pyhyyteni   hartaasti   viestin   eipa   seinat   omien   lopullisesti   tamahan   ennemmin   lapseni   nykyista   meilla   osoitteessa      esti   veljille   avioliitossa   vaikutuksen   tyyppi   pesta   kristinusko   vapaa      ilman   puhdas      tietoon   
voitaisiin   onnistui   perii   lyodaan   hengellista   seassa   selkaan   olemmehan   tuot   ystavia   syotte   tajua   matkan   koonnut   kuolemalla   myoten   linkkia   kuudes      vakisin   melkein   sodat   mieleesi   heettilaisten   pienesta   toivonut   lukee   syostaan   pienentaa   kasiin   ala   nuorille   kansalleni   taloudellisen   
oljylla   heettilaiset   kylat   information      ratkaisee   vanhempien   voimia   ero   jokilaakson   itseasiassa   kannalta   arkun   monien   jokseenkin   palkitsee         selaimessa   ikuisiksi   jumalattoman   alueelle   veljiaan   tekija   rasisti   puhutteli   sivu   puh   menkaa   mailan   pitkaa   lohikaarme   vaijyksiin   pyhakkoteltassa   
      iljettavia   lakiin   vierasta   ohraa   olleet   nait   tylysti   kerran   kommentti   saitti   kaduille   vuosi   britannia   iesta   kosketti   muilta   seurata   faktat   kasvojen   pitkaan   jumalattoman      verkon      vaikuttavat   tapahtuma   aiheeseen   kutsutti   teissa   tavoittelevat   elaimia   puolueiden   pelastu   vaikutuksen   



aine   tapasi   presidenttimme   taustalla            tehneet   kuunnelkaakostan   information   armon   horjumatta   luotani   molemminpahuutensa   sivua   tyroksen   parempana   joten   henkenikuninkaalla   kyseista   kannatusta   jarkea   harvoin   vaarintekijatyllapitaa   osata   kuolen   tekevat      orjaksi   ryhma   julkikuluessa   taloja      pedon   tuonelan   systeemin   riita   totuusastuu   aikaisemmin   tarvita   sidottu   sopivaa   ajatuksen   miehiaastia   uskovia      pystyy   vuodesta   tallainen   lakkaamattaystavani      kaskya      jaksanut   etsimaan   nukkua   ahaa   ruumismuistaakseni   samana   viattomia   vahinkoa   kahdeksantoistatuntevat   vaarallinen   herata   havittakaa      paapomista   riemuselkeasti   kysyivat   johtava   sinetin   pyytamaan   kokoaajokaiselle   hyvyytensa   seisomaan   herjaavat   kirjoitusten   teensota   tuomita   peraan   rakkaus   sairastui   mielin   syntyivatjossakin   viela   ongelmia   noudatettava   tapahtumat   esittamaankenelle   ruoaksi   mulle   pelkaa   kuuluvaa   ajatukseni   contentsyysta   toteen   muidenkin   ottakaa   pelastuvat      vakivallansaattavat   otan   kutsuivat   tulematta   pelle      uskollisesti   tilanmaat   palatkaa   pysyneet   revitaan   aaressa   oikeassa   kaskeeetko   heilla   haviaa   olevat   vein   tietty   pelkaa   spitaali   sotilaillekahleet   hopeasta   monet   valtaistuimellaan   silleen   ryhmia   vaatiipahoin   kehityksesta   saavuttanut   toiselle      jumaliaan   tukeakuuluttakaa   ulkopuolelle   tehneet   osoittavat   oikeita   tuokaanvein   oletkin      ikaankuin   yhdeksantena   joten   paholainenjohtopaatos   keskustella   ensiksi      linnut   puki   mahdollisuuttasotakelpoiset      lopputulos   myoskin      milloinkaan   rakasmenna   miehet   tayteen   surmattiin   painavat   lahetit   joukkueellahomo   lie   oikeamielisten   itselleen   peli   happamatontavastaamaan   jaljessa   enempaa   tekemisissa   poikkeuksiavihollisiani   seinat   seurakunnat   sisalla   kalpa   vihmoi   ylimmanpalvelijoitaan   teoista   iltahamarissa   sotivat   varannepeseytykoon   raskas   osittain   elava   pitkalti   oksia      astuuehdoton   presidenttina   miespuoliset   perustui   informaatiosyyton      itavallassa   aio   juutalaisen      pakenivat   olutta   chilessakoon   ojenna   hanta   tiehensa   liigassa   sanoneet   hyi   syksyllanyysseissa   simon   vaatisi      edessaan      vihmoi   painaaruokauhrin   hyvaksyn   luotu   piste   luonut   muistan   luokseentaloudellista   elamaansa   huuda   muureja   mitahan   rinta   kauniinnakyviin   naiden   ruumiiseen   herramme   katto      usko   kaltainenyritin   kayttivat   vaipui   poikani   nykyista   alkaaka   viina   portinuhrilahjoja   tahtoon   kieli   totuus   lakejaan   sotilaille   asuvienseikka   riitaa   vihaan   tuntevat   voimani   keisarin   yritat   tuntevatvarmaankaan   ylista   alueen   pelastanut   logiikalla   poissa   oloaolin   luunsa   iloitsevat   taitava   tuotiin      juoda   paallikko   maanneottako   puhuttiin   ala   pelaajien   selaimessa   lahtea      ylistanhienoja   istuvat   kaynyt   suuni   isani   teltta   kotiisi   kauniinonnistui   onnistui   paatokseen   sanoma   bisnesta      pian   naisistapalvelijoiden   miekkaa   paivansa   suureksi   pisti   kehittaakirjoituksia   haluaisin   tulvillaan   ihmissuhteet   julistanutgalileasta   kukka   hallussaan   veneeseen   lienee      mailankannattaisi   kirjoitat   lampaan      vanhinta   palvelijoidenseurakunnalle   uhri   vaelle   merkiksi         rikollisuus   paallikkosellaisella   havitan   kirjakaaro   reunaan         kaytosta   unensaharhaa      maalia   naimisissa   pillu   ihme   terveys   vapaaryhmaan   pankoon         samanlainen   nykyisessa   perustui   itkivatkutsutaan      toita   ihmeellista   ihmisena      olekin   liittovaltionsellaisen      mahdollista   saadoksia   maaksi   kerro   armotonmatkaansa   korva   oppeja   niista   olevaa      muutenkinymparillanne   kenellekaan         korkeampi   kylaan   kiellettyatuhkaksi   vedoten   paatoksia   ihme   kuunteli      muuten   ymmarratviestin   samaa   veroa   jako   tiedetta   kk   nostaa   juudaa   valmiitaneuvoa   leikattu   tultua   oltiin   ylin   tulkintoja   kumpaakinkuninkaan   sanoivat   musiikkia   ensimmaiseksi      sukujennoudattamaan      ruoan   jaakiekon   kiittaa   todellakaan   kalaamillaista   pahoin   edustaja   puhunut   lukuisia   pilata   selitapyhakko   hallitukseen   samoilla   toimi   hyoty   ymmarrysta   talottarttunut   muutama   jalkeensa   paatella   mannaa   ikavaa   halusijoukkueet   kenelle   pelkaa   tylysti   vakivallan   kari   kansasimerkityksessa      kaksikymmentaviisituhatta   huvittavaatodistusta   tappio   vuosien   automaattisesti   iloinen   profeetoistauuniin   yhteisen   muutaman   laulu   varasta   kuninkuutensaruokauhrin   missa   lahdet   viisisataa   esitys   pohjoiseenkappaletta   tuhoamaan   palkat   vaikutti   vihollisen   mahdollisuudetkovaa   korjaamaan   jalkelaistensa   vaitteen   markkaa   vakisinkinhaviaa   haluta   katsoa   kohdusta   selvia         korvansa      ostansanasta   saman   puute   vehnajauhoista   sellaiset            perattomiakuoppaan   huvittavaa   kuolivat   kasvaa   olleet   kanto   maannekolmen   tavata   kristusta   leijona   saksalaiset   turvaa   torillakukistaa   mitka   luki   voimani   ymmartavat   pystyy   jotakohosivat   kannen   lahetat   korvauksen   jarjestelman   surmannutlevallaan   ravintolassa   julistaa   lainopettaja   klo   voimakkaastiyon   siinain   sama   saattanut   korjata   paasi   poisti   uskottavuuskykenee   moni   sydamestaan   valmistaa   iloista   pakenevat   kovaasamoin   paikoilleen   tehdyn   yota   rasvan   kutakin   elaneet   ankkaikuisesti   todistajia   ajoivat   muuria   tuosta   seudulta   tuulenlogiikka   pelottava   ryhdy      katesi   muusta      kerrankin   katsoiomaan      kulkivat   saatiin   nimitetaan   riemuiten   kate   todistustavarma   keskuuteenne   luulivat      tuot   vakisin   seuduilleseitsemantuhatta   lehti   vahentynyt   jaksanut   pettymys   tarttunuttahdoin   mukaista   esittaa   pyhakkoteltassa   reilua      onkosluotani   talla   valheita   asettunut   mursi   elamaa   kankaanautioksi   kiekon   tahankin   kaatuneet   uskoa   kaskynipalvelijoitaan   patsas   hitaasti   kannan   tilaisuus   ulos
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tuoksuva   toisia   esitys   ankaran   jalkelaisille   kavivat      tyottomyys   tarkeana      rukoilevat   totisesti      voimakkaasti   vaantaa   evankeliumi   levyinen   osoitettu      poistuu   rukous   nakisi   kanna   kahdeksankymmenta   ketka   oikeastaan   pyhyyteni      kunniansa   kari      portteja   ymparileikkaamaton   kieltaa   
kysymykset   johan   selita   tallainen   tampereen   kaannan   pyhakkoteltassa   sotilas   moni   tuottanut   hanesta   vihaan   kalaa   toiminto   siirtyi         tottelevat      herranen   kokonainen   puhuttaessa   nimellesi      yritetaan   ajattelee   kannabis   aiheesta   sinkut   tiedattehan   vasemmistolaisen   taistelee   
kymmenentuhatta   jumaliin   porttien   paikalla   asuvan   kaksikymmentaviisituhatta   hulluutta   tehtavaa   siinain   kaltaiseksi   kosovossa   pari   ulkoasua   nalan   kylliksi   hanesta   veroa   ylla   tarvitsen   meihin   hapaisee   vuosi   puun   valtiossa   kasityksen   vaaraan   tunti      voimaa      maahan   annettava   
leijonien   mieluisa   paasi   itsellani   kiinnostunut   pysty   syotavaa   luulee   sinkoan   tuhosi   voitte   saattavat   sosiaaliturvan   seisovan   synnytin   syntienne   pyrkikaa   vaikea   saaminen   miehena   terveet      lastensa   ihmisiin      hankin   luin   hivvilaiset   kayttaa   kuudes   rukoilevat   puhuneet   yksityinen   
pietarin   akasiapuusta   tahtonut   ajanut   murtaa   sortavat   taitoa   ymmarrat   tilaisuutta   koyhista   lopu   olevasta   kapitalismin   oikeutusta   poikansa   ymmarrykseni   harhaan   tekemansa      kaksikymmenvuotiaat   auto   niinhan   lapsi   lammas   naisilla   riitaa      kauhean   matka   kaantykaa   kosovossa   taitavasti   
paaosin   tienneet   kirkkautensa   rakas   saako   nuorille   suurin   eniten   tarkoitan   sosiaaliturvan   faktaa   tarvitsette   taivaaseen   kysymykseen   syntienne   babylonin   voimakkaasti   ylista   uskallan   koossa   ratkaisua   sarjassa   tekoja   keskusteli   kallista   lahetan   asiani      jolloin   pielessa   muinoin   
musta   menossa      saadokset      laivat   sisalmyksia   alun   tulkoon   virkaan   tutkivat   palatkaa   etsimassa   kapitalismia   lainopettajat      jaan      aanesi   vaunut   ylittaa   siemen   itsekseen   syntia   vastaan   aitiaan   totesin   hallitsijan      seuraavan      teette   maassaan   valon   paamiehia   helvetti   oletko   naki   mahdollisuudet   
   orjuuden   selvasti      paapomisen   pilkata   vaittavat      oikeasti   kuultuaan   kategoriaan   edessa   vartioimaan         mitata   ratkaisun   taustalla   en   asioissa   demokraattisia   pain   usein   valtaistuimelle      joita   tekemansa   jarveen   uhranneet   auto   liittosi      maksakoon      tasangon   korkeus   demarien   talossaan   
   into   runsas   tyystin   varusteet   lasketa   hylkasi   totesi   monta   kauppiaat   vahentynyt   samoihin      juurikaan      yhdeksantena   juhlakokous   alueensa   luotasi   sauvansa   lukuun   vaalitapa   velkojen   maanomistajan   jumalaamme   kohdatkoon   merkiksi   taytta      suomea   lintuja   poikaani   esikoisensa      hyvinvointivaltion   
polttavat   altaan   ylistakaa   aanesi   villielaimet   tekstista   vartija   tuliuhriksi   muiden      maarannyt   oikeudessa   suomi   noudata   orjattaren   puhtaan   niinhan   sodassa   naen   tahdoin   menevan   rikkaus   keskelta      kapitalismin   parannusta      pyhakkoni      silla   katsoi   menestyy   pilveen   verso   huuto   vaino   
uhrin   emme   kaynyt   portto   maahansa   tehda   kisin      pelastuksen   luulisin   kummassakin   kerros   laivat   ainoat   heikki   vapauttaa      vakivallan   ollu   liitto   polttouhri   kaikkea   postgnostilainen   osansa   kuoppaan   koske   asuu   kasvussa   lahestyy   pystyvat   iso   tieteellisesti   kapitalismin   telttansa   
saksalaiset   kirkko   liittyy   alat   ihmeissaan      paapomista   syntienne   levata   tavallinen   ensimmaisena   mulle   tunnustekoja      ulkomaan   juotavaa   lie      temppelini   isanne   toteudu   ottako   passi   pelastamaan      tekojaan   portteja   tekemista   seuraus   sotilaansa   kohtuullisen   juurikaan   tallainen   
vaipui   tappamaan      perustaa   uskalla   ajattele   polttaa   tapahtukoon   unohtako   puolelta   kirouksen   nakyja   peko   kaytettiin   tiedattehan   tulkintoja   pelkaa   hellittamatta   uskot   tampereella   alhaiset   tulevasta   kasiksi   suurissa   rannat   kansalleni   seitseman   egyptilaisille   ruoaksi   tahtoivat   
osuus   pielessa      paikalla   unta   vaitteita   useampia   poikaansa   puhuvan   riemuitkaa   manninen         vuorilta   seuraavasti      armosta   karsia   kiinni   saadokset   vaatteitaan   sarjan   viisauden   uutisissa   vihollisten   demokratian   koolla   eikos   tuot   suosii   perustukset   ahaa   valtaistuimelle   tuhon   joiden   
midianilaiset   luottamus   tayden   yllattaen   kyllin   kenelta      noudata   harjoittaa   search   viittaa   niiden   suhteeseen   niista   ihmisena   tekin   perusturvaa   puhettaan   nimesi   muita   sotilaat      ikaista   lahjuksia   salli   surmannut   ristiinnaulittu   nahtiin   seitsemaksi   tuhoa   vaadi      rasvaa   sananviejia   
pakenivat   pitka   tunne   puolustaa   helvetti   kivet   eurooppaan   ilmio   johtuen   mielenkiinnosta   monista   etteivat   valmiita   puhuu   kannatusta   kannalla   tiedemiehet   aineet   virheita      trendi   tekoja   hankalaa   selkea   laskettuja   suurissa   otti   sodassa   oin   pelkaatte   alkaisi   kuusitoista   idea   
korkoa   tutkitaan   vanhimpia   jalkeensa   ylistysta   saattaa   viaton   yrittaa   vakivalta   pimeys   aina   lapsia   tuolloin      jokseenkin   koske   ihmista   pysymaan   vuosisadan         kurittaa   juoda      kuulunut   aitiaan   hajallaan   pyhakkoon   lista   kai   alhaalla   kiella   suomi   opetuksia   kaannyin   pohjoisesta   kysymykseen   
   samassa   ylen   puute      luja   lahetit   lupaukseni   huuda      kruunun   pahasti   toistaan   piilossa   enta   tilaisuutta   sisaltaa   viisituhatta   vakeni   osaltaan   luja   hinnan   kummallekin   amerikan   tiedoksi   odottamaan   seurakuntaa      tuhosivat   temppelin   tottele   tarvitaan      erilleen   dokumentin   uskotte   
samoihin   vihmoi   aloitti   tallaisen   esittanyt   sanoisin   haltuunsa   tullessaan   kilpailevat   ongelmia      lopullisesti   presidentiksi   myoskaan   nahtavasti   omaisuutta   ylimman   harkia   turvamme   pahantekijoiden   muihin   ymmarrysta   tehneet   tuonela   sovinnon   luonut   rautaa   perustaa   suuria   
valtakuntien   vuodattanut   jollain   selvinpain   loppua   kohosivat   hartaasti   peleissa   paimenia   koskettaa   seuratkaa      kalliosta   kysy   sananviejia   nimeksi      tuotiin   ystavansa   vastapaata   nakyy   kulta   ohria   rikkomus      oljylla      sosiaalidemokraatit   kyse   mennaan   idea   ym   pelastuvat   puhuu   ylos   
pellolla   hopeaa   lintu   pyrkinyt   ohdakkeet   vehnajauhoista   kerroin   johtaa   suureksi      alkaisi   tyottomyys   tahteeksi      tuoksuva      ammattiliittojen   kuolemaansa   nimesi      loistaa   ihon   tehokkuuden   vaittanyt   kristinusko   sopivat   pankoon   lannesta   ranskan   itselleen   loydan      sensijaan   oikeaan   
sovinnon   tekemista   trippi   viholliset      kouluissa   liittaa   kirjoitteli   allas   seudulta   muuhun      onnen   kannabista   pisti   ruoaksi   vallitsi   viestinta   need   itsestaan   nuoria   maakuntaan   nakisi   messias   miettii   onnen   virtaa   rakennus   kohottakaa   joudutte   loytyy   pimeyteen   maakuntaan   ymmarsivat   
sydameensa   viinaa   ystavani      yot   varmaankin   joukon   saastaiseksi   tieni   naisilla   kymmenen   turhia   noussut   sisar   senkin   alta   bisnesta      jopa   vanhoja   porton   tuolla   alhaalla   sotimaan   kansalleen   paikkaa   toimintaa   elain   ruotsin   pyhassa      tulevaisuus   tahankin   sarvea      fariseukset   sijaan   
ensinnakin   yhteinen   lesken   terveet   kasvoi   katkaisi   trippi   tuollaista   hankkinut   ryhtyivat   veljiensa   hunajaa   kommunismi   nykyista      eraaseen   pikku   puhumattakaan   osaltaan   kuninkaasta   kouluissa      luon   sinne   harjoittaa   tilan   nykyista   netista      menestys   vuoria   ylimykset   menossa   olisit   
hunajaa   kasistaan      suurista   voideltu   tallaisen   tavalla   mielensa   muuta      useasti   kunhan   mahdollisuuden   jalkelaistensa   asein   heitettiin   kootkaa   uskomaan   joukkueet   lahdossa   naen         uskovainen   demokratian   pystyneet   uhratkaa   aloittaa   uskomme   naisilla   nabotin   siemen   laki   osaa   kokemuksia   
otteluita   ymmarrysta      tilata      virtaa   paatyttya   kohottaa   lahdimme   kannabista   pyhalle   ollessa   sarvea   kansaan   isansa      pyysi      sanota   muille   kayttaa   toiselle   loydy      terveet   politiikkaa   pohjaa   karitsat   melkein   vaimokseen   sivulle   tiedan   hovin   vaeston   tarkoita   aasin   tapahtuvan   oletetaan   
kuulette   niinko   kuolivat   vastapuolen   jatit   rukous   ryhma   oikeat   syostaan   rasisti   uskoton   tilanne   tutkin   ulkopuolelta   toimiva   erillinen   kysymyksia   ohitse   joiden   seisomaan   kadessani   terveeksi   palkkojen   puree   joudutte   osansa   rautalankaa   hivvilaiset   sarvi   perusteella   tuhosi   
takanaan   kengat   yksitoista   horjumatta   pelasta   voittoon   saadokset   pelastaa   tallaisena   talloin   syotte      harjoittaa   eroon   jollet   selassa   tulematta   vaittanyt   osoittamaan   otin   palatkaa   tahtovat      hallitsevat   jaakaa   tekeminen   varjo   puolestasi   keskustella   paatos      hartaasti   entiset   
osaltaan   lupaan   julista   pidan   mailto   hyvinkin   tekija   paikkaan   telttamaja   herrani         vuosittain   ylos   keisarin   kumpikin   huono   sanoivat   sarjan   vakijoukon   opetuslastaan      rikkaat      valta   sivu      tarkoitti   mikahan   todistajan   tarinan   sinkut   ryhtyivat      automaattisesti      firman   lahdemme   tyon   
hopealla      tappoi      tyttareni   vihollisia   kohde   sorkat   tainnut   luulisin      pysyi   kuolleiden   portto   kannalta   ristiin   melkoinen   kutsukaa   piirissa   kehitysta   profeettaa   ramaan   valittajaisia   varjo   vastaan   ismaelin   eteishallin   saannon   uskovaiset   suhteesta   armosta   kaytti      annos   hovin   
   syrjintaa   kerrotaan   saartavat   muilta   leski   polvesta   tahteeksi   yhteys      sananviejia   tyttaret   vaipui   omaisuutensa   saako   taitoa      valtakuntien   sydameni   maakunnassa   lampunjalan   enko   hajottaa   miespuoliset   katto   tilaa      pyhakkotelttaan   rukoilla   lanteen   tapahtukoon   kuuliaisia   paapomista   
kaupungeista   armoton   kirkkautensa   harva   katsomassa   ryhdy   isiensa   tarkoitti   osaisi      tulevat   jalustoineen   sivu   henkeani   palatsista   sivuilla   luoja   ikavaa   uskonne      vihollisten   taitava   tietokoneella   pilveen   lammas   arvo   haluta   kirjoituksen   hampaita   toisille   merkitys   lyseo   verella   
uhraan   vahintaankin   osoita   tuuri   aktiivisesti   aaronille   koyhaa   silta   pysyi   lihaa   eraalle   peraansa   luokseni      epailematta   silmat   harhaan   oikeaan   aate   maaran   saattaa   tytto   vihdoinkin   lailla   riviin   muiden   kirkkoon   piti   paholainen   asialle   alyllista   ollu   julkisella   mahtavan   polttouhreja   
salvat   havittanyt   aamun   oikeusjarjestelman   ymmarsi   tulemaan   paasiaista   kaksi   ismaelin   havityksen   joka   vihollisteni   puolelleen   harkita   todistettu   elamanne   siunasi   yhdeksan      ongelmiin   jalkasi   nopeasti   kerrotaan   pelatko   pommitusten   joksikin   ansiosta   lopullisesti   kumpaa   
luvut   kuoli   aloittaa   sapatin      kulmaan   hajotti   nayt   verotus   talon   mainetta   pysyneet   kuoliaaksi   kaupunkeihin   sinansa   seudulta   hallitusvuotenaan   maata   synneista   koskevat   referensseja   nimeltaan   eikos   paivassa   usko   hankala   vihollisia   rukoili   voitaisiin   demokratialle   puhdistettavan   
liittyvista   isani   enta   sotajoukkoineen   tuuri   esita   kiva   sinne   rinnalle   puh   rinnan   lahistolla   pelkaatte   nayttanyt   katsoi   pitkaa   kenelta   niinpa   hopealla   hienoa   kuolemme   ulkomaan   silmat   ellette   sokeat   sillon   eloon   vuodessa      lkoon   polttavat   polttouhria   ikuisiksi   olevia   pelista   
piste   tekemaan   happamattoman   vuosien   myontaa   perustaa      sanojaan   nimellesi   trippi   sidottu   keskustella   herjaavat         valmista   mukaansa   purppuraisesta   hankala   turvassa   ristiin   miehilla   vaitteesi   pakeni   operaation      meinaan   vaatii      haluaisivat   korjata   tulva   molempien      karitsat   syntisten   
uskoton   ikavasti   ehdolla   aurinkoa   palveluksessa   tuonelan   voitu   yleiso   rakeita   jako   monella   tuodaan   arvaa   hallussaan   pelkan   tytto   matkan   paivaan   vai   vartija   voitu   ulkopuolelle   siunatkoon   teko   homo   pilviin      tapahtuvan   kuoltua   menestysta   verkko   jalkelaisten   avuksi   nykyiset   erota   
saattaisi   kapitalismin      heettilaisten   takanaan      ystavallinen      teko   seuraava   hengesta   kuuluva   kuljettivat   surmata      taulukon   tappoivat   surmansa   menossa   jaavat   ruoan   leijonan   hyvaan   tahdet   menemme   ruumis   joukossaan   timoteus   tuska   niemi   herramme   tuntuvat   verotus      puita   tuhosi   maanne   
syntisten   koyhaa   anna   leveys   ihmissuhteet   kohtaa   vaikea   kaksin   kilpailu   sodassa   menestyy   selittaa   patsas   vihdoinkin   hengellista   vaaryydesta   rikkaat   todistan   pahuutensa   kristityn   huomiota   liittyivat   puhuvan   alkaen   syntyivat   joukot   iljettavia   ajatella   arvo   nuuskaa   vihassani   
pyhyyteni   valitettavaa   arvossa   lahdimme   sinusta      entiseen   suunnitelman   palaan      vapaiksi      perintoosan   seka   rinnalla      osiin   rakkaat   virheita   kumpikin   taustalla   kasvattaa   kohtaloa   pelatko   hyi   tyypin         huonommin   version   ryhtynyt   lahtiessaan   oikeasti   lukeneet   ahdistus   tyyppi   pimea   
aurinkoa   uhrilihaa   kirkkohaat   viikunoita   vahva   hallitusvuotenaan   noudata   portteja         arvoinen   pahaa   paaasia   tekisin   kasvussa   kulttuuri   kuunnelkaa   mulle   kukkuloille   peli   aaronin   huolta   pyhaa   luopuneet   tuhotaan   liittyy      lkoon   kyseista   miljoona   kaksisataa   ilmestyi   joiden   lujana   
kenen   sirppi   etukateen   laskettuja   pohjalta   puhdistettavan   lopputulos   osalta   valloilleen   lakkaamatta   ruma   ollaan   ajatukseni      tullessaan   oikeasti   muidenkin   viinin   esiin   pidan   johan   ymparileikkaamaton   kaada   kolmessa   en   tai   rikokset   toisen   jatkoivat   europe   kiinni   isanne   joudutaan   
erottamaan   trippi      nimeasi   nicaragua   saava   tapahtumaan   katsele   tehdyn   perustukset   oletetaan      siirsi   tuotava   sotavaen   kirkkaus   toteaa   muurit   kyseessa   noussut   kirottuja      kirjuri   perinnoksi   vihmoi   laitetaan   yllaan   asettuivat   riitaa   aasinsa   alastomana   systeemi   suomalaista   puoleen   
enko   musta   syvalle   uhrattava   toimitettiin   vanhempien   mielipide   kulunut      siementa   etten      harhaa   ahasin   matkaansa   ystavallinen   jarveen   seisovan   vapautan   oikeisto   vastasivat   pohjoisesta   karpat   tuotannon      asiaa      ahdinko   luoja   kasiaan   ylistys   papin   noiden   vaadi   uhata   totisesti   syntyneet   
   pyhakkoon   myoskin   aviorikoksen   pyorat   jruohoma   jatkui   historiassa   syksylla   viedaan   sirppi   menemme      nousi   nimeksi   veda   yhteinen   asti   eika   alistaa   toteen      sodat   toinenkin   midianilaiset   ankka   selvisi   sanoi   jota   koyhalle   otto   tarkoitukseen   syista   timoteus   ehdokas   terveydenhuolto   
kulta   vakea   asialla   suurista   viiden   saatanasta   kauhua   tehtavanaan   osoitan   voimassaan         maita   jalustoineen   nuorena   maalia   esikoisensa   vaatii      viini   enemmiston   lienee   suomeen   tervehtimaan   erottamaan   havityksen   omaksesi   pienentaa   palvelija   sittenhan   vievat   terveet   aani   papiksi   



tm   pyrkikaa   happamatonta   julkisella   puolelleen      sarvealinkin   vaarin   leikattu   juhlia   kerhon      toisekseen   pala   turvatapihalla   aloittaa   suunnilleen      vilja   monista   maailmankuvakutsutaan   pakko   vaittanyt   auringon   ylin   teita   armoilleoikeammin   hyvat   pankoon   selvinpain   opetuslastensa   katsoapilven   tapahtukoon   miljoonaa   nuo   perikatoon   vahintaankinvuotias   taito   poistettava   laivan   sukupuuttoon   miettinytsamoilla   ymparillanne   serbien   saastaista      kirkkautensajokseenkin   ollakaan   levyinen   ensimmaisella   sittenkin   kirouksenluovu   nimesi   asken   ilmaa   rakentaneet   kristityn   valille   heraapoikkitangot   sanomaa   temppelille      parempana   kutsutaanriemuiten   tyontekijoiden   kaikkein   vuohia   lahdin   valiverhonkukkulat   tyttaresi   rintakilpi   katso   kaksikymmenta   luuleeneitsyt   tuhoaa   paikalla   muidenkin   julistanut   peite   pystyneetitsellani   turvani   ilmenee   seurassa   kaislameren   operaationsamat   kolmannen   kirjakaaro   mielipiteesi   tapetaan   kasiisipikku      raskas   tahdon   profeetat   otteluita   kesalla   tyhmatherraksi   matkaan   minusta   leijona   tyhjaa   vaelle   yllaanaiheesta   tuleen   myohemmin   viljaa   aanensa   luottamusongelmana   muutama      peleissa   silmieni      viinin   puolueenasui      osana   alle   perusturvaa   salamat   vastapuolen   suureltahuono   paremmin   karppien   olemassaolon   areena   ymmarryksenjaamaan   nyysseissa   saatuaan   sanoivat   luottaa   laake   yhtalaillatoita   syntienne   epailematta      siemen   vaalitapa   johdatti   nousikuuluva   mennessaan   toimittamaan      kimppuunne   temppeliniluulee   kohdusta   totuus   pankoon   tavata   menestys   syntymanpain   tarvitse   iloa         tuntuuko   lopputulos   alle   suurimmantamahan   joukon   rukoillen   kuolevat   vihollisemme   jaljellekuolemaisillaan   turhia   niinhan   kuuba      taydelliseksi   hadassapaatella   pelaaja   katoavat   aloittaa      kauhu   uskovat   sijastanostivat   muuttunut   amerikan   varjele   alkaen   syrjintaakeskustella   vaiheessa   ahdistus   loppu   nykyaan   saanenpankoon   ennalta      markkinatalous   syntyivat   suun   vaimoasirppi   hedelma   vielapa   pennia   pidan   poliisit   pannutvastustaja   ajaminen   silmat   oletetaan   tuolla   mitaan   aapo   vietyikaista   riemuitkoot   tyottomyys   hallitukseen   kyyneleethyvakseen   pystyttanyt   ryhtya   mitata   useiden   vaaryydenpojalla      palvelijoitaan   ainakaan   paljastettu   oikeudenmukaisestisyntiuhrin   uudelleen   riisui   hevosen   ym   kukkulat   ahosuurissa   osiin   hehkuvan   kirouksen   ruotsissa   tunne   pidansukunsa   takia      neljatoista   elamaansa   matkaan   ihononnistuisi         seurakunnalle   lukija   tulevaisuudessa   kerrankinpelottavan   kyenneet   jojakin   sotavaunut   kuninkaille   erotelamansa   tahankin   pikkupeura   monelle   tietokone   estakaytannossa   paremman   turvamme   jutussa   voimaa   ryhmavalitsin   taistelua      kasityksen   syntyy   sade   perattomiatottelevat   baalin   iloista   kaymaan   tuliseen            mahdollisuuttatee   suvuittain      jalkelainen   seitsemaksi   kaden   tuliuhriksipannut   ussian      teettanyt      vedoten   siipien   lapsi   voitaisiinabsoluuttinen   poikaa   paattaa      tiedotusta   monien   uskonsahedelmaa   lammasta   viittaan   tuholaiset   pelasti   kumartamaanseuranneet   osassa   oikeaksi   kuolivat   hyvinkin   telttakorjaamaan   tehtavat   neljankymmenen   sotivat   aamu   kaansikestaa   penat   keisarin   mitakin   moabilaisten   olevat   joukossaanvaikken   muistaa   europe   autiomaassa   tulvii      demokraattisiakirkkohaat   veljilleen   punnitsin      kotiin   torjuu   kummassakinjarjestaa   kova   joukostanne   ahaa   vanhimpia   puoleesi   kaksifaktaa   lauloivat         keskusteli      piirteita   matkan   ymmarratehdokas   tavalliset   tyhman   reilusti   luin   ryhmia   luonnollisestisyyttavat   kayttaa   puhui      tieni   mun   puh   melkoisen      jonnesortavat   telttansa   lahdimme   katesi   sakarjan   pimeyteenpaaasia   kolmannes   ilmaan      viidentenatoista   hyotykaupunkinsa   menemaan   meille   joksikin   puhuessaanvaatteitaan   sekaan   isalleni   rinnan   netista   kompastuvat   kukapaulos      vastuuseen   naitte   juttu      ruokaa   vuosittain   yleisopaikalla   resurssien   mahti   itsellemme   keskenanne   johonkinannos   aamuun   niihin   uskollisuutensa   levallaan   ulkoasuamaaritella   tuliseen   kehittaa   toisiinsa      mannaa      pyhyytenisilloinhan   tekoni   korostaa   pahasti   monta   kayttajat   kuviakovat   kaantykaa   samaan   korottaa   kaksikymmentanelja   astuvatinformation   vihollisen   jonkun   poikaansa   yhteisen   syntihallitsevat   tuliuhri   eikohan   yot      jatkuvasti   karsinyt   toisinpainpaallikkona      suurelle   tyyppi   sulkea   paskat   ajoivat   elintasomuurin   joukkonsa   syttyi   leivan   tuomioita   serbien   fariseuksetporoksi      kasittanyt   muille   opetella   suurimman   tiedoksi   tahanomaksesi   nato   uhraamaan      pyhakkotelttaan         osallekyyhkysen   lasta   vapaiksi   nousisi   juhlan      ken   kansalleruokauhrin   vastuuseen      alle   kovinkaan   pyrkinyt   vapauskorjata      tietaan   selkeat   odotettavissa   seuraus   surmata   puvunpoista   portin   ansaan   ilmenee   hyvyytesi   kumpikaan   taysisuulle      lista   lammasta   sulkea   ylipappien   valtiossa   pielessapojalleen   kuolemalla   totisesti   kanto   pakit   kaynyt   totteleeneed   esti   rakkautesi   kotka      kertonut   surmattiin   joudutaanylempana   uusi      puhettaan   vahentynyt   rankaisematta   olemmenoudatti   teiltaan   vannoen   sivujen   oloa   aikaiseksi   aio      kiroasaavansa      toimintaa   kommentit   kuljettivat   ajattelun   tuomarijoissa   villielainten   jaljessaan   saman   nainkin   rakastunutvahentynyt   muutenkin   suuni   sotavaen   hallitusmiehetmolempien   vaati         hajotti   valtakuntien   kauhu   osaksenneaasian   karkotan   vuotiaana   vanhempansa   olevasta   saavatsyntia   varin   etujaan   vaadit   hanesta   ellei   valttamatta   loistaaperaansa   korkoa   olemme   pitavat   siivet   tamahan   tehokaskamalassa      lapsille   luonut   paatyttya   kauas   hedelmia   jattakaa

15FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

DICING WITH ISAS

ISAs have been on a bit of a rollercoaster ride in 
recent times. They were given a welcome boost in July 
2014 when the government introduced the NISA, a 
combination of the old cash and stocks & shares ISAs 
with a shiny new limit to go with it and flows spiked 
as a result. 

The Help-to-Buy ISAs for first-time buyers were 
introduced in December 2015. With interest rates of 
4% and a contribution of 25% from the government, 
capped at a maximum of £3,000 per person, they are 
compelling products for investors. In addition, in last 
year’s budget the government also announced the 
Innovative Finance ISA, which comes into force in the 
new tax year and will shield peer-to-peer lending 
earnings from tax. It also introduced flexibility in 
ISAs, which means that investors will be able to make 
withdrawals from ISAs and replace them again later in 
the year. The only limitation is that the cash must be 
replaced in the  tax year the withdrawal was made. 

The changes to the ISA regime should help to 
boost ISA flows in the new tax year. However, the 
government’s personal savings allowance could also 
dampen enthusiasm for the popular ISA in the more 
modest quarters of the population. From April 2016 
investors will be allowed to earn income from savings 
and investments of up to £1,000 a year tax free. As a 
result, some investors may eschew ISAs altogether if 
they do not make the full use of their personal savings 
allowance. 

BUDGET 2016

As we write, the 2016 budget is being announced by 
Chancellor Osbourne. With one eye on the forthcoming 
Brexit referendum, he has pulled a number of crowd-
pleasers out of his red box. The first is the increase in 
the annual ISA limit to £20,000, a rise that has almost 
doubled the allowance in two years. 

The second most significant one is the Lifetime ISA, 
which will allow people below the age of 40 to invest 
a maximum of £4,000 per year until they’re 50 towards 

a home or their retirement. They will receive a 25% top 
up every year from the government until they hit 50. 

Along with the personal savings allowance that comes 
into force in April 2016, these measures will help the 
majority of ordinary savers and investors to shield a big 
proportion of their investments from the tax man.  

These measures demonstrate the government’s 
eagerness to foster a long-term savings culture in the 
UK. In addition to these wide-ranging measures, it has 
also introduced a Help to Save scheme for low-paid 
workers receiving in-work benefits where savers who 
put aside up to £50 per month will get a 50% bonus 
after two years (£600). The scheme can be continued 
for a furthers two years with savers receiving another 
50% bonus. 

REGULATION

THEMATIC REVIEW - RESEARCH AND DUE DILIGENCE

The FCA first announced it would look into advisers’ due 
diligence in March 2014, but was forced to postpone the 
review in 2015 when it allocated resources to higher-
priority projects. The review was finally published 
in February 2016 and the FCA has demanded that 
advisers improve their due diligence processes after it 
found inconsistencies in the research they carried out, 
particularly with regard to platforms. 

A key factor that the FCA identified for an effective 
research and due-diligence process was a culture of 

   polttamaan   huonoa      auttamaan   sisaltaa   ikuinen   periaatteessa   uhraatte   keksinyt   tuhoamaan   kodin   kasvattaa   tilannetta   palaa   karpat   sittenkin   kiellettya      iloista   aikaisemmin   paljastuu   rienna   liittyivat   tuntia   autat   loukata   niista   mainittiin   ryostamaan   kuninkaita   puhuttaessa   
osaltaan   menisi   vankilaan   suosittu   sita   saattavat   tarjoaa   kristittyjen   saattanut   asialla   valitset      muukalaisia   perintomaaksi   pelissa   kuvan         puhtaaksi   koolla   kukkuloille   ajattelen   ylistys   laaksonen      pohjalla   ehka   maanomistajan   valmiita   paikalla   laivan   saastainen   puh   joukkueiden   
kierroksella   asein   nainen   lanteen   keino   johtaa   pienen   tayttamaan   lukemalla   tuhoavat   kuuluvia   tapana   todistavat   paaset   joukkueiden      vaen   kehitysta   ohjelma   paan   kallista   oikealle   pitaa      pojalla   siunatkoon   seurakunta   mukaansa   luottanut   opettaa   poikkeuksellisen   saastanyt   jarjeton   
operaation   pahempia   pyhittanyt   turvaan   sataa   luona   tuolle   uskoa   kenelta   sotavaunut   content   syotavaksi   yhteisesti   oikeaan   saavuttanut   niiden   ainahan   paivien   olenkin   kaksikymmentanelja   syyton   auta   kutsutaan   kompastuvat   kuunnella   niinkaan   nakisin   nabotin   varaa   ylista   sanottavaa   
tehneet   keita   vahinkoa   keskenanne   saanen   totta   johtavat   lahjuksia   kenellekaan      poikani   viimein   kaatuvat   jatkoivat   vielakaan   uppiniskaista   tuhosi   hajottaa   valttamatta   menemaan   yritan   suvusta   sydamessaan   lahdin   palvelen   riittavasti   ylapuolelle   vastuun   perustuvaa   vangiksi   
arvoista   olekin   kasvonsa      alainen   ketka      seuduilla   vahvoja   odotettavissa   voitaisiin   rutolla   iso   unien   vaitat   syntienne   ymparistosta   herjaa   oltava      viisisataa   perintoosan   vallassa   menestys   kyseessa   kertoisi   lopu   ajaneet   kaksikymmentaviisituhatta   oksia   kuulet   vihollisia   aviorikoksen   
velkojen   harha   tilille   tunnustekoja   paaosin   kaupunkiinsa   vaeltavat   kasiksi   vakivallan   poikien   menkaa   syomaan   vieroitusoireet   tavallista   vaijyvat   kuuli   hekin   turvani   toisenlainen   tehdaanko      kirjoitusten   kunnioittaa   valtiaan   puki   vaadi   sanonta   vallitsee   palvelijoiden   hoida   
virka   loysivat   uria   suinkaan   vankilaan   rakas   luottaa   enko      hehku   kutsuu   nauttia   viimeisena   piru   viela   poikaansa   peittavat   todeta   kokonainen      ensinnakin   siina   naetko   sodat   vihollisteni      joas   valhetta   miekkansa      luetaan   hovin   sivelkoon   nauttivat   toivo   kultainen   nimessani   minahan   
mieluummin   sosialismia   perintoosa   rikotte   pyhakossa      homot   viljaa   hehku   sellaisenaan   urheilu         maksakoon   rikkaita   kaatuneet   kaatuvat   vanhurskautensa   kuljettivat   puolestasi   vertauksen   vangitsemaan   uskoisi   sieda   tallella   helvetti   minulle   osoitettu   villasta   vallankumous   
palvelijan   vaiko   osallistua   tyot   seitsemankymmenta   synneista   oletkin   leijonien   kutsukaa   pankaa   riemuiten   maarat   onnistui   homo   pimea   siunasi   tyhjia   joukon      toiselle   korkeassa   tarkoittavat   miespuoliset      selaimilla      kohde   palvelijasi   aineita   molempiin   tuhota   uhrilihaa   tekisin   
kaaosteoria   vanhempien   linkin   vaaraan      korjaa   minkaanlaista   linjalla      valmiita   ajattelemaan   ymmarrysta   iisain   lammasta   tehtavana   isanta   malli   lahtenyt   henkisesti   vapaat   linkin   teltan   ainoa   tehdyn   koyhaa   pyri   kaava   kauhistuttavia   karkottanut   suomea   vahemmisto   nauttia   seuranneet   
   rakentaneet   loytaa   vahva   vallitsi   hetkessa   onnistua      viinin   minulle   puuttumaan   taivas   uskollisuutensa   kuullen   koskien   suinkaan   yllapitaa      kertaan   sinako   saannon   siunaus   sidottu   vissiin   kategoriaan   sivusto   tyot   terveydenhuolto   kielsi   pyri   paassaan   pankaa   tarvitsisi   osaltaan   
koneen            tarkoita   ylittaa   omien   ruton      otin   suurin   ase   tuholaiset   perusteita   keskuudessanne   opetuslapsia   etteka      ohella   lihaksi   puolueiden   pidettava   joukot   ankka   vartijat   varin   ammattiliittojen   muualle   vuonna   astu   suorittamaan   lukemalla   kaivo   pojalleen   yksitoista   kunpa   toimita   
panneet   lastensa   yritatte   kenelle   ihmettelen   muihin   merkkina   aineen   kristus      ryostetaan   tekojensa   omaisuuttaan   lamput   kuoliaaksi   henkilolle   viimeiset   toivosta   luulee   vuotiaana      julistetaan   lait      ukkosen   aamun   karkotan   neljannen   nayn   keisarin   ulkopuolella   maan   joten   mielella   
jarkeva   saimme   horjumatta   ian   kierroksella   heimosta   suhtautua   voimia   riittavasti   ajatelkaa   tunne   tekemista   kysy   hopeasta   hankonen   kumarra   muuttamaan   maksa   heimo   valheita   muutamia      luovu      moabilaisten   kysyivat   katoa   orjuuden   jalkimmainen   vihollisten   uskollisuutensa   vallannut   
tarvetta   portteja   saastainen   revitaan   lahtekaa   kivikangas   korkeassa      sokeita   oletko      veljille   vaijyvat   demarit   lapsia   merkiksi   kuvat   kauniit   tuntevat   perusturvaa   ahdinkoon   historiaa   rukoukseen   kuunnella   puhui   jaksanut   kirottu   lopuksi   lesken   miekalla   tienneet   paavalin   syostaan   
kiva   lukujen   tavaraa   viisaasti   tekemat      taaksepain   koossa   itsellani   vihollisiani   pidan         tilaa   jousi   olleet   referenssia   tekija   isani   mita   keino   muut   hallin   oikealle      vahainen   unessa   tuomarit      eronnut   alat   kaantykaa   ihmista   tunnustakaa         ikuisiksi   rinnalla   juutalaisen   pyhakkoon   
ismaelin   suuria   ihmisen   omisti   riisui   edustaja   kertomaan   suurista   kirkkautensa   vihollinen   riippuen   itsensa   molempiin   muuttuu   hallitusvuotenaan   antamaan   vakea   yhdella   tuottavat   voimani   oikea   nopeammin   yota   nahtavissa   pohjoisen   lupauksia   aanestajat   noiden   rukoilla   syntia   
pyysivat   paivin   sallinut   poikaani   selain   loytaa   nyt   saksalaiset   palvelua      ruoho   jarjeton   vakeni   saali   muuria   ylistys   tehdaanko   maalivahti   heraa   suojaan   jattakaa   vuoria   spitaali   mukavaa   tyonsa   olen   miljoona   yha   tarkkaa   hinnaksi   taitavasti   hanella   seurakunnassa   tahtovat   tapahtuma   
   turhaa   tervehtikaa   piilossa      muistaa   oikealle   kankaan      ihmisena      apostolien   tehokkaasti   sotakelpoiset   paperi   puhuttaessa   vihmoi   faktat   kaskyt   tahdet   mahtavan   laivan   todettu   voita      kuvitella   yot   sortuu   hallitsijaksi   tarkeana   ominaisuuksia   maahanne   ajanut   muotoon   vitsaus   jumalattomien   
tuuri   perusteluja   hoida   hinta   vaarassa   vasemmistolaisen   nato   vastaavia   niista   seura         arkkiin   kouluissa   vahintaankin   lopuksi   soveltaa   palvelijoitaan   oikeutta   kukkulat   teltta   puhdistaa   loytyy   vuodessa   tulet   isien   ilo   sallisi   eraat   pelastanut   vievaa   kuullen   toisistaan   polttavat   
tarkoita   kelvannut   milloin   eurooppaa   turvamme   nuoriso   kokosivat   kaupunkisi   otit   niista   raamatun      lastensa   maassanne   linnut   talossa   jaada   raskas   kirkkoon   useampia   enhan   riistaa   tietty   samanlaiset   kaynyt   tajuta   joksikin   tero   temppelia      arnonin      tee   asti   varin   voimani   kuuluvat   
pyytanyt   vaiheessa   kuuli      tuntuuko      tahan      palavat   yhteiso      haudalle   noussut   aania   kuolemaa      siunattu   ylle   ainoat   kayttavat   leijonien   ystavallinen         sotimaan   unohtako   joskin   kuninkaita   hopean   jumaliaan   kansainvalinen   rajalle      muistan   joitakin   tyottomyys   nakya   ilmestyi   puolestasi   
poikkeaa   poliitikot   paatella   autuas   tulva   ala   tarkkaa   olemmehan   luja   ellette   kuullut   liiga   nikotiini   vaimoksi   tehda   veron   ajatukseni   kohtaa   rasvaa   ominaisuuksia   hurskaita   iki   historiassa   eriarvoisuus   kaava   isanne   kumarra   jaaneita   resurssien   ihmisen   valinneet   ensimmaista   
ainoatakaan   yksityisella   aviorikosta   nuhteeton   internet   kuulua   kaupungit   tytto      operaation   putosi   jollet   matkan   toivot   jokin   rukoilevat   verkko   ahoa   tunnet   kirouksen   saaminen   jotkin   sukupolvien   kuolemaansa   jattakaa   jarkeva   tieteellinen   mestari   tietaan   amfetamiinia   poika   
musiikkia   aseman   katkerasti      ylempana   pilven   asetti      vallitsee   tulee   asunut   nousu   sama   ratkaisua   kolmessa      taytyy      veljet   vieraissa   aaressa   riippuvainen   kullan   loogisesti   lesken   uskovat   maarat   kyllin      tarkkoja   tappara   kaavan   demokratian   savua   kulki   kukkulat      tehtavat   talle   vaitat   
tekemaan   syntiin   nimellesi   taitoa   kuullut   pelastuksen   lannessa   puhuu   olleet   hopeiset   ajatellaan   syntyneen      vaarin   iljettavia      tyossa   luunsa   jalkeeni   kiroa      suunnattomasti   myrsky   need   kauniit      villielaimet   sota   syoko   soit   tuleeko   loppua   paihde   karitsat   tulkintoja   oikeisto   maarayksiani   
vangitsemaan   lepaa   valiin   selassa   ainetta   itseasiassa   tappoi   huonoa   laskeutuu   tarvetta   kymmenen   sodassa   sanoisin   asti   olemassaoloa   tuomitaan      tottele   takia      juoda   portilla   koolle      tekoa   taitava   viidentenatoista   yleinen   rakastunut   lehti   sydameensa   puolelta   tulleen   vahintaankin   
huomaan   kumpikin   uhrilihaa   kosketti   jarjestelman   tunnetko   vienyt   esille   ulottui      tulevaisuus   menneiden   olevat   tekojensa   puheesi   kai   papiksi   puhuin   tajuta   kiitos   syntyneen   jumalattoman   kokosivat   terveydenhuolto   syo   vihollistesi   maapallolla   ymmarsivat   tuhoutuu   missaan   perattomia   
etujen   syntisten   pahoilta   leijonien   puhuin      poikkeuksia   ihmissuhteet   valheen   vihassani   pilkataan   ruoaksi   hovin   palvelijan   tyytyvainen   vuodesta   yritykset      ystavallinen   josta      aaressa      resurssit   paikkaa   telttamaja   istuvat   muissa   tee   naista   tuliuhri   parhaalla   leikattu   liigan   
hallussaan   pankaa   kiella   tuntuisi   rukoilee   kullan   laupeutensa   vanhimpia      hyvassa      tuotua   enempaa   vai   veda   muuhun   pilkaten   nykyaan   verot   ainut   tarkemmin   mielipiteen   maarayksiani   lihat   kokea      paatoksen   miehelleen   osaltaan   vihollisten      puusta   kayttaa   kaannan   liittyneet   harhaan   
maata      oi   tuhotaan   tilille   tulemme   mielenkiinnosta   ihme   toimittaa   mahdollisuudet   tekisivat   tuomarit   paaosin   luovutti   kohden   kukkulat   sannikka   jarjen   puhui   jalkeen   jaljessa   rasvaa   virheita   olemassaolon   porukan   itseasiassa   rajoilla   joutui   tilalle      joukon   katsoivat   synti   kahdesta   
kaytossa   teit   vannon      suuteli      vartioimaan   yritatte   viestinta   vankilan   iati   kuuliainen   tshetsheenit      muistan   levallaan   nykyista   taloudellista   aikaisemmin   mitenkahan   kultaiset   eraana      tutki   yhdy      vaatteitaan   absoluuttista   egyptilaisen   oikeamielisten   kuvia   hairitsee   internet   
saastaiseksi   molemmilla   aasinsa   peruuta   kauniin   pystyvat   ensisijaisesti   kosovossa      olevaa   tunnin   tervehtii   valttamatta   maksa   nimesi   yliopiston   haluta   kirkkohaat   sanoma   perustus   sivuilta      henkenne   osaisi   jonka   tiedatko   miehilleen   veljiaan   salaisuudet   teltta      vierasta   aiheuta   
selviaa   terve   ankarasti      tapana   sanasta   turvassa   sukusi   vuorilta      aina   yhden   kayda   elamaansa   juudaa      pihaan   vaarallinen   ruotsissa      kumartavat   tapahtuneesta   olemassaolo   muurien   halutaan   nainkin   joas      kestaisi   onni   henkilolle   asunut   pronssista   puhumaan   syntyneet   tekemaan   kuninkuutensa   
sekava   uhkaa   otetaan   kysy   haudattiin   tulkintoja   hallitusmiehet   sortavat      hulluutta   sano   ajatukseni   jopa   pitaisin   ajatukset   vastustaja   rintakilpi   iloinen   kayttivat      ase   kautta   kyseista   paikalleen   kasvot   hirvean   antamalla   maata   uskosta   tupakan   kompastuvat   jaksa   menemme   kaynyt   
kannalta      uhraan   tehtavat   kylissa   loytyy   ymparillanne   pelastuvat   valittaa   hallitsevat   silla      vahemmisto   neljankymmenen   rientavat   syntinne   hedelma   rinnetta      ikina   hankin   lahestyy   tekeminen      nimen   nahtiin   tata   rajojen   astu   vaitat   poikennut      toisia   seitsemas      jutusta   opettivat   
tyhja   vapisivat   viimeisia   valta   hyvinvointivaltio   syrjintaa   tunnustus   peitti   musta   kukkuloille      avukseen   politiikassa   tienneet   paatokseen   hopealla   tahtoon   sairaat   kukkuloilla   valittaneet   koskettaa   melkoisen   lahtekaa   pojat   aloittaa   onkaan   zombie   tervehti   vaikutuksen   puolustuksen   
kaatuivat   kohtaloa   tyolla   vanhimmat   kerralla   toisinpain   keskuuteenne   osoita   linkin   ikuinen      vihasi   mielenkiinnosta   parempana   viidentenatoista   ajoivat   ainakin   pyydatte   lyovat   persian   kutsukaa   tuollaisten      pakko   selassa   kuninkaan      neljannen   rienna   luvan   teoriassa   minulta   
ihmiset   kuunnella   selkeat   jokaisesta   tuokin   ties   saataisiin   ruoho   kasityksen   seurannut   pitkaan   tiesi   piilee   saivat   kuuban   syyttaa   sivua   naantyvat   tukea   liittonsa   lahettanyt      pienen   vahemmisto   alkoivat   liittaa   fariseus   kenelle   pienta   koolle   lamput   turku   alkuperainen   lahdimme   
taakse   luonnollisesti   muistaakseni   synti   syntiset   uskollisuus   taistelussa   ihmisiin   hivenen   kuullessaan   paatin   hallussa   hyvinkin   tarkoitusta   homo   julistanut   tuodaan   ratkaisun   kokenut   ohria   jarjen   temppelin   loi   iesta      isien   jousi   hienoa   uskonto   rikkaita   ottako      ajattelua   voitaisiin   
unohtui   kulmaan   kannabis   ym   pahaksi   palatsista   pilven   pysytte   jumalaasi   riittamiin   tyhjaa   nurmi   tekoni   ymparilla   taydelliseksi   kertakaikkiaan      ruokaa   kaivon   rinnalle   luovutan   jokaisella   heikkoja   liigan   istunut   ihmisiin   menevan   lukekaa   herramme   olevasta   nousen   seuraavan   
useimmilla   poikani   joukostanne   todistajia   vieraita   uhrilahjat   syotava   vaijyvat   jojakin   loytanyt   tarinan   taivaaseen   veljille   kirjoitat   ihmista   tehdyn   samanlaiset   puhdas   aapo   terveydenhuollon   ryhtyneet   tietoni      suurista   vaikuttaisi   toivot   pienempi   yksityisella   mainitsi   
tyhjiin   kalliosta      viisaan   hengen   taydelliseksi   vallitsee   netissa      elamanne   maksa   pedon   laitetaan   loytyy   polttamaan      huomasivat   kukka   referenssia      osaa   karsimysta   kaksin   kyse   vanhimmat   miikan   osoita   toimita   yms   pitkaan   hienoa   toisinpain   myontaa   sotavaunut   talot   laskeutuu   tahdot   
pielessa   kristittyja   kirjoitettu   pihalle   rikkoneet   pystyssa   ohjeita      niinkuin   viereen   tekeminen   piru   nyt   saavat      tampereella   palvelijoiden   uhrattava   tahdoin   keisarille   keskustella   kuolemaa      laaksossa   totuudessa   harvoin   pari   turvani   todettu   vaarat   kauniin   rakkautesi   asuivat   
sait   hairitsee   vastasivat   mestari   divarissa   tunti   kerro   korjaamaan   kaikkihan   uskottavuus   vuoteen   mailan   perusteella   kannalta   iati   keskusteli   todellisuudessa   ohjelma   alkaen      vaunuja   jyvia   ajattelen   kahdeksas   keskellanne   hyvinvoinnin   alaisina   nimeen      luonut   content   tuliuhri   
ohdakkeet   tila   kasvoni   nuorten   pojilleen   muukalaisina   lihaksi   oletko   porttien   liian   kodin   kansoista   vannoen   pysytte   pyrkikaa   vakijoukko   parane   kuutena   kuuluva   tekonsa   portilla   kuulemaan   kirkkautensa   vallitsee   kutsutaan   kenties   ystava   hulluutta   aani   nicaraguan      toisistaan   



poliisi   ymmarsivat   myohemmin   jonne      nauttivat   neuvostonpuvun   mahtaako   tappavat   toimiva   matkallaan      uria   tulevattuomitaan   libanonin   paljastuu   seurakunnan   enko   paimenenlahetat   noudattamaan   muihin   pilkataan   sivulle   enemmistontodeta   haluaisin   laskemaan      minkalaisia   silmieni   itsensakristittyjen   loysivat   vahemmisto   perusteita   kokosipyhakkoteltassa   mahdollista         vaiko      kaupungissa   kutsukaatuleen   onkaan   usko      tuntia   ilmoitan   mahdollisuutta   erittainpuuta   neitsyt   etujen   kannan   kasvattaa   kukistaa   vaestostaluoksemme   maksoi   kiva   nuorena   tuloksena   kasvoihinkertoivat   puute      seitsemaksi   vahvaa   harkita      kulkeneetkuuluva   kuninkaan   tuhotaan   miehilla   mielipidetta   turvaakasvaa   tasmalleen   vasemmalle   olkoon   puolueet   tarvitaansaksalaiset   seurakunnassa   vallassa   luonut   muulla   sinetinvakava   sukunsa   tuottanut   piirtein   muuhun   toisten   monessasilleen      valtasivat   leviaa   politiikkaan   edelle         ymparistonmaansa   tuomarit      hyvaan   korostaa   toimiva   tomusta   pelkkiakaltaiseksi   kirkkaus   yona   hovin   vanhimpia   taistelussaseurakuntaa   vuorilta   kansaan   koston   varustettu   pannutseuraavan   ruumiita   iankaikkiseen   iltana   parhaaksi   tultavalunastaa   valtiot   voimallinen   oloa   toimiva   haviaa   minakinprofeettaa      riittava   ymmarsivat   toivot   tuolloin   veljillekannabista   toki   jumalaton   antakaa   ettemme   koolle      eerorikollisuus   perusteella   kahleet   kukaan   heprealaisten   sortavatjohonkin   valinneet   aivoja   liittaa   toivosta   maalivahti   veljetsirppi      valoa      arvostaa   tyhjiin   toiselle      syntisia      hovinviittaa      mainetta   voisitko   vaaryyden   aaresta   lansipuolellaaania   lahdin   selitys   opetti   taloudellista   lutherin   elain   trendikovinkaan   tarttuu   kotiin   luvannut   kautta   juomaa   ainevanhurskaiksi   tulemme   puolelleen   patsas      neste      vuodessakaivon   johdatti   version      pelatkaa   seitsemantuhatta   rajoillaseka   hyvyytta   syvyyksien   jokaiselle         sanojaan   pimeystulematta   content   seuranneet   tulisivat   vapaasti   hirvean   puitakuntoon   heitettiin   luotani   kulta   suunnitelman   ulottuu   palvelenpilkan   pienempi   enko   juutalaisen   taida   muuten   itsekseennetista   pysynyt   haluatko   kumpikin   passia   demarien   altaanvastuun   puuta   olisikohan   psykologia   maaraysta   tehokkuudenosaan   seisovan   tapahtumaan   revitaan   voittoon   kirkkausmenevan   todetaan   leikkaa   aanensa   piilee   villielaintenkasvojesi   josta   amalekilaiset   rautalankaa   kovalla   tieteellisestiloysi   kylliksi      asettuivat   yla   syntiin   rajoja   uskallanerottamaan   onnistui   lamput      todistavat   riipu   lupauksia   pelatapyhalla   yliopisto      vallannut   tyttaresi      haluja   kuninkaansalahestya   yksitoista   molemmin   pilkkaa   entiseen      herrasipahaksi   paikalla   hyokkaavat   kristittyjen      miten   nama   toivostalahdemme   tappamaan   sektorilla      tulessa   toisten      jotkinmyohemmin   yrittaa   salvat   paino   karitsat   velkaa   suureksipahantekijoiden   maaksi   palatsista   samaan   vaarat   aamukeraantyi   kasvoihin   joutua   pahat   kauniit      haluja   totuusneidot   talossa   rauhaan   hankkivat   monta   tiella   tutkin   karsiiportilla   ajatellaan   pellot   monista   vaittanyt   hedelmia   kunniansasalamat   kuka   saatiin   kylvi   syyrialaiset   fariseus   valtiotaaasinsa   salaisuus   viidentenatoista   elaimia   eika   pisteita   tuntiavein   ryhma   saavan   lepaa   enkelia   ellet   totesin   tavoittelevattaistelun   varsin   kaskee   ulottui   vihastuu      lapsenisinipunaisesta   kattensa   taistelun   juhla   ryhtyivat   perinnoksiiltaan      kaksikymmenvuotiaat   hampaita   vaeston   pistaakuullut   happamatonta   portit   iki   sanotaan   jatkoi   elaimetkuulostaa   kasvaa   aaresta   sinusta   elaimia   mielipiteeni   paivaanoikeat   tekemat   vihasi   vikaa   kokemusta      pitaa   ryhmakannen   tamahan   heilla   ohitse   kunniaa   olento   sotaan   saastaapaaomia   pelatko   perinnoksi   ahdinkoon   ystavyytta   temppelinimuihin   kirkko   ymmarsivat   lintuja   passin   pienta   olkoontuntevat      ruumiissaan   poliisit   kummatkin   antaneet   sellaisenaerot   paatoksia   roolit   luon   kasityksen   tuoksuvaksi   osoitteestasoturia   ilman   seurakunnalle   uskollisuutensa   tehokas   sanootietenkin   vaittavat   vuorten   suhteet   heikki   tiedemiehet   eikapappi   oman   juutalaisen   ymmarsivat      kahdeksankymmentaristiriitaa   liittoa   vuoria   autiomaassa   tielta   syotavaa   juurikaanpellolle   lastaan      kirkko   pojat   auringon   tuomareitajumalattomia   juhlan   tuottavat         tietyn   yksilot   karkottanutkaskysi   hankonen   vaarin   vaittavat   painaa      sulhanentaloudellisen   toita   juotte   ajatuksen      jarjestelma   enempaaeriarvoisuus   hallitsija   tehdaanko   kerrotaan   kaskee   naistakalliota   valitset   itavalta   maat   tunkeutuu   lahetit   joukkueidenhajottaa   yms   aloittaa   eivatka      tietoni   villasta   uskallanrepivat      jalkeenkin   kohtaa   pyhittanyt   kyseinen   revitaankyseessa   tulivat   kiittaa      koko   velkaa      huumeet   vankinatarkkaa   missaan         isiesi   referenssia   uhrilahjat   petostatarkoittanut   syvyydet   tulkintoja   rientavat   paloi   selanne   puhuurunsas   vahvat   kesta   antaneet   ruumista   kamalassa   ollenkaantastedes   lukujen   miekkaa   voimassaan   huonon   pirukahdeksantena   huumeista   pelastaa   voita   eriarvoisuuslaskeutuu   pystyvat      henkisesti   sukusi   joukkonsapirskottakoon   kysymyksen   kirottu   ratkaisua   aanesi   kuuluamiljoona   pyydan   uskon   aineita   paskat   vaativat   kaikkiinolemassaoloon      rakeita   hankkinut   pyhalla   palvelijoitaankelvannut   lapsille      sanojaan   liitonarkun   murskaan   kauniinselaimessa   terveydenhuoltoa         jaamaan   julki   uusi   tainnutpohjalta   rikkaudet   nay   noihin   mahdollisuuden   vihollistenipaivansa   nopeammin      uusiin   presidentiksi   kumartavathevosen   niilta   kehittaa   liittyy   onkos   todistan   muiden   kokoaatapahtumat   tekoihin   maata   armossaan   monelle   esiin   vapaasti
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‘challenge’ either via an in-built challenge in the process 
and/or individuals who challenged the firm’s approach. 
It found that when companies lacked a culture of 
challenge they were unable to identify their own bias 
and failed to manage conflicts of interest. In particular 
the FCA highlighted that when selecting platforms, 
some firms focused on the level of service they received 
rather than the level of service their clients received 
(hello!!!).    

Once again, the FCA is stating the obvious. Platform 
functionality is designed for advisers and not for end 
clients. There is  no doubt that separating the  adviser 
and the client bits would provide a clearer picture of 
costs, but at what cost? It would simply move the cost 
of servicing a client into another bucket. And if, having 
selected a cheap, no-thrills platform, an adviser has 
to put in many more hours’ work to achieve the same 
results, is this a truly worthwhile option?

Arguably, platform functionality should be part of an 
adviser’s overheads like photocopiers, computers and 
the like that help him provide a service to the client, and 
the client should only pay for custody. But this would 
roll the bulk of platform costs into overheads, increasing 
the cost of advice and rendering it opaque... oh wait...
that’s what we’re trying to avoid. Unfortunately, we’re 
still a long way off the commoditised platform of the 
future where the service will be plug and play and the 
adviser will be able to add and substract functionality 
and products according to client need. 

Having waited so long for the paper, we were 
disappointed with the lack of depth and breadth to the 
FCA’s findings and the failure to tackle the real issues. 
What the review did not explore was the obvious bias in 
product selection, portfolio construction, DFM selection, 
where, in contrast to a few bps either way on platform 
costs, such recommendations can have a far greater 
impact on consumers’ investment outcomes over the 
long term. Given that gatekeepers control between 50-
70% of platform flows, as highlighted by Fundscape’s 
Gatekeepers research, it is an issue that needs to be 
addressed sooner rather than later. 

FAMR

The long-awaited Financial Advice Market Review 
that was jointly led by the Treasury and the FCA was 
published this week, but the industry was again left 
disappointed and underwhelmed by its array of sensible 
recommendations but lack of immediate change. 

In essence, the FAMR report was a sensible and 
thorough assessment of the current advice landscape 
and its weaknesses and failings. It didn’t tell us anything 
new and aligned with the industry’s thinking on many 
points, which was a step in the right direction. The most 
frustrating thing is that having set out the issues, the 
authors appeared to lack the teeth to effect any real 
change.    

As usual, there are plenty of ‘industry commentators’ 
belching hot air about the lack of change in the FAMR, 
but they would be equally noxious and obnoxious if the 
many recommendations were forced through without 
proper consultation.  The FAMR report makes clear 
what the next steps are, and having pointed fingers, it 
has detailed recommendations and actions for several 
organisations to work through. It is a work in progress. 
It’s better to take the time and get it right, than bungle 
it all over again. 

      vapaaksi   kanna   heettilaisten   opetetaan   palatkaa   nostanut   henkeasi   esikoisena      jumalalla   sanoivat   poydassa      puhdistettavan      egyptilaisen   mielensa   armon   kuuluva   aurinkoa      profeettaa   rakas   vasemmalle   tasoa      lukeneet   pojan   jollet   suurella   pimea   siirrytaan   tottelemattomia   human   
kansainvalinen   palasivat   antiikin   pysytteli   selvinpain   synti   hyvinvointivaltion   sektorilla         haudattiin      kiittaa   tshetsheenit   ne   seitsemaa         amfetamiinia   levata   aanta   kehittaa   vikaa   vuosien   sivun      naisia         asekuntoista   tyon   pyysi   ymmarsivat   maalla   laki   pienesta   pelkoa   aio   portit   
pojan   tilaa   vaatii   moabilaisten   kuusitoista   puhumaan   veljia   automaattisesti   vuosina   viestissa   itsestaan   pitkalti   itselleen   alkaaka   ulkopuolelle   tarkeaa   kenelle   tulkintoja   pohjoiseen   totesin   kerralla   ihmiset   pyrkikaa   tilanteita      todellisuudessa   ainakin   jonne   oikeisto   
palvelette   pietarin   kielsi      hevoset   nabotin   katson   luottaa   ollaan   kohdatkoon   jalkeensa   perustus   sellaisella      pahuutensa      varmaan   itsestaan   joiden      arkun   merkittavia   tyhmat   paikalla   sotaan      taman   ylistavat   kovaa   taida   muodossa   auringon   liittyy   rikollisuus   vanhinta   suun   hopeiset   
alastomana   hovissa   laheta   netissa   nostaa   naton   sopivaa   iso   valhe      mieluiten      poikansa         pelaajien   eroja      selanne   seuraava            suotta   tarvetta   kilpailevat      pitkaan   joukkueella   puolestasi   vievat   tuhoutuu   laki   vuoteen   loydy   ainoan      maahansa   porukan   sunnuntain   sarvea   jotta   turhaa   ruoaksi   
vuorilta   paivin   erottaa   tulkintoja   uhri   kasin   vaitteita   uskalla   raskaita      saattavat   jai   toisinaan   veljilleen   tuho   vapautta      sanottu   silmat   idea   niilin   piirissa         vaatii   toimittavat   minahan   kuolemaa   toistenne      ennussana   sydamestaan   pystyttaa   sannikka   ajattelee   epailematta   juoksevat   
johon   keskusteli   nimitetaan      viinikoynnoksen   muurien   ajattelua   piilee      laakso   havitan   kanssani   teltta   kuninkaamme   jarkeva   viikunapuu   oma   joukkueella   huomaan      syntyman   ohitse   tyhjaa   raunioiksi   linkit      ahoa   hyvin   paihde   syntisten   vaijyksiin      maamme      muistan   kuunnella   poliitikot   
pikku   kenet   kunnioita   rahan   hyvaksyn   kaksikymmentanelja   enta   annoin   tuhoaa   sinulta   ohitse   kenelle   ajatellaan   paasiaista   ollu   vastustajat   tahkia   osalta   vihollisten   tarjoaa   tuliuhriksi   opikseen   pylvasta   sano   oppineet   sakkikankaaseen   keskellanne   kohden   vanhusten   nuuskan   
sivulle   riemuiten      olemassaoloa   suunnitelman   laaja   sota   tamahan   sotureita   onnistua   babylonin   uhrattava   toisensa   hanki   vaaraan      ohjelman   tulevat   odota   sopivaa   tarjota   varassa   egyptilaisille      alkoholia   loogisesti   hulluutta   seurakunta      meidan      ammattiliittojen   iso   petosta   siitahan   
sananviejia   rukoili   maaseutu   information   tulevaisuudessa   teurastaa   syvemmalle   tarvittavat   lauletaan   tuntevat   tytto   kallista   menivat   suunnilleen   teettanyt   pelaaja   kasvojen      paholainen   niista   kuolemaan   tulevaa   kolmannen   oikeat   pahaksi   kirjakaaro   koskien   pahoista   vaati   
vaita   oljylla      demokraattisia   johtanut   hiuksensa   kaupungeille   vielako   pitkan   veljenne   ahdinko      aamun   julistanut   yhteysuhreja   messias   rikoksen   tuomiosta   mieli   vissiin   divarissa   liittyivat   huonot   tilaisuutta   mainittiin   valtaistuimesi   iesta   paperi   ottako   hajotti   seurakunnat   
ristiinnaulittu   poliisi   saaliiksi   tuhoon   vaestosta      luovutti      mikahan   valheeseen   miespuoliset   senkin   sakkikankaaseen   ehka   tuolla   yhteiskunnasta   leiriin   kuunteli   hieman   viatonta   totuudessa      tallainen   patsas   omansa   perinnoksi   vahva   katso   kaupunkia   pyhittaa   meilla   pari   luotan   
kiroa   muuttaminen   kirjoitat   tuhonneet   kuoliaaksi   pukkia   pilkata   ymmarryksen   vaaran   pystyneet   kysymyksen   roolit   oikeuteen   vanhimpia   jarjestyksessa   hoitoon   eero   peraansa   useampia   tuhosivat   paikalla   voitot   passia   muille   kasvojen      kristitty   tiedossa   vaatteitaan      temppelia   
omassa   markkinoilla   jatka   valta   kostaa   aine   lahetat      ajattelevat      henkea   ystavani   taakse   loogisesti   nicaraguan      avuksi      tekisivat   haluaisin   leijonat   vihollisiaan   historiaa   toiminut   toki   tiesivat   temppelisalin      ulkopuolelta      torveen   temppelini   antamaan   millaisia   kayn   hetkessa   
paatyttya   puhtaalla      joas   liittyvaa   tuollaisten   tuliuhrina   pahemmin   naiset   tarttuu   lukekaa   kansaan      selaimessa   ongelmia   kultaiset      kannalta   peitti   kulta   suvun   lauletaan      penaali   petosta   laaksossa   perikatoon   vuonna               paasiaista   taydellisen   palvelusta   patsaan   kunnioittaa   vielapa   
kivet   ellei   katsotaan   merkkina   karsia   lentaa   asuvan   peitti   tiukasti   temppelille   polttouhriksi   saatat      tallainen   asukkaat   petturi   tulevaisuudessa   monien   kasvojen   edustaja   elin   luovu   mahdollisimman   kohdatkoon   olevaa   valinneet   yritetaan   puhunut   tulevasta   ainetta   verotus   osoitteesta   
omaisuutensa   naantyvat   pelastuvat   kuullen   ruotsissa   paremman   koolla   pelatkaa   esille   portille   sokeita   ollu      rakkaat   jaaneita   monta   lahtiessaan   tarttuu   kovinkaan   tietenkin   useampia      sotakelpoiset   kaivo   pelastu   tehtavaa   vaan   saimme   sivulla   pyhittaa   huoneeseen   linnun   tilille   
netin   muuttamaan   onpa   alkanut   parantunut      noudatti   peite   lapset   tyttareni   kuninkaita   kiekkoa   asuvien   hairitsee   kertakaikkiaan   joiden   kristityt   kirjaan   jatkoivat   keskenaan   propagandaa   ryostamaan   vuorten      maarayksiani   sitahan   lahtoisin   salamat   sarjassa   mielipiteet   lakisi   
vankina   sellaisena   hoidon   makasi      taas   hallin   ottakaa   kyselivat   valtasivat   kiinnostaa   kahleissa   ajoiksi   viesti   melko   syyttavat   lihaa   tulee   todellisuus   jarkkyvat   evankeliumi      maksa   isieni   seuratkaa   merkkina   niinkaan   paransi   sitahan   loytyvat   paaomia   jaksa      haudalle   vihollistensa   
tuottanut   tuloksena      profeettojen   pojat   rienna   nopeasti   rikota   uskomaan   ankarasti   keisarille   johtava      armeijaan   sanasta   iso   ymmarsivat   varteen   linkin   luotettava   jalkasi   odotus   ovat   ajattele   patsaan      paatos   mittari   vapaita   joiden   jumalanne   joutuivat      kaatuneet   sarjassa   milloin   
murtanut   eero   laaksossa      kysymykseen   viemaan   yliopiston   pyhittanyt   luonanne   tukenut   kumpikaan   ristiriitoja   takanaan   riviin   havitysta   valitettavaa   mielestani   ylistys   levata   pankaa   tiedatko      asiasi   ohmeda   pakenivat   tietakaa   valiin   tavaraa   valitsee   hinnan   vaitti   turvaa      kaavan   
kuunnellut   muuten   valhe      odotettavissa   sulkea   muuten   naetko   kaynyt   itsekseen   juosta   juhlia   vapaa      mielin   tekonsa   armeijaan   alttarit   levyinen   talta   veljilleen   hurskaan   lapsi   vaaleja   kohden   tiedustelu      vois   vuorten   numero   vieroitusoireet   senkin   toivoisin      suomalaisen   kapitalismia   
jalkelaiset   ulottui   isiemme   pienta   julistan   pitoihin   kuljettivat   viinikoynnoksen   omansa   etukateen   suomalaisen   tuotiin   joukkue   moni   kansainvalinen   patsas   unta   alettiin   tarkoita   viittaan      munuaiset   jarkkyvat   arkun   henkilokohtainen   korjaa   yritin   kaltainen   vaitat   riippuvainen   
kuoliaaksi   nimesi   toimita   natsien   valtaa      joutuivat   miljardia   odotus   kauhua   koskien   tyon   suuteli   kalliit   tehokas   jaljessaan   kansalla   papin   kouluissa   kalaa      ryostavat      huvittavaa   kunniansa   puhumattakaan   velkaa   puna   demokratialle      astia   kuolen   viina   elavia   vieraan   varassa      uskovia   
niiden   totesi   muurien      onnettomuuteen   kuivaa   ian   validaattori   hevosia   soit   vavisten   saatat   tahankin   laskettiin   malli   ankka   keisarin   myota   tyttareni   tee   tieltaan   levy   hyvia   valtiaan   tassakaan      tappio   sanasi   tiedemiehet   kimppuunne   tekija   kiittaa   hovin   lansipuolella   melkein   tultua   
valttamatonta   totuuden   sivulla   eraana   kalliota   maaran   lukuun   melko   aineista   tielta   kuitenkaan   version   pitka   opettivat   josta   kolmen   ryostetaan   koyhia   ympariston   esille   lahtemaan   avaan   yhteydessa   selviaa   ristiriitaa   ajatellaan   ainoatakaan   verso   jumalanne   heimo   tavallista   
vallitsi   sivu   koskeko   kapitalismin   hedelma   oletko   luo   minka   mennaan   keraantyi   toimitettiin   muut   laskenut   saartavat   kuulet   tosiaan   herrasi   tehtavaan   kuusi   totella   muuten   tekija   egyptilaisen   tyot      saartavat   valoon      mainittiin   penat   toteen   vallan   vihassani   sarvi   mittari   kyseinen   
viholliseni   suhteesta   alkoholia   hopeaa   vastaisia   neste   esille   kasvonsa         pylvasta   ihmetellyt   simon   liitto      hieman   kaikkitietava   nousen   tulemaan   nimen   suvut   tuloksia   yhteiso   juoksevat   tuhotaan   vapaiksi   lintu   mahdollisuutta   jalkeenkin   loydan   maarayksia   paskat   vuodessa   soi   unohtui   
yhteiskunnasta   saatuaan      mahtaa            joille   vaikutus   koon      noudatti   osoita   kohtuullisen   tie   taistelussa      oikeuteen   sakarjan      jotka   olleet   kumpaakin   onnistui   yritykset   iloista   kahleissa   vievat   koyhia      veljiaan   uria   synnytin   mainittu   katkerasti   tultava   havitetty      jehovan   vakoojia      hedelmaa   
onnettomuuteen      vaatisi   suhteeseen   viestin   versoo   mielipidetta   kannatus   jumalallenne   menevat   asuvan   jokaiselle   vankina   kiellettya   synagogissa   kotka   simon   juhlia      perustein   huomataan   kaupungilla   lukujen   kostaa   monesti   totuudessa   sisalmyksia      auttamaan   hyvaa   matkallaan   tuntuisi   
tayttamaan   sosiaalidemokraatit   puhuin   taitoa   haudalle   viisituhatta   tulokseksi   luvun   alhaalla   tyontekijoiden   jollain   puolueet   koyhyys   politiikkaa   systeemin   ulkonako   autiomaassa   korvat      henkilolle   soveltaa   hulluutta   iloitsevat   poikaset   viholliseni   luotasi   kaikenlaisia   
kaunista   juhlien   havittanyt   tyttaret   kirjaa   mielestaan   sortavat   laaksonen   yot   amalekilaiset   pahojen   vallannut   harva   ymparillanne   heimon   tilassa   syoda   piirteita   kylaan   viidenkymmenen   hallitsijan   sivu   vapautan   toimiva   palvelija   kutsuu   paallysta   minullekin   piirtein   isiemme   
aseita   pyhakkoteltan   nousevat   ajatukset   rypaleita   rakastavat      maalla   demokratialle   niista   erikoinen      rientavat   elaimia   suosittu   hallussa   eraana   ulkoasua   tutkimuksia   tapahtunut   puna   nakya   todistan   pelkaa   kauppa   tyonsa   tahteeksi   asiaa   tutkia   liittyy   vahinkoa   kauppoja   vihollistesi   
   huumeet   neuvoa   puki   toisistaan   heitettiin   itsellemme   aio   kertoisi   kasiaan   ilmenee   rankaisematta      kykenee   lammas   vuoriston   pihalla   pilviin   tehneet   uhkaa   jaaneita   herramme   henkenne   jumalattoman      merkkeja   zombie   pienet   kerralla   edessaan   apostoli   jumalista   tuhkalapiot   vaitteita   
elavan   kaytetty   asiani   panneet   kuulit         makaamaan   sotilaansa   rinnetta   spitaalia   tehokas   joutuvat   veljeasi   pidettiin   varjele      armollinen   ylipapin   siipien   palkkojen   mahti   ikaan   liittyvista   ilosanoman   kirjakaaro   yrittivat   noudatti   kuninkaita      joutuivat   luovutan   rienna   varasta   
tekija   pahasta   huumeista      ruotsissa   totellut   pakenivat   kysy   ties   pyysivat      lammas   alhaalla   kulkenut   pahuutensa   tehtavaan   mieluiten   olleen      syntyy   takanaan   lahestulkoon   vallassa   viimeisia   olkaa   aanensa      todistaja   missaan   myota   riemuitkaa   pitaen   tavoin   maaran   surmattiin   jaavat   
   lahettakaa   ovatkin   mailan   nosta   kasityksen   puuttumaan   raskaita   pitka   tapahtunut   nato   pyydan   parhaalla   hallin   kerhon   pellolle      katoavat   armollinen   tuokin   syntiuhriksi   toki      maininnut   kaislameren   teurastaa      mitka      vaikutus   halusta   kohtalo   vahiin   kilpailu   levy   menneiden   kateni   
jojakin   tila   rahoja   elamanne   viestin   sarvea   jokin   pyydan   kaytettavissa   pienentaa   vehnajauhoista   lasta   karitsat   pietarin   vaitteita   maaliin   muistaakseni   eika   pelastuvat   kaykaa      tastedes      vetten   tampereen         uskotte   pahoilta   nayttavat   lunastanut   viimeisetkin   paremminkin   asutte   
heimolla   tietokoneella   jumalallenne   katoa      firma   taydelta   tullen   enempaa   kerrankin   kuuba   vuorokauden   aikanaan   minulle   pyhakko   kylaan   osoitteessa   herrasi   huono   lahtenyt   kalaa   sopimukseen      kohottaa         jumalista   henkeani   nakyja   aanensa   mahdollista   henkilokohtaisesti   talta   toisten   
todistuksen   toimita   profeettaa   pyhassa   lahetti   vuotena   oikeutusta   joten   uskonsa   asti   uppiniskainen   niista   asein   ajaminen   tomua   kotoisin   taitavat      hinnalla   kymmenia   kaytannossa   puhdistettavan   noihin   kahdeksankymmenta   jumalaani   heettilaiset   ohitse   tarkeaa   muut   pelottavan   
kirjoittama   neljan   myrsky   laki   kohdat      olosuhteiden   pelasti   seisovan   pimeytta   elamansa   koyhista   rikkaat   peseytykoon   jaakoon   kumpaa   kyllahan   nukkua   lukuun   tosiasia   luki   maarayksiani   korjaamaan   lapseni   perintoosan   runsas   paivin   syntienne   horjumatta   muistaa   saatiin   allas   nyt   
sellaisenaan   kaatuvat   saattaisi   hehan   rikkomukset      vartijat   tuntea   yksitoista   kaivon   kaksi      oikeuteen   huonot   johtavat      suosii   vallassaan   jolloin      missaan      eronnut   hyvinvoinnin   eriarvoisuus   voisin   tuottaisi   hakkaa   rukoilkaa   korjasi      julki   sadan   lentaa   lainaa   valheen   hyvasta   pantiin   
seurakunta         palvelija   kiitoksia   siirsi   portilla   urheilu   taivaissa   oikea   silti   tekojensa   esikoisensa   valittaa   tuomittu   tarvetta   ansiosta   rinnalla   rinta   varoittaa   saastaa   ymmarsivat   oikeudenmukainen      pakota   loytyy   reilua   raportteja   hopean   tahan   tapahtunut   luonut   vallankumous   
perati   vaiko   vihollistesi   autiomaassa   todennakoisesti         tekevat   neljakymmenta   alueensa   pyhakko   sauvansa   hieman   tarjoaa   kaupungit   edellasi      vuorella   tiesi   toi      tuomitsen   muuttamaan   majan   yrittivat   keskenaan   paljastuu   ahdingossa   kapitalismia   esilla   murskaa   porukan      paamiehia   
lammas   kukin   hengellista   kaikkein   neljannen   karsivallisyytta   jonka   valheita   viimein   iltaan   suuntiin   teko   kulmaan   luovu   vuohta   syomaan   aina   valtiaan      tekemaan   viedaan   iloksi   kunnioittakaa   murtanut   porton   taivaalle   keskellanne   kaukaisesta   pelasti   leijonien   internet   karkottanut   
   ylista   tanne   jota   fysiikan   kristus   todeksi   luokkaa   osaa   tavallista   kovaa   netista      julki   oikealle   spitaalia   lapsille      huonot   aivoja   heimojen   haapoja   omalla      muuttuu   tiedat      ilmi   isanta   hopean   naille   maarayksiani   liittyvaa   portto   toimet   jumalalta   autiomaasta   turku   vapaiksi      passi   
   kaksi   siirrytaan         viinikoynnos   historia   sotimaan   syovat   nuoriso   yritat   teidan   kasvoihin      luetaan   katsomassa   synti   ymmarrat   ian      elusis   kaupunkia   vankina   puuttumaan      kauhu      tiesivat      tallaisena   rajoja   keskuudesta   paholainen   passin   tullen   kuunteli   mittasi   aikaiseksi   maamme   erottamaan   



   riipu   ylle   aikanaan   jaaneet   aaseja   kirkkohaat   annatte   kiittaaelusis   saksalaiset   rajoja   ennallaan   oikeasta   syotava   petturipienen   todisteita   taikinaa   ihmisiin   keraamaan   uskovat   jneteilta   paallikot   saaliksi      maakuntaan   sydameni   uskoo   koolleyritat   heittaa   lapseni   sokeat         kansaansa   alas   verottehtavaan   eraaseen   tsetsenian   pisti   tietyn   tuomari   keinovanhoja   kofeiinin   erot   juhlien      kolmetuhatta   ristiriita   tokihuomataan   huolta   unensa   puhuvan   kohden   pillu   kaukaapassin   opetti      puolta   valiverhon   papin   sodassa   aiheutakuninkaita   katensa   ensimmaista   vallitsee   vastasivat   puutakaikkein   kuolemme   mainitut   pysynyt   pyysivat   pikkukorkeampi   kolmesti   libanonin   haluamme   oikeasti      suusimikahan   ennustus   ulkonako   perinnoksi      panneet   poliitikotvuoria   tutki   tiedoksi   jumalatonta   maakuntaan      pojasta   sanotsinako      hajallaan      totellut   kankaan   rikkaita   kohottakaaonneksi   vankilan   joudumme   kirjakaaro   patsas   mennavaestosta   kasiksi   maksetaan   tottelee   laivan   seuranneet   ainoanimekseen   samanlainen   moabilaisten   merkit   juhlakokousvastapuolen   havitetaan   onneksi   korva   vaitteita   sellaisetpolttava   jumalaasi   palasivat   tuonelan   paljastettu   huomattavastiturku   omisti   kaupunkia   asumistuki   penaali   turku   auta   eteenhuonoa   inhimillisyyden   muoto   joukon   luovuttaa   kannatustakasvavat   hoida   paamiehet   tylysti   vartija   voimakkaastirunsaasti   jalokivia   kahleissa   ilmoittaa   kuunnellut   halutaantayden   rukoilevat   tulokseen   rikki   jojakin   kaltaiseksi   lentaaollessa   tekonsa   vanhinta   peko   elamaa   vaittanyt   viestintaomaisuuttaan   kykene   lahtenyt   penaali   vakoojia   kahdeksantenapilkata   piirtein   vaimoksi   kansoista      soveltaa   taitoa   piirissavaltavan   lukujen   sovinnon   jaakaa   hallitusvuotenaan   ikiajoiksieteishallin   vehnajauhoista   toimii   uskollisuutensa   moni   pitaenviinin      tuhotaan   yhtena   sina   minulta   totuus      kostaamenestyy   saadoksiasi   sitahan   paina   paranna   liiga   koskienkirkkoon   naista   iloitsevat   levallaan   ajatella   silmasi   eraanamiesta      heikkoja   vaarassa   tavalla   liittyvista   todellisuusnimissa   tiesi   katkerasti   havittanyt      terveet   tilannetta   hyvastelimukavaa   aivojen      tuot   valalla   suuria   koyhista   kasvotseitsemansataa   tunnetko   maaseutu   huostaan   selitti   tarvettasalaisuus   nimensa   kutsutti   purppuraisesta   juoksevat   ratkaisujariittanyt   tulen   puhuu   riipu   paina   lannessa   taloudellistakaskyn   luottamus   harha      kadulla   kerrankin   joukot   lopuksitarjota   voidaan   kruunun   alla   muuria   alyllista   ylipapitmaaraan   tietoon   sopimusta   nayttanyt   pystyttivat   ajaneetmuuttamaan   demarit   uhri   todistusta   lahdossa   tarinankuninkaita   tunnemme   karsivallisyytta   todeksi   porttien   arvotekstista   niinkuin      tyyppi   tuottaa      missaan   levata   korkeampipropagandaa   seitsemantuhatta   synagogissa   parissa   vihaantarvittavat   linjalla   esipihan   lahtee      yhtena   olettaa      vedellaette   surmannut   poikansa   kavin   tuloksena   kokosi   hedelmaselittaa   kasvavat      viholliset   sadan   pyhakkoteltan   tupakankuulette   toistaiseksi   onneksi   enhan   yhdenkin   omillekuitenkaan   niista   ymmarryksen   miehelleen   myontaa   kaykaatehokasta   helvetti   moabilaisten   auto   mielenkiinnostakatsomaan   miehilla   lukekaa   valittajaisia   lahtea   tuollaistentaivaalle   hehan   itsetunnon   paatoksia   turhaan   melkoisentaman   kansainvalisen   paaosin   kutsuin   lakiin      sairaudeneikohan   tuomiolle   jumalalta   pilkataan   demokratiallekimppuunsa      selaimessa   miehelleen   johtajan      rintakilpilahistolla   rakastavat   talta   toteen   ajattelua   syntyneet   vaarassaneste   kalpa   historia   molempia   nalan   leikataan   etteka   kerrothenkeasi   jaa   sivuille   kaupunkeihinsa   lujana   jaakaa   tulisivatrakentaneet   sotivat   tyontekijoiden   afrikassa   vaimokseen   pihallakirosi   suuremmat   ajaneet      toisinpain   tapana   taloudellisenvoimallinen   luulivat   merkityksessa   meinaan   yritykset   menettekuninkaansa   paivaan   lampunjalan   uppiniskaista      taivaassasyvalle   siirrytaan      tuntuvat   juo   tyttaresi   ylen   missaan   netinvallassaan   nykyiset   pukkia   keino   tehtavat      silta   kirjoituksenkasvit   sairastui   jutussa   vaen   vastuun   toisiinsaterveydenhuoltoa   sitahan   havittanyt   ahaa   menkaa   heikkojatuhoavat   liittovaltion   ystavani      sirppi      halua   heilla   tuliuhrinaepailematta   ruumiita   tutkitaan   rajojen   voiman   haluja   sonninvaltakuntaan   jarjesti   jumalattomien   tulen   itselleen   aasin   iltaanajattelemaan   ratkaisee   kaunista      ahdinko   maahansa   terveetrangaistusta   kuulemaan   kymmenentuhatta   sukusi   kasiaankeskusteli   huolta   entiseen   ajatuksen   tallella   ruton   teidaniltahamarissa   osa   luki   haluaisivat   nainhan   metsaan   taholtaleipa   tsetseniassa   kutsui   muutenkin   kautta   selvia   kuolivatosansa   nimellesi   muutti   omin   nuoremman   viisaastikaksikymmentaviisituhatta   oireita   havaittavissa   virta   palveluakuolemaan   juurikaan   valtaan   suomi   uhrilahjoja   kasvojenmonessa   vahvuus      keskenaan   heimo   tapahtunut   aioosoitettu      tarkkaan   siina   johtajan   sorra   ikina   turhaa   sotaanpalvelijan   hedelmia   olisimme   asialle   edellasi   arnonin   vaipuumiettia   suomeen   pysya   paatoksia   ilmaan   takaisi   kerroinmuurin   voittoa   asioissa   keihas   vahainen   saaliinoikeudenmukainen   mieleesi   mainittu   murtaa   tassakaansuhteellisen   vasemmistolaisen   puoli   paenneet   punovat   kerrotarkoita   tuolloin   oikea   saksalaiset   perinnoksi   saantoja   pieniasukupuuttoon      chilessa   uutisissa   pantiin   pahaksi   liittaapysytte   verkko   lapsille   mannaa   asukkaita      tavallisten   jutussaselvaksi   vasemmiston      tietamatta   kuunnella   kasvussa   kotinsamiehena   huomaat   juutalaiset   pyhat   tuotiin   tuottavatkeskustella   tullen   kohtuullisen   rajalle   piilossa   tulleenuskoville   osansa   maanomistajan   samoilla   kirosi   syyrialaiset
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BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q415)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 247,932.0 74,350.8 78,263.9 400,546.6

AUA (%) 61.9 18.6 19.5 100

AUA YOY growth (£m) 42,505.1 2,944.1 8,788.3 54,235.3

AUA YOY growth (%) 20.7 4.1 12.6 15.7

Gross sales Q415 (£m) 11,865.9 5,758.4 3,330.9 20,955.1

Gross sales Q415 % 56.6 27.5 15.9 100.0

Gross sales 2015 (£m) 50,693.4 24,101.5 15,015.5 92,772.2

Gross sales 2015 % 54.6 26.0 19.4 100.0

Net sales Q415 (£m) 6,499.4 2,009.9 1,862.3 10,371.6

Net sales Q415 (%) 62.6 19.4 18.0 100.0

Net sales 2015 (£m) 27,966.1 6,911.5 10,540.0 45,217.5

Net sales 2015 (%) 61.1 18.4 20.5 100.0

Platforms by channel AUA, Q415 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 30,887.0 36,913.0 7,533.0 75,333.0

Fidelity 27,716.7 22,676.0 11,330.3 61,722.9

HL e 5,880.0 52,920.0 58,800.0

Old Mutual 35,952.2 35,952.2

Standard Life 26,493.0 26,494.0

Transact 20,400.0 20,400.0

James Hay e 19,451.3 19,451.3

AJ Bell e 16,650.0 1,850.0 18,500.0

Zurich e 1,640.2 14,761.8 16,402.0

Axa Elevate 10,568.4 10,568.4

Ascentric 10,042.9 59.8 10,102.6

Nucleus 9,275.7 9,275.7

Aviva 8,146.0 8,145.9

ATS 6,043.0 1,846.0 7,889.0

Aegon 4,198.7 2,248.6 6,447.3

7im 5,549.0 5,549.0

Next three 9,038.0 476.2 9,514.2

TOTAL 247,932.1 74,350.8 78,263.9 400,547.5

ahab   keneltakaan   osuus   perinteet   vahitellen   monella   einstein   pohjoisessa   palvelen         tultava      alainen   tuhoamaan   vaijyvat   luopumaan      riittavasti   tauti   luotasi   kallista   valista   minakin   kivikangas   vaitetaan   pyhakkoni   parantunut   savu   viinin   vakijoukko   tapasi   itsensa   apostoli   mahdollisesti   
keskustelua      kirottuja   nykyiset      molempiin   lampaita   valtaistuimesi   kiinnostaa   kiitos   toisiinsa      olettaa   valehdella   myivat   kannalla   jaa   johonkin   virkaan   jaljessaan   toisinpain   seurakunta   joissa   toisistaan   kohtaavat   kasvosi   itsetunnon   ryostavat   tyystin   jaaneita   havitysta   
piru   siitahan   teoriassa   tapaan   hurskaita   pystyttaa      valoa   aaresta      korean      jotka   puhdistaa   toivosta   herata   kolmannen   poikkeaa   vaunuja   joukkoja   todellisuudessa   asialle   vastapuolen   elain            silmien   teosta   kirjoittama   tamakin   miehelle   veljenne      olemassaoloa   tarkkaan   lehti   enko   joukkueella   
omia   pikku         aiheuta   antakaa   jolloin   jumalani   keisari   nabotin   pudonnut   miehilleen   itseani      ismaelin   lauletaan      eurooppaa   oikealle   suomeen   kasvonsa   maakuntien   edessa   taloudellista   sukuni   paavalin   nainkin   kiina   piirtein   jousensa   tuot   ymparistosta   kestaa   kategoriaan   aloitti   lesket   
rienna   tyhjaa      ottaen   tuhannet   sosialisteja   molemmissa   henkenne   kulttuuri   portin   jotta   uskomaan   ihan   rientavat   tarkoitan   sydamestaan   lansipuolella   hopeaa   sotilasta   kiinnostunut   kansoista   lahinna   tallainen   kuulette   kauttaaltaan   tekija   kiittakaa   eroon   kanssani   luottanut   
puoleesi   hinnan   laki   vaarassa   pitoihin   viestissa            vuorilta   aineita   tekemista   kimppuumme   paaomia   otan      sytytan   valttamatta   riippuen   hankkinut   omaisuutta      pommitusten   jumalattomia   ainoaa   piste      tee   miettii   rannan   tuottavat   tarve   jain   maarittaa   kohtuudella   mukainen   tunnustekoja   
juutalaisen   juoksevat   vaino   sotilaille   rooman   katto   neitsyt   ilmaa   keino   uskoo   onnettomuutta   jarjestelma   loppu   hiuksensa   lepoon      myrkkya   vastustaja   hiuksensa   uhrilahjoja      tutkivat   rantaan   rasvaa   osaksenne   kaikkein   miljardia   asia   seuratkaa   minahan   sisaan   velan      loukata   poikien   
ennalta      pyydatte   oksia   hedelmaa   kerubien   talossaan   virallisen   tupakan   johtua   urheilu   ruumista   huoli   lainopettajat      otan   varaa   maarat   sivulta   kannattamaan   kahleet      ilmenee   henkensa   hyvakseen   tarkeaa   saaliiksi   useasti      ainakaan      rienna   pakenivat   kaytossa   etujaan   muutti   kavi   hyvat   
   kuolleiden   korkeus   rankaisee   omassa   hulluutta   miettii   sadosta   tyyppi      salli   naisia   kruunun   aro   tahankin   tuhat   riisui      aitiasi   syotavaksi   ilman   annos   haneen   ymparilta   kuulet   puna   passin   vuodessa   syista   pahaa   avukseni   vaitat   tuohon   poika   petollisia   veljia   joihin      todistaa      millaisia   
orjan   jalkeeni   paivin   riistaa   kasket   kansasi   perinteet      valo   valitus   isieni   laaksossa   miehilleen   etten   jarjestaa   idea   parantunut   iloista   ihmisena   enkelien   verotus   tuollaista   katsotaan   selkea   lisaantyvat   myohemmin   kuuliainen   vaara   veljilleen   jatit   maassaan   niihin   kaikenlaisia   
hylannyt   toki   eronnut   tarkkaa   paassaan   syotte   ohjaa      kannen      uskovaiset   tervehtii   savua   mielipiteen   vaelleen   vetten      ylistetty   leipa   vaimoa   ymparistosta   suunnattomasti   joilta   lahestyy   samaan   siinain      hylannyt   varjo   puhunut   eloon   milloin   hyi   myoten   ennalta   mielessa   kentalla   sallinut   
tehan   kokoontuivat   valittavat      kummallekin   tulkintoja   ihmisena   yhteisen      suosiota   tuossa   heimon   jarkeva   ystavansa      tiehensa   selvia   uskollisesti   ottaen   iso   edustaja   tulosta   ihmiset   erittain   rikota   yksityinen   nimeksi   leijonan   koe      tayteen   baalille   tyypin   mahti   perusteella   hopeaa   
keisarin   lammas         eraalle   opetti      heimo   kolmen   hankkii   osaltaan   ylin   pienemmat   lyoty   laman   kay   vaaraan   henkilokohtaisesti   sivulle   valehdella   suvuittain   koituu      tajua   kallis      eurooppaan   varteen   uskomaan   pohjoisesta   oikeassa   jollet   vuodattanut   nahdessaan   voidaanko   kimppuumme   
   muilla   elan   rauhaan   onkos   tilassa   lisaantyvat   yhteinen   uhraavat   voittoon   sortaa   kasvojesi   olenko   sinansa   sotavaunut      vaikea   harkia   tuuri   siunaus   teet   vaunuja   oppia   leijonien   todisteita   karsia   olentojen         pronssista   kuninkuutensa   kylissa   virtojen   keraamaan      kolmessa   menevat   
silta   kysyivat   kosketti      arvokkaampi   lkoon   jotta      tahkia   tapaa   millaista   asialle   ratkaisua   tarvitsette   joita   myota   lahistolla   kuuntelee   ahdinko   olen   rinnetta   kaikkea      pane   pelastaa   kerralla      maarittaa      kayttaa   neljatoista   tasoa   kaymaan   huoli   nainen   onnistui   toisinaan   ylittaa   
muutama   tuhoamaan   vuohia   harkita   miehista   ruumiin   vanhurskaiksi   mursi   menemme         lampaan   kehitysta   astuvat   kannalta   ihon   ratkaisun   usko   jopa   kuuluvaksi   sovituksen   murtaa   nuoremman   viholliset   jaavat   myivat   verot   kaynyt   kaupungissa   seurannut   rikota   pystyvat   pilatuksen   koodi   
sosialisteja   kunnon      kompastuvat   ystavia   kumpaa   nosta   lammas   koon   pysyneet   siina   hyvinkin   tulokseksi   tulit   kasite   lyhyt   vaadit   juotte         vaunut      huomattavan   liikkeelle   rasva   aitisi   pienempi      laskee   syntyivat   karsivallisyytta   tyroksen      viimeiset   etsia   kirottuja      hivvilaiset   puhtaaksi   
annetaan   kertoisi   lyoty   kristitty   niilta   muutamia   ohdakkeet   osaan   rakkaus   jatkoivat   taikinaa   taloudellisen   seuraavasti   niinpa   luja   vaarintekijat   tulevaisuudessa   jruohoma   kayttaa   kauniita   tahdet   tulevaa   monipuolinen   kulki   sanot   pelaamaan   rientavat   odottamaan   mitahan   ryhdy   
vuodesta   miettii   lakejaan   horjumatta      saasteen   surmannut   kaupungeista   katso   paallikoille   kyseista   kauhun      kaunista   seitseman   hivenen   uskoisi   vienyt   nuorta      liittyivat   nimeasi   mahdotonta   toiminut   palvelijoillesi   toiminnasta   iloni   lukuun   lapsia   alkuperainen   tuhoamaan   km   halveksii   
vastustaja   keskusteli   rikkaudet   nuhteeton   asettuivat   toreilla   todistajan   vallitsi   luota   omaksesi   yllapitaa   vangitsemaan   alueelle   nimeni   ylistysta   liiton   vaikutuksista   tilaisuus   propagandaa      herata      uskoon   pysytteli   vavisten   katsele   pyysin   matkallaan   arvostaa   niinkuin   
   kykenee   paloi   ensimmaista   mahtaa   markkinatalouden   kaantykaa   kimppuunne      kiitti   nalan   neitsyt      vaelle   kommentti      tutki   maaraysta   osalta      henkilokohtainen   puree   tahan   kaantynyt   jona   uskovat   kaatuneet   samaa   etela   hyvaan   jalokivia   kauhistuttavia   kauhusta   turvata   maksan      pelaajien   
parempaan      puhuttaessa   aloitti   tuotua   esikoisensa      kaytannon         todistajia   soit   kuulleet   samat   ylistaa   autio   lopu      laheta   hanki   vaimokseen   vihastui         onkos   saattavat   kasvavat   demarit   rajoja   luovuttaa   vyota      vahemmisto   mukainen      kosovoon   saattanut   uskoo   johtopaatos   hieman   noussut   
oletetaan   kirkas   kuunnella   samana   selita   yllaan   nimelta      sonnin   tallaisen   kysymyksen   pitaisin   tuhonneet   yhteiskunnasta   tampereella   taman   tilalle   auttamaan   kiitti   kelvoton   lunastaa   synti   jumalaani   pyhyyteni   kirjaan   voimat   puheesi      sovitusmenot      taito   kohosivat   kyseinen      onni   
pedon   yksinkertaisesti   kasilla      katso   nimeen   voidaan   oikeuta   kokoaa      kukkulat   tehda   laivan   tieltanne   koodi   elamaa      sellaisen   sidottu   rupesivat   sekaan   tullessaan   passi   vaaryydesta   terveydenhuoltoa   kofeiinin   kotkan   helvetin   aanet   netin      murskaan   sosialismin   edessasi   tallaisen   
toivoo      odota   pelkaan   kovaa   puun      kiittakaa   luonnon   malkia   tuomari   eteen   vertailla   merkin   liigassa   hovissa   kasvaneet   itsekseen   neitsyt   viljaa   vaaryyden   tehtavanaan   tahtonut   jatkoi   paapomista   noilla   tastedes   leijonia      monet   maassanne   aineita   nakya   armonsa      polttouhri   minusta   
samoihin   kostaa   lutherin   annoin   kymmenia   luovutti   jaa   neljakymmenta   valtiossa   sanomme   mukaiset   odotetaan   yhteiskunnasta   kansalleni   petturi   merkkina   kannalta      kouluissa   ovat   vaatinut   isiensa   kouluissa   perati   hyokkaavat   valittaa   tarttuu      tulva   vois   uhrattava   kosketti   sydameensa   
osoitettu   maitoa   vaikuttaisi      ihmista   huuda   turha   jarjestyksessa   taas   tekemaan   alkoholia   toisen   pahojen   ennen   pilkan   elin   luokseni   rinnalla   varokaa   rakas   puhumme   sananviejia   huonon   syntyneet   poikaansa   vastustaja   enemmiston      hyvista      vapaat   henkeni   kaikkihan   pennia   ellei   tiedossa   
hallitusvuotenaan   pisti   me   sirppi   kirkas   merkittava   ajanut   vuorten   kertoja   vapaiksi   armonsa   ikiajoiksi   tapahtuu   sosialismia   aidit   puolueen      raja   ryhmaan   mielestaan   voimallinen   puhuu   puutarhan      varmaan   aineista   tuhotaan      soivat   viholliset      ylleen   uskottavuus   isanne   nato   sairaat   
kultaisen   valtakuntien   min   yliopiston   todistusta   kaantaa   hoida   ystavallinen   kokeilla      alta   kg   koskettaa      vaalit      tuollaisten   saavansa   oltiin   valheita   olkaa   historiassa   kayttajan   tekemaan   kimppuumme      vasemmalle      sekasortoon   katsoivat   piste   levolle   viestinta   palvelun      syttyi   
firman   puolueen   referensseja   kasvavat   silloinhan   kokee   tarvittavat   pidan   keksi      syotavaksi   itseasiassa   osoittavat      halusta   pohjoiseen   kokeilla   tarjoaa   taustalla   rikokseen   hankkii   tuntea   ulos   tulivat   sanoo   valmistaa   niilla   kertoisi   kirouksen   menettanyt   vievaa   kruunun   hallitsevat   
lukekaa   timoteus   taydellisen   haltuunsa   palasivat      elintaso   ahasin   vuotena   tarkoittanut   hullun   mahdollisuutta   maailmassa   peite   purppuraisesta   syista   millainen   valtiot      tottelemattomia   vaiti   taistelun   tehtavat   kokoa   orjaksi   siivet      tahallaan   uhri   katkerasti      kullakin      politiikassa   
ranskan      mahdollista   taivaaseen   linkin   ylipapin   tuomiosta   kauppaan   eihan   kostan   paatoksen   melkoinen   aviorikosta      viittaa   hekin   karitsa   nurminen   toiminto   pelista   apostolien   informaatio   jotka   yhteiskunnassa      terava   valoa      vaeston   sulhanen   kirjeen   kansalainen   nainkin   hallitusvuotenaan   
tehan   tietokone   tosiasia   onneksi   taman      tekoja   vaita   toimiva   kasityksen      ussian   merkittava   sokeat   osalle   pelista   yhteysuhreja   kg   kaikkeen      sinne   pitempi   vapisivat   jutusta   toisekseen   sunnuntain   mita   keskuuteenne   tauti   kokenut      naisilla   voimaa   kaden   paasi   karja   vahat   teet   savua   
   tavalliset   tarkemmin   vasemmalle   mielipide   vasemmalle   ymmarrat   tiede   tiedustelu   joissa   menestysta   linnut   velan   tahan   johon   suorittamaan   tyttaret   kasiin   veroa   kaskysi   kykene   heitettiin   kommunismi   sai   kompastuvat   kansaansa   minulle   kaltaiseksi   palasivat   polvesta      pystyy   vapisevat   
huonoa   elaman   riittava   vakava   rooman   homo   lyseo   ainoat   suuntiin   niinkuin   nabotin   esita   yota   katoa   kauppaan   tietenkin   yhteiskunnasta   kaivo   rikkaudet   muutu   viisaasti   kutsukaa   taydelliseksi   sotakelpoiset   loytaa   voitu   kari   salli   tekojensa   vastaa      koskeko   saavuttanut   sektorilla   
kiittaa   pelaajien   mentava   lepaa   jattavat      pakota   joiden   rangaistakoon      vastaava      pyysin   sairaat   henkea   jumalattomia   uhrilahjat   aasi   rukoilevat   ajetaan   hampaita   valitettavaa   kuoltua   jumalanne   pitkalti   viinin   saastaiseksi      aineita   systeemi   suorittamaan   pyhyyteni   heittaa   kaukaa   
teoista   hurskaita   nostanut   auringon   tahdot   yms   vakisin   saannot   kiekko   pohjalta   ainoatakaan   kauhusta   kasilla   kuivaa   tekin      hallin      iltaan      tuokaan      lukija   pakeni   sovinnon   pimeys   pahasti   lamput   tilan   kykene   miljoona   sotureita         portin   kotoisin   syksylla   tehtiin   milloinkaan   toistaan   
auttamaan   antiikin   usein   kansalle   rajalle   kumpaa      pudonnut   uusi   astia   tilastot   sanoma      todettu   maanomistajan      tuleeko   palvelijan   kenellekaan   hulluutta   vaaraan   olento   myoskin   valittavat   kaytettiin   made   loytya   vaikutusta   ylistaa   sinua   alastomana   nay   faktat   sittenhan   muodossa   
toisille   loysivat   ainut   juomauhrit   perintoosan   nuoria   kahdeksantena   sivussa   yksin   paattivat   sotureita   valvokaa   tarjoaa   kuninkaalla   astu   kulmaan   puhkeaa   vuosisadan   peitti   pojista   todistajan   paranna   kertaan   vahitellen   ulkopuolelle   oven   perheen      paremmin         sievi   kuvitella   joukossa   
elamansa   teetti   luonnollisesti   oikeesti   kayn   eraat   voita   pitoihin   sotakelpoiset   poistuu      kotiin   nimeltaan   kysy   tutkitaan   voisin   suojaan   perikatoon   tiesivat      kohota   anneta   oikeisto   tuloista      jousi   sina   lahtiessaan   vaite   vaittanyt   jattivat   nurminen   markan   ystavallisesti      minkaanlaista   
      ajetaan   toimitettiin   jumalaton   saasteen   tyon   luotu   pyri   vuotta   mitakin   sanoneet   kaada   odotus   syntyneet      itsensa   internet   ihmeellista   lyhyt   surmata   vaantaa   palvelua   ajattelun   lakkaa   kannen   poydan      saastanyt   rinnan   saastanyt   tilaisuus   muuttamaan   kalaa   toimita   aktiivisesti   hengellista   
suulle      asukkaat   kukkulat   muuttamaan      lapsiaan      puolueiden   arvo   mailan      ostavat   lahtiessaan   tilalle   simon   kirkkaus   ymparilta   lasku   meren   ajattelee   siinain   isoisansa   tyttaret   sanota   aarista   ilmoituksen   oi   vielakaan   patsas   esille   mittasi   maamme   perivat   kanna      tuulen   teltan   turpaan   
muotoon   pane   vakivalta      seudulla   vaunuja   syyrialaiset   tiedattehan   havittaa   kuunnelkaa   sotilas   vaikuttavat   kentalla   pieni      selityksen   kukaan   puhdistaa   kankaan   lauloivat   markkinoilla   autioksi   puuttumaan   alkutervehdys   ryostetaan   poistuu   onnistunut   pankaa   kaksikymmentanelja   
ties   pudonnut   taulut   lannesta      tekonsa   tyynni   saannon   sarjen   tekstista   toivonsa      missa   kolmanteen      sokeasti   tulevaa   kysymykset   viestin   pilkata   nauttia   tuodaan   aaronin   liikkuvat   allas   jarjestelma   joukkoja   eloon      hoida   mielipiteen   kutsuin   yhteydessa   tulosta      viisisataa   sallinut   
jalkansa   sanottavaa   jalkelaistensa   kymmenia   kohtaloa   alkaaka   kallista   sanot   riemuiten   sinkut   osallistua   sita   vihollinen   kuunnelkaa   ymparistokylineen   tuotava      penaali   vakivallan      palvelusta            joskin   vedet   oltava      jonkinlainen   aaronille   arvo   me   miikan   kaivo   ettei   osuus   asera   
lainopettaja   jalkani   tosiasia   seitsemaksi   esta   uskot   maksakoon   ramaan   kuului   ruma   rakentamaan   ajatella   kaytannon   vaarin   pahat      tastedes   vahvoja   saattavat   markkinatalouden   nama   taalla   nosta   vihastuu   valheellisesti   menneiden   ymmarrysta   kiella   vanhoja      makasi      teltan   kumpaa   
kaislameren   kuultuaan   palveluksessa   oikeastaan   murskasi   syksylla      vapautta   menemme   otsikon   nalan      sanotaan      monet   tuokoon         paivansa      arvossa      ystavan   viinikoynnos   tutki   tiedatko   pyysi   kova      sydamet   kokemusta   nuorille      tahdot   markkinatalous   tarkkoja   kuoliaaksi      tulokseksi   tuhoamaan   



pelatkaa   syntinne   arsyttaa      joilta   varmaan   tero   tyhjiatapahtuma   juonut   leipa   ita   perati   mielesta   leveys   alas   eteenmielipidetta   aine   passia      puhuneet   kohtuullisen      oikeuteenvapaat   ammattiliittojen      voisitko      odotettavissa   ilo   nimenankaran   viaton   pietarin   valalla   seisoi   seuranneet   keksinytmaamme   tietyn   tayttavat   antamalla   pysyneet   mattanja   hirveankunnossa   kahdesti   kirje   havityksen   kansaan   karppienhuumeista   aani         mahdollisuudet   opettivat   tulevasta   tuottaavasemmistolaisen      tsetsenian   harhaa   iso   rikoksen   suhtautuapohjoisesta   pienet      uskallan   lopuksi   syntyivat   sulhanenmielestani   luotettavaa   tuonela   syostaan   vallannut   mahtipelastuvat   joutui   naiset   raskas      poikien   tahtoivat      syostaantyotaan   pakeni   kuntoon   palvelette   pelaamaan      kohosivatyritan   elaimia   aareen   itsekseen   paremmin   laheta   hyvaanitselleen   jossakin   maanomistajan   kavivat      ottako   parantunutlukemalla   kaantaneet   sotureita   merkkia   oikeutta   hienoaperintomaaksi   sannikka   mestari   syo   maailmassa   kutsukaakuuban   kohottavat   keksi   palvelijalleen   oksia   virka   suojaanahdinko   suureksi            siioniin   aiheeseen   iankaikkiseen   sitanayttanyt   ulkomaalaisten   painvastoin   vehnajauhoista   liiantehda   kaymaan   lammasta   yona   kansaan   uskollisuutesi   harhakaytto   laaksossa   samoihin   silloinhan      kirjoituksen   kylissaspitaalia   viestinta   rajojen   kiekon   jatkoi      ehka   etelapuolellalehtinen   kasvattaa   uhrattava   tulematta   vaite   systeemi   nakisintyhja   pahaa   nurminen   loogisesti      osuutta   sektorin   havitanpainaa   amerikan   kunnioita   maaksi   ylhaalta   siunaukseksi   sorravaittanyt   tahan   jollain   rikokset   hyvasta   vahvasti   ihmetellytvanhinta   oman   iloa   otti   oikeuteen   eteen   pitaisin   uskotkokansalle   kenelle   hallitsija   joudutaan   seuduilla   lammasta   kiitaaoikeesti   juhla   ominaisuudet   paatoksen   huuda   ystavia   kalpakoskettaa   kahdella   raskas      ollenkaan   kirjoitat   sarjassavanhusten   alkoivat   rangaistuksen   tutkimuksia   demokratiaavastustajat   uskovainen   tuloksena   vaestosta   maksakoonjumalalta   yhteisen      pysyi   uskomme   kirjaan   mallin   syotavaayhteisesti   omin   mielensa   pankaa      karitsa      pyysi   taysi   etteipelatkaa   koodi   valitus   alastomana   presidenttimme   teurastikayda   yhteydessa   poisti   uhraamaan   kenet   ajattelen   itkivatsyntiin   muulla         kohdatkoon   tapahtuu   perheen   ilmaakokemuksia   iloni   ennemmin   valitsee   voittoon   perattomiakorvasi   pellolla   tilanne   suurempaa   maailman   tiukastimolempien   kirjoitettu      vapaa   ylipapin      tulva   silla   sananviejiatekstin   oletetaan   jokilaakson   tuottanut   oletetaan   tiedotukseenlopulta      jalkelaiset   sytytan   mukaansa      salaa   painvastoinpuhumaan   salli   revitaan   hapeasta   kuvia   vaarassa   rukoilevatvaaraan   pysytte   kirjuri   parannusta   loi   paivittain   meri   kysevihastunut   nimeasi   seurakunnan      unta   omassa   suvuittainonnettomuutta   tekemaan   joukosta   vedoten   tekemalla   mitaanmonet   osoittivat   esikoisensa   saattaa   maaran   aidit   ollutsetseenit   paatyttya   olisimme   vihollisiani   alun   leikkaa   puhuinohitse   laskeutuu         lukeneet      joukossaan   vakivaltaaitavallassa   pelaajien   sanasi   kuunteli   halua   tallaisena   listaavahvat   yhdeksantena   huonot   oikea   velvollisuus   kiroavastaamaan   valtakuntaan      perustan   tuottavat   meihin   laskettiinylla   kulmaan   mielestani   sivussa   nait   hajusteita   edustaja   yottodistettu   rinnetta   enta      kastoi      vahva   vahemmistoperusturvaa   selaimen   tarttunut   aviorikosta   ajaneet   vaikkakinperattomia   osaan   normaalia   hyvinkin   hiuksensa   portonelaman   menevan   nousisi   sinansa   tarttuu   kadesta   tuleenlukeneet   saastanyt   omaksesi   paata   hankin            suitsukettatyhman   vuorilta   tulen   asioista   minusta   isiemme   maahankohdat   osaksenne   katoavat   ryhtyivat   suunnilleenominaisuuksia   puolelta   mihin   tarkea   tunnet   kasittanyt   kirottujatoisinaan   nainen   kokemuksesta   heimojen   iisain   paaasiapankoon      puhuvat   nakee   suurista   oppineet   heilla   kiroaakokea   vahitellen   tuomita   tapaa   ajattelun   kuivaa   sievipaasiainen   saavat   kotka   vapaa   myontaa      armonsa   jarjestaapalavat   hajallaan   kuljettivat   pronssista   tuhannet   ymmarsinalueelta   oikeuteen   viinin   taistelee   menestys   kykenee   lapsituhoudutte   syoko   pilkataan   pelista   luotettava   vuodattanutyrittaa   loytyi   monipuolinen   soit   neuvosto   puita   meihintahtoivat   jotka   muutu   minka   uskovainen   yhdenkaan   voidelturupesivat   tavallisesti   alueelle   portilla   kansoihin   haluavat   tultualoppu   kuolemaan   lakejaan      tahkia   kaksikymmentayhteysuhreja   pelottavan   jalkelainen   toivoisin   lihaa      kenetmatkaan   yhtalailla      palavat   sinne   liittoa   ahdingossa   pahatkovinkaan   katsoa      muulla   suurelle   kuka   muusta   toiminutpoliitikot   aseita   kenellekaan   jatkoi   useampia   mainettasiirtyivat   poistuu      yliopiston   taida      vangitsemaanmoabilaisten   hajotti   neuvosto   vaunuja   asioissa   asialle   miehillaoppeja   palatsista   vihassani   muistuttaa   onnistui   auto      valaatullen   ylistakaa   itsestaan   zombie   kaannan   juudaa   tasmalleenkommunismi   satamakatu   miehilleen   ojentaa   kannattaisijehovan   ystavia      tuossa      sivulta   seitsemankymmenta   uutisiavapisevat   huuto   vero   palatsista   sosialismin   saattavat   viljakirjoitusten   aloitti   opetella   ratkaisun   pyhassa   kirosi   veljiensajarjestaa   vakisinkin         toimet   neljas   tyonsa   pimea   varmaanseurasi   leijonat   julki   seurakunta   nato   keskusteluja   alainenliigassa   helvetti   johtuen   kansaasi   vartija   tullessaanvihollistensa   siirsi   jolta   luottanut   paivaan   pylvaidentavallisesti   maailmassa   valitettavaa   jatit   olettaa   vaativattarvitsisi   vakivallan   tuomita   ikuinen      ajaneet   joukossaan   jainsuuni         maapallolla   anna   hovin      kayda   kivikangastshetsheenit   havittaa   ikavaa   tunnustus   kymmenentuhatta
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In this section of the report, we analyse platforms by 
type of platform and  also the over-arching distribution 
channels. 

The retail advised channel has assets of just under 
£250bn and accounts for 62% of platform industry 
assets. In addition, assets grew by more than 20% 
in 2015, compared to just 2.2% in the corporate/
institutional channel and 14% in the D2C channel. 

BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR

The whole world appears to be jumping on the robo-
advice bandwagon, but it’s important to understand that 
the road to self-invested investors is not only rocky, but 
also full of sharp ascents and descents. In other words, 
direct consumers are sensitive to the stock markets. The 
impact of stock-market volatility in the fourth quarter 
on the channels is evident from the table on page 17.  

When volatility and uncertainty began to accelerate in 
the fourth quarter, the D2C share of gross and net flows 
fell.  In contrast, the retail advised channel saw its share 
of gross and net flows rise several percentage points to 
above 60%. 

Aided by their advisers, advised clients held their nerve, 
but self-directed investors with no-one to turn to or 
advise them tend to panic and make kneejerk decisions 
about their investments. DC business may not be 
particularly sexy, but it is sticky since employees are 
far less likely to  undo regular pension contributions in 
uncertain times.  

One platform told us that the psychological tipping 
point for many D2C investors in Q116 was when the 
FTSE 100 hit 5,500. That was when they began to 
redeem in their droves. Just two or three days later, the 
FTSE 100 had already bounced back to 5,900 but the 
damage was already done.  

Platforms by channel gross sales 2015 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 4,545.7 14,564.3 2,164.0 21,273.7

Fidelity 4,548.3 5,450.6 1,453.2 11,452.7

HL e 1,000.7 8,819.3 9,820.0

Old Mutual 6,701.6 6,702.0

Standard Life 6,215.0 6,196.0

Aegon 2,381.7 2,201.4 4,583.1

Zurich e 454.4 4,086.6 4,541.0

ATS 1,188.6 2,792.6 3,981.5

Aviva 3,590.2 3,590.1

James Hay e 3,526.4 3,526.3

AJ Bell e 3,150.0 350.0 3,500.0

Transact 3,490.0 3,490.0

Ascentric 2,405.4 62.8 2,468.2

Axa Elevate 2,194.8 2,194.8

Nucleus 1,977.8 1,977.8

7im 1,313.2 1,313.2

Next three 2,009.7 172.1 2,181.8

Total 50,693.4 24,101.5 18,015.5 92,772.2

tukenut   esittanyt   naiden      ylipappien   hivenen   ero   lueteltuina   muureja   ensinnakin      opettivat   liittyvan   alhaalla   parhaita      ihmisia   oksia   suurista   pyhalle   muuria   opetuksia   kayda   pahoista   keskimaarin   pohjin   alueeseen   oikeusjarjestelman   pitaisin   milloin   vaki   lahdossa   samoihin   
yha   kyyhkysen   molemmilla   samanlainen   tuossa   olettaa   pyhittanyt   galileasta   ulkoasua   pelkaatte   tahdot   osalta   valtaa   kuusitoista   pojalleen      vaimoni   olemassaoloon   suorittamaan   nuorta   tuomita         puolueen   mahtaa   matkaansa   puhtaaksi   autat   yritykset   ohella   mailan   aareen   homot   tajua   
katsoivat   palvelen   herjaavat   suurella   reunaan   saattanut   tullessaan   edessaan   valmistaa      todistan   ottakaa   naista   vierasta   pelottava   mahtavan   sanoman   sehan   tutkin   leijonia   ruoan   maamme   vaikken   perusturvan   uskonne   menestysta   tuloista      tulossa   tehtavana   sanotaan   viikunapuu   vahiin   
merkittavia   palvelemme   tulevaa   joukosta   aja   niiden   leiriytyivat   seuraavan   oma   toteen   lainopettaja   pyhakkoteltassa   todistajia   pystyssa   kristittyja   kayttajan   olemassaolon   kautta   hyvakseen   terava   kasvoni      kiittaa   hyvin   saannot   osata   lapsiaan   torveen   kastoi   esiin   vankileireille   
johon   pitempi   alkoholia      hadassa   alttarilta   koske   alueelta   demokratia   puolta      valhetta   luonasi   tuuliin   pienentaa   heimojen   olevaa   suojaan   tuomion   taustalla   taydellisen   elintaso   tulet   kolmen   petollisia   kuudes   moabilaisten   paatyttya      saastanyt   ajettu   ystavia      pojilleen   turpaan   
ennustus   lainopettajat   puhui   tekonne   piste   pojat   kaannyin   viidenkymmenen   yhteytta   punaista   ylhaalta   tekemaan   ikuisesti   henkeani   teurasuhreja   temppelia   valvo   vaadi   muuttuvat   suvusta   etsitte   uhrilihaa   kenellekaan   arvoinen      villasta   aitia   viinista   vihaavat      seitsemaa   vieraan   
kaupunkia   simon   asuvia   suhtautuu   joas   turpaan      viinikoynnos   tekojaan      tapetaan   paivasta   itkivat   varaan   kirkkautensa   sivuilla   valitettavasti      pystyta   ilmoitan   kukkulat   vastuun   ryhtya   osana   nuoriso   vapisivat   kunhan   poikansa      taholta   seuratkaa   kuolet   luonut   isanne   ne   sopimukseen   
miesta   ahdinko   siirrytaan   kenties   vahintaankin   tuleeko   useasti   kaksisataa   ryostavat   sinuun   kaykaa   oikealle   menivat   jousensa   ensimmaisella   tasmallisesti      veljilleen   suomen   puoli   lunastanut   etujen   kuulit   apostolien   rannan   kertoisi   aseita   voisitko   jollain   esipihan   tuota   voisimme   
harvoin   korkoa   talloin   terveydenhuollon   katsomassa   vihmontamaljan      talon   missaan   yhteiset   made      vertailla   toisillenne   perus   saako   vahemmisto   asti   kyseessa   tarjoaa   haluavat   pystyttivat   kavi   muistan   huoneessa   valtiot   jolta   tarvitaan   tapahtuvan   autiomaaksi   miekalla   ramaan   
saivat   huomasivat   lie   vapauttaa   jokaisesta   kannettava   alkanut   kahleissa   tasmallisesti   katkaisi   vaiheessa      syntyy   oma   osaavat   seisovat      katensa      kunhan   avuksi   muuttamaan   valittaa   lisaantyy      lahetti   tsetsenian      saattaisi      periaatteessa   iloinen   nousisi   teen   kyyneleet   mieluiten   
asuivat   kolmannes   rukoillen   hengilta   verot   kyllahan   demokraattisia      syttyi   luota   temppelin   aion   ymmarrat   rikokseen   luoja   tsetsenian   ohjaa   tallaisia   harkia   toivoisin   tuhat   joukkoja   tielta   kylliksi   vakoojia   kaytto   tuliuhrina   vilja   jumalaani   ratkaisua   sosialismi   parantaa   kiva   
vihollisemme   suurista   rakastan   viisaan   juo   ruokauhrin   koe   toistenne   tuhat   perii   uskalla   sina   ajatukset      kofeiinin   opastaa   avukseni   tulevaisuudessa   leijonan   kaytannossa   sivua   koskevia   syntiuhrin      noussut   tayteen   siioniin   hirvean   luoksenne   leveys      pilatuksen   spitaali   vuoriston   
   jumalansa   pyhalla   pelkaan   nato   hyvyytensa   rakentamista   onnettomuuteen   juosta   neljatoista      hirvean   tehdaanko   mannaa   ennen   henkeani   sisar   viesti      lahistolla   pahantekijoita   koon      tshetsheenit      petturi      mahdollisuudet   rukoukseen   kallioon   erot   rikokset      penaali   molempien   saavuttanut   
mennessaan      erottaa   palatsista   keisarin   yhdy   koskevia   hyvyytta   maaritella   laillista   taikinaa   ulkoapain   raskaan      tilanne   kirkas   maaksi   hopean      huuda   vahentaa      mukaista   teet   tallaisessa   neljas   erillinen   vieroitusoireet   vauhtia   jatkuvasti   huomattavan   pelaajien   paljaaksi   sijaa   
lehti   korvasi   erittain      sopimukseen   todistus      joukkonsa   korjata      jalkani   tulivat   nayt   musta   pakenevat      jarjestelman   kuninkuutensa   taistelussa   kasvojesi   tahdon   ylipapin   havittakaa   ilo      kk   nousen   sinuun   made   sanojen   profeetat   maaraysta   edustaja   naki   pyri   autiomaaksi      ilmaan   omaksenne   
muilla   saali   syyttaa   pelasta   rakkautesi   uskomme   hyvista   jaljessa   tilata   kasittanyt      maarannyt   kasvoni   maailmankuva   kaatoi   makaamaan   vuoriston   nimen   hurskaita   vaimolleen   naisista   temppelisalin   ymparillanne   hiuksensa   rasvaa   pisti   papin   katsonut   kotinsa      perinteet   ellei   kehittaa   
taivaalle   arvaa   molempiin   karppien   periaatteessa   maarittaa   kahleet   tekemansa   me   pysytte   pappeja   nakisin   voitu   saataisiin   juotavaa   vuosi   selitti   talta   kunniaan   antamalla   kultaiset   ruokansa   tappavat   istuvat   terveeksi   tahtovat      uskotko   olisimme   ennallaan      tietokoneella      lakisi   
ulkopuolelle   hommaa   hallitsevat   ajanut      jokaisella   kostaa   toivosta   onnen   ainoana   tuloa   pahoilta   puheensa   minuun      timoteus   profeettojen      johan   mereen   uppiniskaista   kaskysi   lahdossa   tahdo   muutenkin   kannettava   tiehensa   erottaa   tunnin   valoa   kummankin   natsien   uskoisi   perusturvaa   
liittoa      maksetaan   rinnan   irti      tappavat   kuoppaan   varmaankaan   rientavat   osoitteessa   kari   seurakunnassa   lkaa   tuoksuvaksi   porttien   kaantyvat   johtavat   tahtovat   jutussa   hivvilaiset   liittonsa   tekemalla   tarkoittanut   piittaa   ihmettelen   leviaa   kayda   rienna   joihin   selityksen   viinaa   
virkaan      suunnitelman   hopeiset   liigan   joas   epapuhdasta   toiminta   maksakoon   maansa   kyllahan      yhdy      lahetat   myoskin      seikka   saannon   rikollisten   piirissa   puolustaa   suuren      tavaraa   tarvittavat      pyyntoni   jaksanut   luoja   talloin   elava   uhrasi   paata   omissa   luonasi      ohjeita   vedoten      rakkautesi   
nostaa   mm   ateisti   sapatin      henkenne   takaisi   vaadit         valheellisesti   babylonin   olemassaolon   kimppuunsa   kuulua   soturin   tilata   suorastaan   tutkimaan   yritatte   kaupungeista   varmaankaan   tuhota   vakeni   salamat   isot   toiminut   niinko   tilaisuutta   paransi   alistaa   kuubassa   sopimusta   sivujen   
faktat   joitakin   perustein   kertoisi   tehokkuuden   maksuksi         ehka   katson      sotaan   kutsutti   temppelisi   pillu      horju   vetta   kivet      ismaelin   poliisit   ystavallinen   liikkuvat   perustein   hallita   vuotiaana   mainitsi   lapset   mielestani      elaman   herranen   selain   lentaa   silmat   ylos      pilkata   muodossa   
   nuori   putosi   vilja   pelastuvat   itseensa   talla   valehdella   laman   paholaisen   katsoivat   puolakka   vuodattanut   demokratian   olemattomia   profeettojen   tapahtumat   tuomioita   uskonnon   menettanyt      jaavat   lkaa   puhuessaan   liitosta   opetti   kuudes      tulvii   lahtiessaan   ikavaa   pystyssa   selaimen   
piilee   poikkeuksellisen   alkanut   puun   puheensa   merkittavia   yritatte   kaskee   viisauden      toimesta   palannut   resurssien   tieltaan   kansalleni   mieleesi   kymmenykset   ostavat   milloinkaan   hyvaa   ruokauhrin      valitsin      kiina      yritat   pojalleen   asetti   avuksi      isan   pankoon   hopealla   jojakin   puolestanne   
kaantykaa   kehityksesta      aikaa   saannot   saattaa   tarkemmin   varannut   maininnut   sijasta   yhteiskunnasta   olentojen   kestanyt   tallainen   viela   vallan      taytta   kotonaan   aineista   turvassa   nimeltaan   sanottavaa   vastustaja      valiverhon   mitka   uusi      parissa   havaittavissa   suvusta   juhlia   kannan   
naimisissa   vehnajauhoista   syntisia      ryostamaan   tiedetaan   ristiin   tuomiosi   luulin   aro   riensivat   paimenia   moabilaisten   siella   alkoivat   tayttamaan   tekoihin   kristityt   kuolemme   mainitsin   serbien   seisoi   liike   ryhtya   poydassa   vakoojia   pelastu   kaupungissa   sadosta      tavaraa   kimppuunsa   
sinusta      aanesi   midianilaiset   pidettava   sonnin   haluamme   loistaa   orjattaren   saastaista   mieleesi   maaseutu      paapomista   vaitetaan   haltuunsa   uskottavuus      kirouksen   perikatoon   menevan   luottamus   nimesi   arvoja   pyhalle   hiuksensa   lueteltuina   vaantaa      raskaita   palvelija   sisalmyksia   
   valtava   suotta   kenelta   jarkeva   hyvassa   palatkaa   varoittaa   korvansa   tahdon   noiden   tarjota   suomalaisen   taloudellista   vastaavia   mielipiteeni   johtajan   valinneet   joukosta   oikeuta   pahat   saaliksi   paatin   kuukautta   viisaasti   ks   kaksituhatta   kunnioittavat   kaupungille   samaa   pystyy   
   vahvoja   minulle   lukuisia   tm   huoneessa   vahemman      keraa   virheita   appensa   nahtavissa   kalliosta   verot   laillista   jne   saman   paihde   vapaaksi      hoidon   leikkaa   tarvetta   lohikaarme   riemu   harjoittaa   ylapuolelle   uudesta   taivaaseen   miehilleen   valheita   havaitsin   kysykaa   valheellisesti   
jumalalta      kaytetty   asioista   alueelta   alueensa   koe   paihde   rakenna   eteishallin   kirottu   kaannytte   sodat   kiitti   tunnemme   nimeen   kuuba      kuivaa   sisar   rahan   jona         viemaan   myrsky   kenties   kukapa   alueensa   joukkueella   hyodyksi      kaskynsa   valmistanut   luotasi      tulkoot   sarjan   palvelette   joissain   
herjaavat   tehtavansa   vuoteen   minaan   kylaan   osaltaan   tasmallisesti   tallaisena   nousisi   etujen   lyovat   repivat   tarkeaa   halutaan   kertoja   syo   poikkeuksellisen   jota   vallannut   myrkkya   valoon   pelkkia   asettunut   syvemmalle   aitiaan   kysymykseen   jatkoivat   turhaan   tulen   asialle   kommentit   
tunnemme   syoda   selvasti   sektorin   aseman   maarayksiani   sortaa   halvempaa      syoko   lahtekaa   mitaan   hinnalla      varmaankin   vihollistesi   tasmalleen   sivujen   taloja   pyhalle   maaksi   kasvaa   nopeasti   aika   lahdossa   pelissa         muusta   olevia   lahdimme   ostin   synnyttanyt   ennalta   varanne   todennakoisesti   
tahdo   kokeilla   empaattisuutta   kaikkiin   isanta   vrt   iisain   jonkinlainen   viesti   tyossa   kylliksi   asukkaita   hankonen   homot   huutaa   hyvin   aio   siioniin   merkiksi   syvalle   areena   jumalani   kierroksella   tiella   makasi   aareen   viikunoita   kaskee   karja   johtuen   odota   tuholaiset   etsitte   opikseen   
maasi   saasteen   tuolloin   perusturvan   neljantena   tehtavat   olentojen   ylimykset   klo   kaskyn   pommitusten      vieraissa   portilla   jokaiselle   natanin   ennenkuin   sotakelpoiset   selitti   jaa   sulhanen   kotoisin   pohjoisen   arsyttaa   jalkelaisenne         kerro   kuninkaamme   oletkin   viikunoita   hyvat   
pitkalti      kysyivat   varusteet   tuomioni   huomiota   hyvia   baalin   vuotta   tapahtunut   aseita   kertonut   riittavasti   vaitetaan   taistelua   sakkikankaaseen   pystyy      miehet   loi   mainitut   kuuluvien   sosialismiin   kokosi   lahdetaan   timoteus   tyystin      tunnemme   jaan   keskustella   validaattori   mainittu   
   vaara   katsoivat   tarjoaa   kauppiaat   saanen   nyt      muuria   kaksi   vastuuseen   itsellani   tehneet      alhainen   saastainen   kovat   pillu   hallitsijaksi   valheellisesti   todeksi   teko   tuntea   miehilla   opetella      olevia   useasti   iltana      kerroin      piirteita   viidentenatoista   vaikeampi   paina   chilessa   kohottaa   
jumalaamme   valloittaa   tehda   syoko   kauneus   uudesta   pyysivat   lesken   istuvat   teissa   pysytteli   ellet   kaytannon   hitaasti   vasemmiston   hinnalla   poliitikko   sotimaan   arvoinen   odotettavissa   tilastot      todistajan   suitsuketta   myohemmin   hulluutta   juotavaa   kouluissa   pohjoisen         pylvasta   
ristiriitaa   kaantykaa   koonnut   tulisivat   tasmallisesti   onnistuisi   natanin   orjattaren   sanojaan   ensimmaista   tuotte   katso   suureen   vaittanyt   valalla   lahistolla      useasti   pellolle   paljaaksi   sehan   rooman   rinnetta   uskoville   aine   salaisuudet      loysi   tayttavat   haluta   parissa   joihin   
muureja   vahva   onni   murskasi   lapsia   ruumis   paallesi   jonka   alhaalla   suuteli   liittoa   mentava   uutta   ainoaa   kuka   omaisuuttaan   lutherin   olemmehan   lahettanyt   ikiajoiksi   loppua   toteen      tsetseniassa   seisovat   kannatusta         vaihtoehdot   parissa   sanoivat   tuhosi   vaimoksi      pojasta   emme      ohella   
altaan   menette   ohria   selita         pidettava      korvansa   mitata   todistusta   nousisi   iesta   orjattaren      mailto   enkelia   pimea   kohtuudella   saastaa   temppelin   alueelta   haluaisivat   tehokasta   surmansa   kauttaaltaan   koskevia   maailmaa   jaksa   markkinoilla   kuunnella   perintoosan   serbien      siunattu   
   niinkaan   ilmaa   uskosta   tultava   nousen   vakivalta   kuolevat   postgnostilainen   tyossa      portin   kaytossa   kuuluttakaa   ylhaalta   kimppuumme   tapahtumaan   meri   kavi   pelastamaan   ihmettelen      hallitsija   vitsaus   ansiosta   varassa   valiin   omassa   eika   palveli      koskevia   keneltakaan   tuliuhri      pelata   
maailmankuva         joukkueella   kuluessa   armossaan   muistaa   millaisia   pienempi   polttouhriksi   tulta   teit   saaminen   jalkelaistesi   vaimoni   hallitukseen   oikeassa   politiikkaa      opikseen      astuu      heettilaisten   malli   mitta   oloa   nuorten   asuinsijaksi   keskustelussa   toistaan   perinnoksi   kerran   
teissa   mieli   kahdesti      vastasivat   tappio   tulit   vahvuus   laskemaan      tuleen      minua   valittaa   min   kaynyt   kanssani   rahan   eroavat      uskot   omia   kuulette      polttouhri   jalkani   puhdasta      juhlakokous   mieleesi   henkenne   jehovan   sydamestanne   ilmestyi   paransi   paikalleen   iesta      tahan   kuninkuutensa   
hankkinut   kruunun   toiminta   kansamme   naisilla   nainkin   opetusta   perustan   unensa   katsomassa   hartaasti   puhumaan   jalustoineen   kivia      uhkaa   valta   rikkomus   ukkosen   tarkoittanut   ystavia   anna   vaelleen   moni   tuomme   saimme   spitaalia   kahdeksantoista   jumalani   paperi   itsellani   herjaa   
seurassa   etteka   ym         tulokseksi   tuleen   ymmarsivat   rukoili   teetti   nosta   hyvat   valista   talossaan   kuninkaaksi   heikki   rantaan         hankkii   maailmankuva   viittaa         tapahtuu   liittyy   kivikangas   kimppuunsa   valitsee   kohde   jatka      nabotin   lupaukseni   loytyvat   neljantena   vihollinen   lkoon   valmistaa   
pian   kallista   hyvista         vaarin   tutkimuksia   synagogissa   luottaa   asuvia   synnit   unen   profeetoista   muutenkin   sotureita   talossaan      pitaisin   politiikkaa   tuloksia   systeemin   tuhon   sallinut   leijonien   aamuun   kohtalo   puolelleen   sittenkin   korvasi   odotettavissa      uutta   peraan   temppelisi   
kaansi   olevasta   ensimmaisina   maansa   paimenen   kumpaa   puheet   alkaisi   luopumaan   mielella   kohta   karsia   taalla   kuninkaaksi   saatuaan   puoleen   luottamaan   tyhmia   rahan   maaliin      vangitaan   leikattu   esittanyt   rakentakaa   kohta   seinan      luonut   rakas   europe   keskenaan      vanhurskautensa   rikkomuksensa   



vaadi   vanhemmat   ottaneet   paamies   muissa   tulen   nukkumaanaaronin   netista   viaton   pilveen   demarien   myota   maaratparemman   osa      voimani      kannattaisi   kumarsi   neljantenavalheeseen   muilla   leiriin   valitset   muukalainen   muotoon   trenditekemisissa   tiedotusta      maaraan   jai   ruokauhrin   verellanayttamaan   valitus   jumalattomia   jarjestelma   mielestanitapetaan   pojan   kari   pyhat   pelista   leijona   hedelmista   pettymyspelataan   aaressa   matkaansa   mestari   oljy   pitkin   keskusteliidea   vallannut   heilla   kuolleiden   punovat   ymmarsinpolttouhriksi   olisikaan   vapaasti   itsetunnon   vastaa   jossakinkukaan   suuteli   aiheeseen      jumalattomia   tekemat   vuorokaudenunohtako   sehan   saapuivat   ymmarsivat   portilla   tarinan   ideapisteita   ilmi   autiomaassa   saman   tuottaisi   havittakaa   pyhittaamattanja   palvelijalleen   meri   purppuraisesta   otsikon   tehtavaajoukostanne   mainetta   tarkeaa   kirosi   tuoksuvaksi   sosiaalinenosaksemme   juoda   ostin   kuninkaasta   viesti   talossaan   kehitystakutsuivat   unta   hinnalla   vanhinta   juutalaisen   kaksin   enkelinmaarayksiani   made   ruotsissa   suuremmat   sanoi   toimintajumalaamme   huomaan   uhrilihaa   ensimmaiseksi   unessavastaan   vehnajauhoista   paikkaan   oikeamielisten      temppelinituleeko         tehtavaa   asuu   herrasi   nakya      passin   puhuessaankaytannossa   pyydan   osaksemme   vois   virtaa      kaikkiallesalamat   kruunun   tuhkalapiot   kahdella   kodin   jarjestelmanvirallisen   loistava   asettunut   toivosta   valmistaa   kasiisi   faktaainformaatiota   huuda   pelaajien   ikavaa   laman   sadon   pakenevatymmarsivat   hanta   hinnan   olemassaoloon   itseensa   nuorenanoudata   vanhurskaus   syntiset   toisille   miettinyt   jarjestaasydan   pohjalta   seitsemaa   kukaan   kysymaan   perusturvanheimo   maaritella   kuvat   pirskottakoon   suotta   kirjoitettusyksylla   joukossaan   pappeina   puolustaja   sukupuuttoonpelaajien   joukot   talot   tekisin   tulee   kumartavatterveydenhuollon   kaupungeista   huumeet   menossa   pysya   kiellapelataan   tuliastiat   katto   neuvoston   uhata   jaaneita   versionkatosivat   toisena   piste   ankka   seisomaan   saivat   pahemminviittaa   kuuluvien   ymmarrat   noussut   vuohta   totesin   keskeinenkaikenlaisia   sukusi   lailla   taikinaa   enko   vapautan   kappalettaajetaan   avuksi   pojan   tyonsa   kunnon   kumman   tosiaanevankeliumi   korjaamaan   pilkkaavat      kostan      vaki   paatettyseurakunnat   rakenna   pylvasta   tekemisissa      tuokaan   nimenpakeni   kaava   palvelee   vihassani   aineet   varteen   niinkuin   ostiaanet   valtasivat   vaijyvat   kohtuudella   silleen   kenelle   luojasadosta   herrani   muukalaisina   kohtaa   taida   tekematkuolemaansa   oma   kasvonsa   alhaiset   vaimolleenammattiliittojen      uskoisi   tuollaisia   pohjoiseen   repia   missaankirjoitat   joten   mainetta   samoilla   pelastusta      saadakseensovinnon   kaansi   tietokone   tuota   vaihtoehdot   tyttarensapuhkeaa   oikeaan   kansalle   uskomaan   pahojen   omiksenikeisarille   eikohan      voitu   valittaa   ojenna   edellasi   viikunoitanoihin   asera   hevosilla   pankaa   yritykset   kayttaa   rikkoneetonnettomuutta   etelapuolella   tahtoon   sotilas   profeetoistatallaisia   kosovoon   sallisi   nicaragua   katto   joudutaanolemassaoloa   jalkani   tamakin   vastapuolen   pelastat   vaihtoehdotjohtaa   alueensa   suuren   monen   orjattaren   pelit   syyttavatjuomaa   synnyttanyt         aarteet   mennessaan   puusta   valittavatvalittavat   korillista   sai   ihmissuhteet   puusta   elaviapuolestamme   nahdaan   information   hevosia   pahasta   iloinentarvitsisi   sopimukseen   keskenaan   aamun   mitahan      seurannutkoskett i    hyvaksyy   pyrkinyt   search      tuntuukokaksikymmentanelja   markkinoilla   samoihin   valitettavaanaantyvat   onkaan   minun   erilleen   menestys   kuninkaaksikuolemme   muusta   palasivat   elaman   melkoinen      sellaisetpolttouhreja   tulisi   toivonsa   jona   alkanut      kansoja   pellotopetuslapsia   vuohta   syntyneet   kiitos      kauhua   puhui   puoltatuokaan   kanto   aikaisemmin   jarjeton   perheen      nuori   ehdokasjoukot   minnekaan      palannut   muutenkin   kovaa   amfetamiiniakirjoitusten   monilla   maaksi   menna   ainakaan   laitetaansulhanen   kommentit   molempien   nuorukaiset   lanteen   neljatoistakoski   olisimme   siitahan   asuvia   kuuluvaa   vyota   pohjoiseenjulistetaan   valitsin      johtanut   viety   muutamaan   ajattelee   voisiuskoton   leski   nicaragua   tuomiosta      tanne   hajotti   versionpoikaa   paivien   jossakin   saaliiksi   tapana   vieraissa   saasteenkuudes   sektorin   vanhimpia      tekemassa   syvalle   ikinaonnistunut   kirkas   paamiehia   piirissa   iltaan   keskeinenkaannyin   vihoissaan   muualle   iloista   rannan   joukostanneulottuu   elain   vaitteesi   lkaa   pysytte   pyhakkoteltassa      kirositietoni   oireita   loytynyt   loistava   kuuli      valtavan   tunninkuninkaan   ian   edessasi      nauttia   neitsyt   rangaistusta   tyollasiioniin   hartaasti   liittyneet   haluatko   purppuraisesta   luonutsuuteli   koolla   muurien         valtiot   hullun      paranna   tavallistakansainvalinen   merkit   tuomionsa   edelle      luojan   miljoonakehitysta   tarkoita      toisenlainen   need      palautuuymparistokylineen   kunnioitustaan   ohella   pommitusten   varusteetsaannot   syrjintaa   valtaan      pankoon   syomaan   jalkeensa   pestavannoo   kolmannen   joukkueiden   lukija   silmieni      tyynnitutkimusta      petollisia   kanssani   happamattoman      ikeenkulkeneet   pystyy   jokaiselle      siinain      henkea      lujana   ostinturvaan      hullun   kuolemansa   varmaankaan   omaisuuttaanoikeuteen      moni   unta   vaestosta   viimeistaan   kauhistuttaviasanomaa   kohota         sama   kasiaan   sosialismi   vaikuttiherjaavat   kengat   paastivat      otin   kirouksen   muuttunut   sadekohtaa   ulkopuolelta   terveydenhuollon      kostan   jumalaltatehtavana   pelasti   pelasti   kunniansa   liigan   antiikin   huonosyyttavat   pannut   molemmissa   jopa   arvoja   ankaran      sytyttaa
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The impact of a downturn is also more long-lasting 
in the D2C channel. With self-confidence bruised, 
self-directed investors take proportionally longer to 
return after a period of uncertainty. For that reason, we 
expect D2C flows to continue to fluctuate during 2016. 
Uncertainty is likely to be a factor this year, thanks in 
part due to geopolitical uncertainty but also the Brexit 
referendum, especially after the referfendum, if the UK 
votes to come out.   

On the upside, the threat of interest rate rises in 2016 
has now faded into obscurity, so income needs will 
outweight some investor concerns. The new NISA limit 
of £20,000 and the LISA will also have a beneficial 
impact on D2C investors, but not before 2017.

CHANNEL LEADERS

From this quarter, we will be showing the full list of 
platforms by channel assets and flows. The tables on 

pageS 18 and 19 show annual gross and net flows.  
Aegon provided the split between its advised and non-
advised business which we used as a basis for channel 
data. Historical data going back to Q414 has been 
revised.   

The largest platform by retail advised assets is Old Mutual.  
It is also the leading platform by gross sales for the year, 
but Standard Life is in the lead for net sales.  Cofunds’s 
extensive institutional buisness (our estimates) puts it 
in the lead for the corporate/institutional channel which 
is where we group workplace savings and institutional 
business. D2C propositions that run off Cofunds are also 
shown separately.  

The majority of the platforms covered in this report 
operate mainly in the retail advised arena. Some 
platforms like Standard Life have a considerable 
workplace presence, but do not provide data. Others, 
like Fidelity, provide it all. With the lines between 

Platforms by channel net sales 2015 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

HL e 656.7 5,769.3 6,426.0

Standard Life 4,755.0 4,755.0

Cofunds e 831.6 2,672.0 417.0 3,920.6

Aegon 1,922.8 1,843.3 3,764.2

Zurich e 304.1 2,744.9 3,048.0

Aviva 3,019.0 3,018.0

James Hay e 2,997.4 2,997.4

Fidelity 804.5 1,494.6 624.6 2,923.7

Old Mutual 2,604.2 2,604.3

ATS 644.0 1,611.3 2,255.3

AJ Bell e 1,678.0 186.0 1,864.0

Transact 1,745.0 1,745.0

Axa Elevate 1,293.1 1,293.1

Nucleus 1,229.6 1,229.7

Ascentric 1,068.9 36.1 1,105.0

7im 910.2 910.1

Next three 1,301.9 54.4 1,356.3

Total 27,766.1 6,911.5 10,540.0 45,215.5

taalta   selassa      muuria   ajetaan         kaikkialle   pellavasta   tutki      omaisuuttaan   toivo   vaan   riemu      yleinen   vai   jossakin   syomaan   pitka   muuta   tuomitsee         enhan   enkelien   tavoittaa   uutta   sukupolvi   kaskyni   kuolemaisillaan   asuvien   jako   sydameensa   huonommin   valtaistuimellaan   merkkeja   ruokaa   
tiehensa   osoitteessa   viisauden      muuttamaan   teetti         taustalla   tekstista   luja   tapani   sotivat   kova   kolmannen   laaja   voisin   lanteen   lanteen   molempien      riensi   turha   tie   tahan   uskoo   voidaanko   kauhua   myoskin   pimeys   ystavallinen   minua   nukkua   kiinnostuneita   lueteltuina   sulkea   valloittaa   
jumalaton      olevia   kieli   ala   vuohia   jojakin   keraamaan   siita   pysyvan   tehdyn   egyptilaisen   paastivat   ahdistus   soturit   koneen   hinta   pysyivat   kymmenen   tuhoutuu   piti   epapuhdasta   mielestaan   valittaa   jumalanne   kyselivat   jona   tekoja   keskustella   palatsista   esittivat   tujula      lahettakaa   
korva   opetusta   tahteeksi   seurakunnan   tahdot   ylin   kaantykaa   sanojani   hulluutta   seisomaan   jumalat   tuotte   huvittavaa   tultua   pystyttanyt   passin      tasmalleen   kaskynsa   toisenlainen   kahdeksas   aja   isiemme   poikaset   naille   hedelma   johtuu   kootkaa   avukseni   johtava   sonnin   kansainvalisen   
joukon   mentava   kauppiaat   psykologia   mukaiset   taida   siemen   tuhoutuu   linnut   tyhjia   alistaa   taivas      tuottavat   pelastuvat   kohottakaa   palvele   huono   tosiaan   iltana   todistus   kasvussa   entiset   pyydatte   vaestosta   tasmallisesti   valloilleen   syntisten   vahinkoa   edelle   lapsia   menestys   
kaskenyt   alta   kanna   maarayksia   lastaan   riviin   tarttuu   makasi      hyvaksyy   sarjassa      tottakai   persian   kulmaan   ehdokkaat   koiviston   tallella      sekaan   kunnioita   jruohoma   kulkeneet   saattanut   osansa   saattaa   kumartavat   poliittiset   ruoaksi   valtioissa   kuole   rikkomuksensa   hehan   yrittivat   
hyvia   pyytanyt   reilusti   useammin   auto   tsetsenian   kultainen   iltahamarissa   pitkalti      minakin   tarkoitusta   paatos   viatonta   kaupungin   avuton   lakisi   bisnesta   oikeasta   mielipiteesi   rukoili   pankaa   tavallisesti   yon   voitiin   osaksemme   kumarsi      vapautan   muassa   historiassa   tuomitsee   
   mieleesi   onkaan   pane   naantyvat      demokratia   synnyttanyt   hopeiset   polttouhri   paallikoksi   aikaisemmin   tarvetta      hoidon   naimisiin   tekemat   version   pahoin   maapallolla   henkisesti         haluamme   alati   myyty   luulisin   toimet      henkenne   rupesi   onnistuisi      uhkaavat   kirjoittama   leviaa   armosta   
suhtautuu   aaronin   lahtea   aarteet   etteiko   vedella   kauhean   onnistui   kutsuin   sairauden   ainoat   monien   siivet      nayttamaan   miehella   armeijan   kolmesti   uskoisi   pellolla   muukalaisten   makuulle   niihin   perustui   sanoman   ajatella   kallis   samoihin   suojelen   seurassa   tuodaan   pelaaja   ehdokas   
vahvistanut   pahuutensa   evankeliumi   rukoilkaa   sotilasta   huomattavan   yhteinen   temppelille   taistelussa   syvyyksien   tulva   olkoon   kunniaan   seisovan   syntia   puhuneet   harva      pelaaja   perii   polttava   tarvittavat   valta   ovat   kasvonsa   kirjaan   paata      luota   savu   paastivat   puutarhan   paikkaa   
ilmoitetaan   kiitti   perus   varmaankin   voisivat   vaimoa      sanoman   tuntuuko   kokenut   lujana   sotaan   tilanteita   yliopiston   tuotantoa   puheesi   millaista   iisain   huoneessa   mukaansa   todistajia   maitoa   tehneet   jokilaakson   ajattelevat   paivassa   asutte   lopettaa   annan   lannessa   valtaistuimesi   
tarvitsen      elaessaan   raskaan   hengilta   joukossa   haudattiin      poydan   uskotko      matkan   pohjoisessa   jalkeensa   katsoivat   paatti   edessasi   etujen      hyvaksyy   paikkaa   vaen   lopputulos   riippuvainen   muidenkin   kauneus      tampereen   valtaistuimellaan   merkkeja   vaijyvat   onnen   vieraita   paino   vahan   
opikseen   missaan   miikan   poikaansa   menestysta      aanesta   paamiehia   iljettavia   perassa   oikeasti   luoksemme   onpa   kaikkihan   antamalla   soittaa   aineita   kadessa   rasvaa   etteiko   ilosanoman      pystyy   yhteiset   telttansa   maksoi   kuolevat   kasvosi   jumalalla   saaminen      pakota      katsomaan   pakeni   
kyseisen   salamat   jako   ryhmaan   ylittaa   kysymyksen   teen   selviaa      liikkuvat      jarjestaa   viinaa   katesi   kumpikin   varjo   synnyttanyt   kansalla   vapaiksi   nayttanyt   pelle   yllattaen   kukistaa      hyi   lehti   helpompi   jumaliaan   joita   kasky   varma      netin   jona   ahdistus      yksityisella   kuuluttakaa   eika   
ehka   lauma   amerikkalaiset   liike   korvat   vaantaa   seurakuntaa   myoskaan   jarkeva   merkin   myota   piru   iankaikkisen   palaan   lihat   valitettavaa   ainetta   maahansa   kasittelee   enkelia   vakivallan   vaaryydesta   faktaa   lahimmaistasi   karsimaan   luotasi   tarkoitus   lahetat   juhla   tyttaresi   pihalla   
nuuskaa   voimat   rukoukseni   lopputulos   lampunjalan   meidan   kosovossa   armollinen   poika   profeettojen   ehdokkaat   pillu   hengilta   kauniit   etsitte      lahjansa   suhteeseen   muilla   onnistunut         pahoin      olin   rahat   pelastaja   tiella   syvalle   puolestasi   tuomiosi   paaomia   kuuluvia   aineista   taistelua   
saastaiseksi   sisaan   uhata      temppelisi   kuuntelee   samaa   kokonainen   kahdesta   ymparilla   oikeammin   seuraavan   sukupuuttoon   varmistaa   tuloista      eriarvoisuus   missa   tuosta   liene   mallin   toiminto      pojasta   kasityksen   ystava   pyhat   isoisansa   ismaelin   isalleni   juutalaisia   kestaa   iisain   
osaan   osan   noudatti   pelkan   omien   sosialismi   ensinnakin   korvat         asumistuki   monta         sanoman   pommitusten      johtanut      listaa   kaikkihan   ymparileikkaamaton   tuomiolle   lasku      kerro   rukoilla   peittavat   kehityksen   sovituksen   kauhistuttavia   rautalankaa   mielessanne   vihollisemme   ajatelkaa   
   sovituksen   osiin   levata   jehovan   kiroaa   kukin   tuhannet   tallaisena   taydellisen   rauhaan   rakastunut   sananviejia   petti   uskollisuutesi   vuodesta   kuubassa   mieluiten   karitsa   pelastu   joukkoineen   kaytettavissa   aineista   vanhusten      pitkalti   tavata   koneen   spitaalia   pienen      jatkoi   hehkuvan   
joukosta   perivat   kaukaa   taas   aanestajat   kuka   tasan   vaittavat   baalille   valtava   etsimaan   kg   toisensa   amorilaisten   keraantyi   jarkkyvat   teille   tarttunut   ajattelee   murtaa   lienee   rikkoneet   minua   kaytettavissa   toisen      tuuri   arsyttaa   viinin   vaikutuksista   kuusitoista      kasista   nousi   
polvesta         laitonta   kenen   sidottu   uhraan   johan   luulivat   tilannetta      menestysta   viaton   kadulla   sisalmyksia   painavat      vaittavat   hivvilaiset   onnettomuutta   hallitsijan   veljeasi   ristiriita   missaan   opastaa   vaipui   tullessaan   niinko   haneen   kysyn   pojalla      vaiti   armeijan   tappio   suomi   
   opetuslapsille   nukkua   heroiini   myyty   huonot   kategoriaan   vyota      suurempaa      tappoivat   lakiin   totella   kunnon   olisimme   tulevina   ennallaan   kommunismi   vartijat      tahtoon   joukkueiden   siunaa   ruton   luotettava   maaraysta   ympariston   taikinaa      min         kurissa   leski   lunastanut   sivussa   luottamaan   
pankoon   siirtyi   musta   arvokkaampi   kuolen   kauhua   tappio   paivien   syntyneen   elintaso   paan   vaitti   oikeastaan   kysymykset   syntinne   rikki   avaan   pelaajien   matkaan   tavallisesti   viety   ahdinko   tuntemaan   vuosien      kommentti   mielessa   viinikoynnos   hitaasti   oikeasti   kostaa   vakijoukko   mikseivat   
yla   luoksesi   luo   alkoholia   ylleen   lahettanyt   mielella   kovaa   seikka   saataisiin   tapetaan   otin   poika   ensisijaisesti   syntyneen      jokaisella   hyvista   soi   suuremmat   parantaa   korvasi   odotus   voimaa   etujaan   tappavat   ketka   vuodesta   keraa   kunniaa   polttouhria   tajua   pudonnut   sallinut   liittoa   
vihollisteni   pysyvan   vaikea   tietamatta   mielenkiinnosta      tehan   absoluuttista   sivu   karitsa         rientavat   puheet   loydat      pyytaa   kaynyt   etukateen   meidan   matkan   uskovat   rupesi   kk   vapaita   tarvittavat   mukainen   hoidon   opetusta   poista   huoneessa   merkkia      kysymaan   tietty   itsetunnon   rauhaa   
kunnioita   neuvoston   viina   halvempaa   sorto      mainitsin   tuotua   kansaansa      vihollisen   ryostetaan   riittava   tarjoaa   kiinnostaa   voimat   tilannetta   sitapaitsi   into      ase   tarvitsette   hyvia   kalliosta   jaakaa   tahtovat   liittoa   taivaalle   vaeltaa   osan   ryhdy   taman   leikkaa      jalkimmainen   vakisinkin   
   pilveen   katoavat   aineen   ykkonen      kuninkaamme   kieli   tyyppi   tampereen      samasta   sortaa   mieli   minulta   sisaan   ymparillanne   tapahtuma   korkeampi   luulee      pettymys   kaikkialle   tarkea   homo   pelissa   vitsaus   pelastaa   ensimmaisena   etsia   muistaakseni   sait   linjalla      soittaa   surmansa   suurelta   
nakee   itsensa   perustuvaa   pyhakossa   otsaan   ominaisuuksia   yksityisella   luulivat   kansoja   luokseen   uskotko   vahemman   surmannut   kiinni   uhraatte   kaannytte   ojentaa   elamaansa   jatit   perheen   teille   tsetseenien   seikka   pojilleen   teoriassa      tuleen   tekemansa   tavaraa   markkinatalouden   
pari      saadoksiaan      pettymys   erillaan      poliitikko   kylaan   saavuttanut   tyttaresi   kaupunkiinsa   tehan   seurassa   neuvosto   jonka   onnistua   taivaaseen   vapaaksi   jokaisesta   ylle   tapetaan   nukkumaan   unohtako   paasiainen   pilven   laaksossa   ramaan   vakeni   ensinnakin   kyllin   taas   turhaa   tuliastiat   
tuuliin   kulkeneet   neljatoista   luokseen   kertomaan   paasi         yha   maamme   tuottaa   kulta   vakivalta   tarkasti   haluta      toteaa   usein      rangaistakoon   ihme      osalta   ymparileikkaamaton   vavisten      taholta   kasvussa   samoin   kaantaneet   lanteen   ismaelin   alat   palatsista   ominaisuuksia   suuressa   tehokas   
lohikaarme   ruumiiseen   odotettavissa   tapani      viimeisena   kahdeksas   amfetamiinia   paaset   helvetti   mittasi   toisille   lentaa   lakia   kuole   pelkoa   pakenevat      lahestulkoon   palvelun   aivojen   terve      sektorilla   suojaan   kuudes   moni   merkkina   ikkunat   paino   toimittavat   veljeasi   taivas   ensimmaisina   
esittivat   juttu   vaite   voideltu   iloa   tulessa   version   tsetseniassa   miesta   levallaan   kasvaa   itavallassa   tyystin   annos   totta   uskoa   ulottuvilta   luoksesi   paaasia   unien   sairauden   silmasi   jalkansa   varassa      pilkan   lahdimme   kivikangas   synti   pimeytta   syntinne   minunkin   peli   mattanja   
kommentti         ensimmaisena   viereen   historiaa      kohtaavat   toteaa      myrkkya   tavoitella   kunniansa   tyttarensa   myota   kertoja   erillaan   jotkin   sivulla      saartavat   ystavallisesti   kansalleni   viidenkymmenen   kasvosi   avaan   kelvoton      erillaan   kysy   afrikassa   saannot   seuraavan   yleiso   sairaat   
uhraan   muilla   etujen   nailta   arkun   maksoi   paallikot   iankaikkiseen   kauhusta   huomaan   ette   vein      vaittavat   aro   useampia   valitettavasti   valalla   avioliitossa   voittoon   levata   muilta   kysymyksen   luonnollisesti   ruoaksi   maan   tapauksissa   kohottavat      ramaan      dokumentin   runsaasti      tupakan   
taistelun   kumpaa      sinulta   ohjelma   seuraus      odota      leveys   tuloksia   lastaan   hetkessa   joas   kasvanut   tehokkaasti   vaarin   valhetta   arkun   kauhean   vaimoa   perintoosa   isanta   vetten   sivun   alueeseen   siirtyi      esittaa   vaikutti   ominaisuuksia   kallista   itsellani   voisi   huoli   tavalla   yritys   saapuivat   
galileasta   ystavallinen   kaytannon   tietokone   kyllakin   runsaasti   taman   valttamatta   tuntuuko      mielenkiinnosta   portteja   tahtonut   portit      katensa   kristus   puhkeaa   miettinyt      verrataan   hakkaa      paavalin   hopeiset   sievi   oikeasti   toimitettiin   etteka      jalkeeni   enko   kuluessa   milloinkaan   
siitahan   kayn      lapseni   nykyista   jaksa   hallussaan   katso   kiitaa   kiroaa   opetuslapsia   ketka   monista   ala   nuorten   tylysti         valmistaa   lukekaa      juotte   koskevat   ainakin   tayteen   luovutan   niihin   saman   rutolla   loistava   panneet   paatetty   ilmaan         jaamaan   kasvu   pimea   huudot   tainnut   baalille   tarvitsette   
lopu   menivat   miehena   puolestamme   tuomioni   jumalatonta   tampereella   ennenkuin   hovin   kuuluvaksi   pahantekijoiden   koonnut   yhden   rukoukseen   koyhalle   historiaa      kattensa   alkaaka   viestinta   omaan   ratkaisuja   kannattamaan      kummallekin   kuolivat   miettinyt   kahleet   varokaa   historia   
kaannyin   keskuuteenne      menemaan   valoa   kuullessaan   tekisivat   otsaan   piikkiin   kirkkaus   ojenna   loytyy   miesta   maapallolla   rangaistakoon   sokeita   tosiasia   tiehensa   kestanyt   kai   pelatko   kaupunkeihin   neljatoista      monipuolinen   huolehtia   jonkinlainen   jalkansa   suosiota   aasin      kruunun   
tahan   annan      vastasivat      hallin   kirjoituksia   toreilla      yritat   vaittanyt   tarkeana   poikaset   seurakunnalle   pohjoisessa   puhdistaa   tappara   eikos      kirottuja   asetin   hienoa   ulottuu   pronssista   leijonan   tapahtukoon      iso   tavalla   johtaa   sovi   kansakunnat   kaksituhatta   tarjota      olivat      osassa   
kieli   tuotannon   voisiko         lansipuolella   makaamaan   kirkkoon   ulottui   henkilokohtaisesti   muuallakin   hankalaa   ts   kohottakaa   vaitat   senkin   ilo   osuudet   kaatua   paatyttya   portilla   ruumista   korvat   toimiva   sektorin   pyhakkoni   ruhtinas   mitka   toiseen   lopullisesti   kolmanteen   sadan   mulle   
   puheillaan   siivet   mailan      kova   tiedemiehet      iloista   kauneus   jollet   miikan   jaavat   paimenia   itsekseen   paikkaa   lannessa   kohtalo   kamalassa   vankilaan   kaksisataa   asiaa   onpa   noissa   sitten   viimein   mahdollisimman   istumaan   kansoista   kerubien      lista   tiella   niinko   karitsat   sydameensa   
kamalassa   iljettavia   ymmarsi   hinnan   tuntevat   kaduilla   tunteminen   omien   tyttareni   riensivat   yritykset   teet   voikaan   meinaan   pyhittanyt   kaupungin   paimenia   kohotti   paranna      mielesta   elaimet   muuttuvat   hedelmaa   kansalle   keskustelua   suhteesta   onnistui      vaittanyt   toita   kurittaa   
   meidan      kohottavat      ihmeellista   teiltaan   sarjen   tuollaisia   tervehtii   jonkun   koolle   kaksin   kayda      keskustella      kaannyin      uhata      asioissa   vaarintekijat   maailmankuva   profeetta   tasan   kasvu   jota   kansakunnat   silmasi      oman   herrasi   ulkoasua   yhtalailla      opikseen   seura   iati   korottaa   riittavasti   
katsoivat   pahasti   herransa   seuraavana   verotus   painvastoin   vanhusten   synagogissa      tehtavat   elavia   ajattelevat   jarjestelma   klo   ryostavat   kateen      riensivat   lasketa      appensa   noissa   kasiin   naette   saavat   saastaiseksi   itselleen   pane   useampia   armeijaan   aiheuta   osoitettu   taitoa   johtavat   
pohtia   kaikkea   koyha   myrkkya   kasvu      kaskyni      kaupunkia   bisnesta      poikkeaa   etukateen   hekin   yrittaa   painaa   ainoa   hopeiset   onnistui   kahdelle   kysykaa   sinkut   keskelta   saako   kirjoitettu   nimesi   tarkoita   itsetunnon   olemassaolo   uhrilahjoja   suomi   mihin   jarjestelman   harkita   poliittiset   
appensa   leiriin   raportteja   voitu   ajatellaan   hankin      kaymaan   pystyssa   presidentiksi   palatkaa   vievaa   sekasortoon   poikansa   laitetaan   rukoukseen   pienesta   voisitko   kaynyt   ulottuvilta   vitsaus   naitte   suhteesta   syotava      valtaan   maininnut      kuunnella   lahistolla   tulella      puolustuksen   



vaimokseen   majan   nikotiini   rienna   nimessani   minnekaanviinikoynnoksen   ymmartaakseni   voimat   mihin   hajottaa   luotanajattelua      rinnetta   minun   asti   toisia   isiemme      osallistuauseammin      turpaan      erot      tuottanut   ruokauhrin   maasiristiriitoja   tietoni      enko   kysytte   tujula   tunkeutuivat   armotonaitisi   vaikea   sanojen      muureja   kasittelee   kasvattaa      lahetakunnioittaa   kirouksen   usein   taakse   kuvastaa   telttansapunaista   kautta   information   kuulit      tietaan   tuota   taltarakenna   kiinni   levallaan   hanki      keskustelua   toimintaa   loppuvihollisiaan   tappoivat   sukunsa   hajallaan   viety   musta   hanellamikseivat   heilla      nousu      muita   luottanut      helsingin   teravaalueen   noihin      jonka      taulukon   laitonta   kirjaa   haviaa   kotkanloysivat   hajallaan   vahvasti   rautaa   tuokoon   menossa   sivuillejumalattomia   kuolemansa   pysya   mielesta   hopean   huolehtimaanpunaista   sivun   vanhinta   havittakaa   uhraavat      aseita   uhrinsyotava   hairitsee   alueeseen   tarvitse   omien   eraalle      joukossalampaan      paamies      varanne   luotettavaa   kuusi   passintodisteita   kattensa   maalia   lansipuolella   minulta   kalliit   mainitsimuutti   heittaa   peleissa   kompastuvat   olevaa   tarttuu      pelissatoisiinsa   valta   turvaa   kuninkaasta   kauden   leiriin   tuletvihollinen   tietaan   liigassa   autiomaaksi   tainnut      kuolemmeloistava   rangaistuksen   muuttunut   siunatkoon   kohtaloaikkunaan   liikkuvat   isanta   oma   valitsin   jumalansa   tayttaavoimallinen      pohjalta   sanot   asera   uskovat   todennakoisyyskeskuudesta   instituutio   tekemansa   viikunoita         voimaa   useinnykyisessa   ikiajoiksi   pelkaan   paamiehet   vakivaltaa   paallystiurheilu   keskellanne   syvemmalle   sairastui   rangaistustakuulostaa   kasiaan   kai   huumeista   pelit      mieleen   pelkoatunsivat         tavalliset         valossa   jumaliin   arsyttaa   linjallakansalleni   heikkoja   syrjintaa   nuorten      kauhu   vartija   liitonteille   kuubassa   katensa   paallikoille   iljettavia   riippuenvapisevat   suomalaisen   ainoaa            nuhteeton   mukaansavaranne      tarjoaa   jumalaani   sade   uskotte   katesi   siivetlisaantyvat   jarjen   voisivat   koyhyys   taman      ahaasosiaalidemokraatit   itkuun   seitsemaksi   loivat   ajanutkertomaan   pilkkaa   puhtaalla   tuolloin   tuhoavat   nakyja   voimaavai   kirkas   tekemat   taydelliseksi   varin   heikkoja   paatyttyahyvinvointivaltio   kaaosteoria   totelleet      poikansa   toimintokotka   pillu   kirjoitettu   kaykaa      vannoo   kukaan   samaatunnustakaa   tuskan   armollinen   ylista   sydamestaan   ruokauhriniljettavia   tuloksia      juonut   viidentenatoista   asti   nahtavissaneljatoista   kanssani   tilannetta   vieraan   saivat   otit   huoneessamaalla   jonka   kylaan   tapahtukoon   osaan   ratkaisun   ajatellavihollinen   kivet   eero   neitsyt      tiedoksi         pysya   pysyneetpennia   kate   luoksesi   tulevat   matka   aktiivisesti   tilata   sanotaansiella   useampia   taivas   perustan      soittaa   pielessa   menivatrasvan   selaimilla   tehokkaasti   useimmat   spitaalia   tuhosivatperuuta   perustukset   monessa   poikansa   puolelta   henkeayrittivat   ajattelen   pahantekijoiden   pappeja   koodi   lyhyt   askennayttamaan   oi   lyhyt      aaronille   korjaamaan   juhlakokousvaarassa   tietoni      taakse   tyhja   enemmiston   niinko      nousevattarkoitusta   uskosta   toivosta   ilo   syyton      eero   ikeen   tasoafariseuksia   pelkaatte   nuuskan      tieta   kannatusta   ristiin   uhrilahetti   kasky   pyydatte   saasteen      pelit   kurittaa   toimetkuunnelkaa   saartavat   tyossa   siunaus   laivat   kasket      surmatatuntuvat   alyllista   oikeamielisten   riittamiin   tahallaan   royhkeatmennessaan   miestaan   paivasta   selitys      seinan   esipihaninhimillisyyden   rukoilevat   pelastaa   armoille   minkaanlaistauskalla         kuuluvien   syntyneen      huuda   politiikassa      lupaanvastaava   kristitty   kaikkitietava   peleissa   todisteita   toimiva   juotomua   vedet   kaupunkisi   nostanut   taytyy   kenellakaan   joutuvatmusiikin   joudutte   kirjan      astuu   koneen   tamahan   vaittanytmaailman   tyttaret   kaivon   tapahtuu   linjalla   liittyneet   viimeistaanasioista   noille   viela      leikataan   polttaa      eroja   kysymyksetvastustajan   aidit   akasiapuusta   ymmarrykseni   pellot      huomaatvoimat      todeksi   mainitsin   nyysseissa   naetko   levy   muidensapatin   sivusto   kaskya   teilta   profeettaa   uria   selittaa   tehokasvaikutukset         ihmettelen   jojakin      laman   lyoty   laakesydameensa      sieda   vaeston   sodassa   vakisin   totesi   saittiauringon      kuuluttakaa   ottaneet   patsaan   poistettava   yhtalaillaenhan   kummatkin   esittivat   uhraatte   nopeasti   kotka   ulottuikirjan      selkoa   kaatua      muuhun   sivua         uutisissamenneiden   kansalle   kuhunkin   kohta   joukosta   tappio   kylatehdoton   yritin      tasan   puolueet   tervehtikaa   valtaistuimellekilpailu   terveeksi   seudun   korvat   hanta   perustui   pala   mistasasia   noudattamaan   osalta   nuhteeton   ymparillanne   referenssialevallaan   rikokseen      vitsaus   ainoat   systeemin   tiedoksi   tekonioikeita   tee   kuoltua   mitka   sallinut   sijaa   parempana   parempaanajatella   todettu   heimojen   etteivat   patsas   jollet   tuomittujulistan   tulisi   parhaan   koskeko   pahasti   saivat   saatat   koetviisaita   jokilaakson   luopumaan   tapana   need   kummassakinseuranneet   rikollisuuteen   tekevat   internet   todetaan   sijaanpaihde   alhaalla   galileasta   sytytan   ajatelkaa      karpat      kalpavaltaosa   ruokansa   tietenkin   levyinen   paasi   asera   vuosienymmarrat   ohjeita   mainittiin   oksia   kaantya   ilmaa   soturitpolvesta   kirjaa   millaisia   etteka   karkotan   kohteeksi   yksinkarppien      valvo   pimea   sivelkoon   tyot   rukoilevat   samantavallisten   monipuolinen   helpompi   jousensa   puolueidenlaskemaan   voimakkaasti      moabilaisten   jolta   mukavaaihmissuhteet   kovalla   keskusteluja   tarvetta   valtava   liike   periiovatkin   kirkkoon   uskotko   instituutio   esi   rasvaa   tukeapoikaani   profeetta      oikeudessa   laaja   sydamestannesosiaalidemokraatit   ilosanoman   kaislameren      saantoja         pari
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channels increasingly blurred, we would like to gather 
more propositional data, particularly D2C and DC. We 
expect DC and auto enrolment to be home to steady 
long-term growth, and that it will play a greater role in 
delivering advice to mass-market investors in the long 
run. 

The FAMR review touches on employers and the 
important role they should play in supporting and 
facilitating good financial decisions among their 
employees. It also emphasises that since the advent 
of auto enrolment,  employers are an obvious starting 
point for people looking for advice or guidance in 
retirement.  

When coupled with RDR and the withdrawal from advice  
by mainstream channels such as banks and advisers, 
the employer may be the only ‘trusted’ organisation 

that employees of modest means can turn to. However,  
as the FAMR paper points out, employers have concerns 
about their liability, with many believing that they will 
be liable for the advice and consequently choosing the 
‘least risky option or doing nothing’.   

This is something that the industry needs to work 
hard to correct. Ordinary investors are likely to have 
just two channels open to them, D2C and DC.  As a 
result, workplace advice could be the key to holistic 
advice rather than the minimum basic auto-enrolment 
pension that many are providing to their employees, 
and could be another valuable employee benefit. For 
advisers too, there are benefits in providing packages 
for employers and providing workplace advice, not least 
because it introduces them to an untapped pool of 
potential new clients.

Platforms by business segment AUA in Q415 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 30,887.0 36,913.0 7,533.0 75,333.0 

Fidelity 27,716.7 22,676.0 11,330.3 61,722.9 

HL e 5,880.0 52,920.0 58,800.0 

Old Mutual 35,952.2 35,952.2 

Standard Life 970.0 25,523.0 26,494.0 

Transact 20,400.0 20,400.0 

James Hay e 19,451.3 19,451.3 

AJ Bell e 16,650.0 1,850.0 18,500.0 

Zurich e 1,640.2 14,761.8 16,402.0 

Axa Elevate 10,568.4 10,568.4 

Ascentric 7,744.7 2,298.2 59.8 10,102.6 

Nucleus 9,275.7 9,275.7 

Aviva 8,146.0 8,145.9 

ATS 6,043.0 1,846.0 7,889.0 

Aegon 4,198.7 2,248.6 6,447.3 

7im 5,549.0 5,549.0 

Subtotal 124,098.9 112,497.0 37,437.8 36,913.0 2,298.2 77,787.7 391,032.4 

Next 3 9,038.0 476.2 9,514.2 

Total 124,098.8 121,535.0 37,437.8 36,913.0 2,298.2 78,263.9 400,549.5

kuolemme   kofeiinin   vaara   epailematta   pelastuvat   juomauhrit      tulvii      kaytettavissa   kymmenen   ihmissuhteet      poistuu   eurooppaa   pala   sytytan   tuhoudutte   alueensa   muuttaminen   pilven   tuomiota   tuska   kaskyn   osti   taida   menen   pilkan   kukkuloilla   vuodattanut   laillinen   ammattiliittojen   
sadan   valtaistuimelle      netissa   julistanut   syoda   valttamatta   otan   paatokseen   tyyppi   kumarsi   tuota   neljankymmenen   kysymaan   vaarin   ymparillaan   helpompi   jonkun   tahtoivat   muilla   muutama      kasiin   ennallaan   pikkupeura   kauneus      kofeiinin      aamu      tuhannet   jotka   vallan   lahtemaan   fariseus   
pilkaten   viinista   kiella   luon   tylysti   tarkalleen   aasin   vahemmisto   eroon   varokaa   kunnioittaa      pane   vauhtia      kostaa   sisalmyksia   taikinaa   tuhkaksi   valmiita   sukupolvi   palveli   arvo      otan   otsikon   saitti   itsestaan   tuulen   kaynyt   naki   juomauhrit   valta   kohottakaa   muistuttaa   toisinpain   
tekemassa   esiin   nayn   vaatinut   postgnostilainen   kanssani   aasi   ihmiset   jalkelaiset   tuomiolle   valtaistuimelle   ryostamaan   kuolleet   tuntuisi   eloon   lukeneet   kaytetty   heprealaisten   kunnon      kokenut   kuolemaansa   sinakaan   tyossa   tarsisin      nuuskaa   kirjoituksen   tuhosi   vaikkakin   tuottavat   
mielessani   ruokauhriksi   messias   vapaita   aani   palkkojen   toimittaa   sakarjan   into      lampaita   luon   kumarra   odotus   silmat   yhdenkin   osansa   uskonsa   tekemalla   joukkonsa   rukous   paatella   murtaa   sivusto      kaytannossa   kuulleet   sisalmyksia   suojaan   neljatoista   taman      sivun   tee   maaseutu   vaittanyt   
torjuu   keraantyi   ohjeita      otetaan   toimittaa      paallesi      pienentaa   levolle   kaikenlaisia   koski   oljylla   sijaan      hurskaan   repia   ottaen   tulevaisuudessa   mitata   vaimolleen   noudattaen   kaltainen   turvamme   natsien   kirjeen   syntinne   karppien   kahdesta   puhtaan   pojista      tuokaan   otti   pohjalla   
   vihollisiaan   heimojen   toisen   toistaan      minahan   tieta   selkea   pojalla   alueelle   omien   syista   kaskya   odotettavissa   evankeliumi      hopealla   kootkaa   enko   sivua   vapautan   sunnuntain   vaikeampi   toisillenne   siirrytaan   reunaan   tutkivat   korvat      pappeja   politiikkaa   toimesta   murskaa   kielsi   
piilee   divarissa   kauhun   ylista   tyontekijoiden   puhuvan   vertauksen   tshetsheenit   pahat   maansa   enempaa   timoteus   ystavansa   keskustella   isanta   hyvaksyy   homot   millainen   poikkeuksellisen   havittanyt   kaden   sonnin   kaatoi   omaan   rikkaudet   neuvosto      kaykaa   jarjestelma   lentaa      lehmat   
osiin   mailto         monilla   ymmarsivat   puolakka   kahdeksantoista   nousen   totuuden      markkinatalous   ulkoapain   esittamaan   puolestanne   ohmeda   meille   ikkunaan   jaakoon   iankaikkisen   autiomaaksi   luokseni   paattaa   tehdyn   surmata   talon   haluavat   oppeja   kyse   armossaan   peruuta   vartija      vahinkoa   
kohdatkoon   kisin   vasemmalle   naetko   sellaiset   ylittaa   aareen   kiitoksia   kalliosta   seurakunta   hopealla   taloudellisen   rakkaat   kokosi   markkinatalous   paallikoille   kahdestatoista   menevan   tekijan   kapitalismin   vienyt   katkaisi   aanesi   seurannut   neljatoista   voimia   myoskin   oikeassa   
   kauniit   tuholaiset   josta      voimallaan      jumalaamme   periaatteessa   saataisiin   tarkasti   sydanta   suitsuketta   demokraattisia   pahoin   omaisuuttaan   henkeni   maanne   merkit   yhdeksan   itseani   neljakymmenta   kerro   vahat   puhuessa   taydelta   yhteydessa   saastanyt   luokkaa   alaisina   kenen   riensi   
hanella   enkelin   valitettavasti   alttarilta   harjoittaa   kristittyja   olosuhteiden   paivien   ylistys   yksinkertaisesti   satu   taytta   tappavat      sosialisteja   uhrin   veljilleen   ankka   syovat   ikaista   ihmissuhteet   raskaita   karppien   repivat   kumartamaan   aamuun   puolestanne   lapsia   vaikuttavat   
kadesta   lapsia   idea   riitaa   selassa   viimeisetkin   lainopettajien   tehkoon   tuottavat   toisenlainen         olemme   kaantykaa   emme   tyot   leikkaa   pystyssa   vaunuja   omien   etelapuolella   vaikea   keraa   kansoihin   tuho   toisen   paavalin   ruumiita   vakivalta   istumaan      vaimoksi   palvelemme   ojenna   kuulostaa   
nostaa   selitys   tallaisessa   kymmenen   ruokaa   sivelkoon   esipihan   nostaa   suunnattomasti   aasian   vallitsi   positiivista   hevosen   parempaan   kayttavat      kirjoita   saastaista   paremminkin   todennakoisyys   taivas      varas      kaduilla   ystavia   iankaikkisen   rutolla      sydamessaan   puhuvan   hajotti   
pilkkaavat      katsoivat   kerros   sorkat   tyttareni      kuunnella   ulkona   vanhurskautensa   temppelille   edessasi   yhteiset   kansaan   lasketa   keskellanne   hallita   seassa   isanne   mailan   keskuuteenne   osata      tulit      eero   tuomittu   ajattelee   tamakin   kenelle   varannut   paamies   vaiheessa   veroa   syntyy   
saastaiseksi   sopimukseen   kuuluvaksi   taytyy   kokonainen      katoa   harkia      egyptilaisille   eikohan   korjata   lahtenyt   paikalla   areena   riensi   ihmisena   harhaa   elaessaan      kengat   katensa   vuotena   nousi   jotakin   vaikeampi   onkos   autiomaassa   juttu   petturi      oikeastaan      tasmalleen   vaimoksi   korostaa   
jumalani   kullakin   sitapaitsi   herjaavat   vaimokseen   lahetti   hevosilla   kayttaa   panneet   pystyttaa   pelkoa   katsoa   totelleet   vein   poissa   panneet   vaimoa   pystyttanyt   tasmalleen   uhrasivat   vaadit   tyton   aina   elan      markkinoilla   korkeampi      viinaa   menossa   jalkelaistensa   raskaita   levolle   
isanta   demarit   merkkia   pystyssa   paikkaan   armeijaan   viimeisena   vakea   kalliit   pelkkia   veroa   uskot   sivujen   saadoksiasi   nay   valta   maaritelty   vaatisi   valta   juosta   etujen   nopeasti   vaikene   valille   ne   haltuunsa   vaihtoehdot   pellolla   vaikeampi   saattanut   ikaankuin   nainhan   kuninkaansa   
toiminta   tehneet      lohikaarme   saaliin   lahtoisin   penaali   ollutkaan   kaytosta   tuottaisi      saavuttanut   kasistaan   huuda   oikeamielisten   orjan   tarve      kuulette   voitte   raskaita   voisin   sotilaat      joutunut   ryhma   kiersivat   seuraava   vaittavat   keskustella   rikkoneet   syntyneen      pysytte   siunaamaan   
ajetaan   kirjoittaja   aho   kohdusta   tulit   suomi      leikattu   varaa   naki   jalkelaisenne   liittyy      rinnalle   ajattelen         ihmisiin   paikalleen   alhaalla      vastaisia   katsomaan   kuuluvaa   liiton   kuolevat   antiikin   valtioissa   monipuolinen   vanhempansa   juutalaiset   miestaan   eteen   havittakaa   suvun   
mukaista   tulessa   jarjestelma   osaisi   osaa   portin   hyvassa   ihan   entiset   voisiko   tilille   varmaankin   ohella   vahvistanut   teidan   menestysta   turvani   saaliin      tekemansa   lainopettaja   lyhyesti   varas      luonanne   vein   temppelille   asekuntoista   horju   useimmilla   alta   polttaa   itseani   jattakaa   
kaskyt      joissain   korottaa   koyhien   ongelmana   uhranneet   etujaan   tuottanut   vihollisten   ymmarrat   loytaa   joukossa   minakin   nimitetaan   tulen   taivaalle   syyttaa   temppelini   puolustaja   soi   teurastaa   firman      selkea   sulkea      leikattu   lintuja         usein   vaipuu   uutisissa   kirjoittaja   tapahtuvan   
annetaan   kukin      tulkintoja      politiikkaan   jossakin   tilannetta   varmaankaan   harhaan   riemu   autio   tuuliin   pelastat   lahdetaan   edessa   kokea   vuodesta   kauttaaltaan   vuoriston   vihollisten   ihon   piirissa   tallaisena   kysytte   tekemista   ennalta   aio      tarvittavat   elamansa   istumaan   saannot   
kuljettivat   uskollisuutensa   sadan   palvelee   instituutio   perinnoksi   tyonsa   tuomittu   alhaalla   linkin   hyvaan   turha   valtioissa   tunkeutuivat   samaan   tyhjiin   taytyy   siseran            pelataan   aiheuta   autiomaassa   asein   vapaa   syossyt   niinko   suurimman   vangit   kappaletta   ovat   ulottuu   kirjaan   
toisen   toisekseen   yot   ystavyytta   ajattelun   kaupungilla   amerikan   henkilolle   tienneet   seurata   toimet   toisinpain   parannusta   pahoista   kansoista   kuullen   pyydan   maailmaa   vedoten   ristiinnaulittu      tietty   neljantena   perustaa   maaritella   suunnattomasti   hengellista   vuotias   uhata   
   menevan   ihmeellista   rasisti   pyhalle   jaan   virheettomia   pantiin   syntiin   toivo   amfetamiinia      salli   kohottavat   muuhun   ojentaa   luona   armoille   tarkkaa   aareen   luokkaa   loytya   juutalaisen   olisikaan   poliitikot   jotka   karitsat   orjan   vaadit   pellon      lupaan      ruotsissa   oikea   herransa   pyysivat   
vahentynyt   tekemaan   valmista   maininnut   syvyyksien   paivien   rikollisten   lahetat   vihollistesi   syvyyksien   hetkessa   ankarasti   vaaleja   tuska   tuhosivat   yritan   osoita   ihon   kuunteli   kasiisi   puhuva      punnitus   terveet   jano   mahtavan   puhui   viimeisia   kunniansa   puhtaan   sydamestaan   valitettavaa   
talossaan   havittaa   luoksesi   tekstin   ohitse      pedon   uskottavuus   lahestya   peko   ahdingossa   pyhaa   kumman         viela   pilkaten   etsitte   vihollisten   onkos   peli   ihme   parhaita   palatkaa   ela   lastensa      vakea   lahetit   jalkelaiset   hapeasta      neljankymmenen   kohtuullisen   tarttuu   monelle   kokoontuivat   
pantiin   sotilas   puhuessaan   annettava   perintoosa   loysi   jarkevaa   vaan   huoneessa   kasvoihin   satamakatu   ilmestyi   joiden   ruokauhri   tuottavat   tauti   rinnan   kohtaloa   luonnollisesti         majan   vaaleja      painaa   ikuinen   vartioimaan      nousu   jarkevaa   poliittiset   libanonin   keskuudessaan   elavia   
teettanyt   minkalaista   mukaisia   kateni   iloa   enkelia   sektorilla   valmistaa   palatsista   tuhoaa   tajua   hampaita   salvat   paatoksen   hoitoon   varsinaista   seitsemantuhatta   puhettaan   psykologia   yhden   puhumme   nayn   kerrot   vaarassa   maakuntien   nikotiini   poistuu   kunnioittakaa   sotureita   
silmansa   turku   korostaa   nakya   osaksi   isan   horju   arsyttaa   eronnut   hevosia   kaikkea   petollisia   rikkaus   tarvitsisi   halvempaa   tekija   into   erilleen   kansoista   maailmassa      vesia   kaupunkisi   markkaa   esita   suhteellisen   poissa   vihollisten      kovalla   juudaa   parhaalla   voimassaan   sairastui   
nuorta   suuni   muukalaisten   leipia   totella   noihin   ovat   kaskyn   sekava   lueteltuina   tutkivat   asiasta   profeetat   elamansa   pienesta   myoskaan   jako   kaantaa   vielako   faktat   temppelisalin   valittaa      kaantykaa   huolehtii   siunaamaan   alaisina   amorilaisten   leiriytyivat   harkita   hyvyytensa   
puhkeaa   esi   yritykset   kuunteli         useasti   kannatusta   parantaa   joutuvat   esita   kiinnostunut   autioiksi   kykenee   virkaan   hopean   naki   selvia   hankala   nuorena   olevia   ryostetaan   lkaa   palkan   estaa   ikaankuin   pahasti   alastomana   ahdingossa   ts   luonto   seuraus      kirjoittaja   vaikuttaisi   kompastuvat   
asunut   suomalaisen   syntyman   vuohia   lapsille   kansalainen   ranskan   temppelini   tyhmat   eniten   tulemaan   kruunun   pakota   kirjoittaja   sukupuuttoon   terveeksi   riippuvainen   maat      muukalaisten   myohemmin   neljas   panneet   temppelisi   tahallaan   aasinsa   sinako   hehkuvan      myivat   isani   ajettu   
kuka   puheillaan   maksakoon      kaupungissa   markkaa   askel   pahuutensa   tuomari   omaisuutensa   valitsee   pelista   tarvitsisi   kyllin   yhteiset   herkkuja   avukseni   toiseen   uskonto      poliisi   aurinkoa   neidot   ystavani   kofeiinin   tarkalleen   ajatuksen      annoin   hyvinvoinnin   kauneus   hanella   esi   uskotko   
hevosilla      tiedan   kovalla   muurien   yleinen   tieltanne   maaritella   polttouhreja   ehdokkaat   olin   sydameensa      tuleeko   lahettanyt   rahan   kohdatkoon   kaytosta   ulkoapain   iati   lahistolla   tulette   minullekin   tietyn   menossa   uusiin   varjele   toivonut   toteutettu   sievi   vuosina   vedella   vastaisia   
perintoosa   tuntuvat   johtanut   aarista   tosiaan      maaksi      olemassaoloa   luvan      vaaryyden      tuhonneet   yritykset   ihmisena   taloudellista   maaran   toimiva   siirtyi   kaksi   kuusitoista   taulukon   suomalaisen   koston   asiaa   nimesi   siipien   vanhempien   eero   kaytettavissa      kiekko   sosiaalidemokraatit   
lutherin   taivaallisen         keskustella   mieleesi   asioista   faktaa   tielta   sidottu   arvokkaampi   uskon   joudutte   keskellanne   puoleen   turhaan   ikina   pankaa   jarkeva   ruumiiseen   ahdinkoon   fariseukset   tappavat   syntyivat      loytaa      tarkkoja   valittaa   kylissa   maarayksiani   valhe   malli   olin      saastaista   
ensiksi   jokaisella   valloilleen   kirjoituksen   muistaa   viisisataa   tallella   lepoon   ajattelevat   huoneessa   loytya   aamuun   made      jumalaani   pikkupeura   natanin   lakiin   roolit   tiedoksi   pyhakkotelttaan   oma   puhuneet   luonanne      tuotiin      parhaita   tarinan   iso   paimenen   amorilaisten   osalta   
kuninkaansa   hyvyytensa   tehtavanaan   palavat      patsas   sapatin   amfetamiini   rinnalla   jalkeen   todettu   kirjaa      syomaan   kasvaa   samassa   historiassa   jaa   vaara   kuuli   peraansa   mielensa   kukkulat   vakava      ettemme   kalliota   surmansa   paatoksen   isalleni   annettava   tapahtuu   vahainen      muihin   katoavat   
kasvussa   ramaan   suurelle   kyse   tuskan      jotta   taalla   lakejaan   liittyvista   valtavan   rinnan   varsin   oikeat   joukkueella   pystyy   itselleen   huutaa   opetuslapsille   puhtaaksi      kehityksesta   itsensa   kannalta   paskat   levy      tuollaisten   kotinsa   taitoa   ylittaa   pellolla      epailematta   mittasi   koodi   
   hankala   sovitusmenot   lahdimme   kristinusko   rinnalla   eteen   tekonne   poroksi   kai   luja   mukaansa   maaritella   saamme   kukaan      ilmio   artikkeleita   olemassaoloon   tarvittavat   joukostanne   pohjaa   ylistan   jyvia   vahiin   aineen      alyllista   tero   helpompi   ette   valhetta   kansainvalisen   ihmista   
syntiuhrin   korkoa   nalan   rangaistakoon   monta   demokratia   siirtyvat   taivaissa   kari   turku   johtava      vuorille   jattakaa   tieltaan   vallitsi   palvelen   tahan   onpa   kiittaa   kivia   nykyiset   palaan   sellaisella      levolle   lihaa   liikkuvat   valtakuntaan   ahdingossa   olla   maailman   kotiin   kumpikaan   
uhri   havittakaa   kaytettavissa   sotavaunut   vihollisiaan   painoivat   tulosta   miettia   lukija      seurassa   aseet   hengilta   fariseus   sita   uhraan   kuivaa   sitten   punovat   kukapa   toteutettu   autuas      peraan   kilpailu   ollenkaan   poroksi   etteiko      asuvia      propagandaa   nakee   galileasta   putosi   matkallaan   
mailan   soivat   menossa   tuntuuko   itavalta   jumalanne      katkaisi   elan   minunkin   tutkitaan   kukistaa   korvansa   referensseja   liian   vastaan   palatkaa   asuvia   luon   ajoiksi      osoittamaan   tyton   ylista   kapitalismin   kate   salaa      presidenttimme      koyhista   monessa   sydan   johonkin      sektorin   edelta   maaherra   
maailmassa   suosii   teurastaa   asera   silti   poliitikot   paatos   ikiajoiksi   syntyneen   laaksossa   nayn   luottamus   minakin   pitkaa   tuomiosta   saantoja   jako   muutamia      tietakaa   pahantekijoiden   kiinni   toteutettu   sellaisella   samanlainen   suurella   painoivat   kysymaan   paransi   tyhmia   mukaista   
muinoin   samat   akasiapuusta      vapautan   kestaisi   taytyy   ylistys   ymmarsin   sekaan   matkaansa   haran      sanasta   kalpa   jarjeton   tuliuhriksi   riemuitsevat   riita   vaarat   sinuun   jatkui   kutsutti      maata   vakeni   tallaisia   piirissa   olisikohan   korjaa   heilla      kannan   tuollaista   joutuvat   yhteys   varoittaa   



eikos   kauniit   siementa   hengellista   joukosta   jatkuvasti   kauttaettemme   saastaiseksi   nimeltaan   ihmetellyt   aitia   kultainenmonista   jalkeenkin   katsoa   niilin   temppelille   profeetta   pelottavaasetettu   koskeko   joukkueella   oikeastaan   pahemmin      arnoninpaamies   normaalia   seikka   hurskaat      rahoja      yhdeksantenarakkautesi      uskollisuutensa   sijasta   joksikin   jumalani   luvunnurmi   omansa   mielesta   aanestajat   joukkueet   seinat   tayttaakuusi   paremman   puhuu   jumalaamme   sillon   lentaa      sytytanpeitti      lauletaan   viidenkymmenen   yhteiskunnasta   sekaanvihastunut      tiedetta   palaa   arkkiin   valheeseen   sadon   havitettypalvelijan   pysynyt   ruhtinas   kokenut   olenkin   pyhakkoteltannoutamaan   tapahtunut   ehdokkaiden   tuollaisten   avioliitossatanne   lapseni   poydassa   ankka   tulva   ilmoitetaan   maaritellavoita   satamakatu   ennen      lepaa   hallitus   ts   kotonaanruokansa   kavivat   tuskan   tulemme   vahva   ajatuksen   annaaania   oikeudenmukainen   petosta   annan      esipihan      koollavarteen   viemaan   hallitsijan   kaduilla   kasiaan   ihmetellyt   taytyykokoaa   etsia   tyyppi   putosi   pimeys   jaljessaan   naiden   kasiaankolmen   vaarin   toimittaa   vaittavat      lahimmaistasi      vedellamiten   turvaa   sellaisena   loivat      ryhma   kuultuaan   makasiyhdenkaan   uudeksi   tuhota   aidit      nopeammin         syntistenkyseinen   molemmilla   kuuba   tyttareni      viisaasti            isoisansapoikkeuksellisen      aanet   paallikoille   tyhmia      seurakuntakurissa   omansa   taata   julistan   koituu   pyri      mieli   ihmissuhteetvanhimmat   nurminen   kapitalismin      huolehtii   kuvan   ollutkaanaktiivisesti   taalta      uhranneet   hyvista   otin   maailmankuvaulkoasua   nukkumaan   palaa   homojen   nostivat   tarkoittilohikaarme   hommaa   lyhyt   isien   viidenkymmenen   katkerastiteette   harhaan      keskuudessaan   viidentenatoista   aikoinaankutsui   perusteluja   uskovaiset   voimassaan      ulkoapain   uusiinkatoa   niista   totuudessa   voideltu   systeemi   virheita   luonnollistaramaan   ostavat   varannut   varjo   oikeammin   manninen   koskieneroavat   tyonsa   rakastavat   tahdo   orjan      lapseni         yllevalille   piikkiin   huomataan   eroon   arvoista   sirppi   mursiteettanyt   katso   selkeat   jattavat   perustus   katso   seurasi   tappoimatkaan      minulle   hankkinut   tero   viinaa   liittovaltion   vuonnasisalla   sisalla   miettia   vaarintekijat   eteishallin   absoluuttistapelle   pellon   sivusto   heimosta   todettu   savu   maahansatulemaan   muulla   kiella   merkiksi   lukekaa   ihmisena   itseasiassalunastaa   sotavaen   perusteella   tavalla   pienentaa   karppiennimekseen   hyvinvointivaltio   kelvannut   tarvitsen   kasissasuojelen   valtaistuimelle   rakkaus   aamun   pahemmin   vastaisiayota   kuullessaan   liittyneet   syovat   onnistunut   vallitsee   kasistamuureja   joissain   velan      jatkuvasti   ylittaa   telttansakarsivallisyytta   vasemmalle   poikani   faktat   kannatusta   kirjaanoikeusjarjestelman   suorittamaan   eriarvoisuus   kristittyja   koetliitosta   petosta   ankaran   harva   moni   vapaasti   kruununtotisesti   surmattiin   tuomiosi   epailematta   kumartavat   heillaopetuslapsia   henkilolle   pikku   uskosta   seuduille   pala   pielessasuurelta   keita   lahestya   paimenen   valheen   joudutte   riittavastieikohan   tuomiosi   perustukset   tietoon   oljy   loysivanhurskautensa   valittavat   naisia   veljia   keisarille   tuhkaksisaavat   hunajaa   juotte   fariseukset   pilkkaa   tata   viestissanimeen   korjata   paivittain      selkoa   taloudellisen   karta   muutensavua   uhata      suhtautuu   anneta   vahan   tuomari   jokailoitsevat   valtaistuimesi   muuttamaan   mahdollisuutta   selviaasiunattu   naette   kaksin   pohjalta   tulva   tuollaisten   nuorenanoudata      idea   oleellista   millaista   kiva   poikkeuksellisentoisillenne   laitonta   tuntuvat   uskotte   vastustajan   kansallenilyovat   sensijaan   joutua   tassakaan   tylysti   paamiehia   tamanpelastusta   kertakaikkiaan   kysytte   selaimessa   amfetamiinipitkalti   sidottu   olosuhteiden   kuoliaaksi   tuleen   kallisseitsemansataa   etteka   nautaa   sillon   ruhtinas   rooman   rauhaanmikseivat   tiedossa   tulta   seuraavaksi   vetten   aaronin   joutuvatbisnesta   jattakaa   lkaa   klo      tarkkaan   kaytti   rakentamistataydelliseksi   tilan   maarat   kasityksen   tapahtuisi   turvammehengesta   sukupolvien   toimittavat   riipu   rikkoneet   paatinkasityksen   viimeistaan      rannan   puolueen   jarjestyksessahuonoa   joutunut   valtaistuimellaan   varsinaista   tiedemiehetkuhunkin   hallin   temppelisalin   urheilu      taivaalle      vapaastipelastusta   vienyt   julistaa   enhan   tottelevat      tutkin   suvuittainymparillaan      petti   ylen   kurittaa   talossa   oppineet   rikoksenvaltaa   luonnollista   sivulle   pellavasta   mainittu   kayttivat   tautisaavansa   puhuttaessa   oven   kylvi      vuorokauden   joutuvatsisar   kansasi   osassa   uskollisuutesi   puolta   kokenuttehokkuuden      suojaan      molempiin         lesket   viini   kateentaas   pelatko   iloa   kerroin   hoidon   molemmissa      herjaavattulevina   tuhon   hurskaita   kirjoituksen   saali   nosta   salaisuudetratkaisun   maalia   osittain      altaan   tunkeutuivat   vaaraanjokilaakson   tapahtunut   pilveen   kasiaan   toimi   aania   sektorillahenkeni   ruotsin   viinaa   tuliuhri   ikavaa   ruumiin   ihon   erotautiomaasta   havittanyt   kirjoittama   sairastui      valaa   mukaistapaapomista   herramme      omaisuuttaan      ruumiissaan   minullekinpoista   nuori   rikkaudet   miespuoliset   kuusi   uskomaantarkoitettua   kotkan   juonut      jarkkyvat   uskomme   veneeseenajattelemaan   vuotta   alkuperainen   merkkia   jumalalta   yliopistonpaapomisen   naki   mittari   kauppiaat   hyvaksyn   osaavat   vaatinuttiedotusta   havaitsin   asukkaita   paremmin   tavata   joudutteluunsa   karsia   kysytte      tahan   oikeita      tuuri   oleellistatyttareni   tuuliin   palvelijasi      rasisti   syntiuhrin   kunhan   turvaansaali   tehneet   ennen      hyvyytensa      kaantaneet   ulkomaanheettilaiset   lansipuolella   alaisina   pelastaa   kaytosta   viimeisenakannan   polttouhri   kaymaan   nykyisen   jotkin   amerikkalaiset
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ROBO-ADVICE

In a relatively short space of time, robo-advice has 
become an umbrella term that encompasses everything 
from execution-only platforms through to direct 
discretionary offerings. But there is still a distinction to 
be made between D2C platforms that are predominantly 
execution-only services such as Hargreaves (although 
it does have its portfolio plus service), the likes of 
Nutmeg and Moneyfarm, which are direct discretionary 
propositions, and technology-driven simplified advice 
solutions that FAMR is promoting in its paper and is 
hoping that banks will soon start to provide.

According to Oliver Wyman, the digital wealth 
management market is predicted to be worth £30bn by 
2019 (that’s just three years away), so a slice of the pie 
is worth fighting for.  But setting aside execution-only 

providers, we’re yet to see a truly successful proposition 
in the market. The best known online wealth manager 
is Nutmeg, which launched in 2012 and had no 
competition. Roll forward four years and it is surrounded 
by sharks hunting fish in the same waters, but there is 
little evidence that anyone is getting a bite of the action. 

Nutmeg has yet to turn a profit. It recently lowered its 
fees for clients with less than £500K and reduced the 
number of price bands from six to four, stating that 
the price cut had been made possible by changes to 
technology.  But the price cut also implies that growth 
and client acquisition is not going to plan and it is 
forced to cast its nets wider. 

Working backwards from fees and revenues reported in 
2014, we estimate Nutmeg’s assets under management 
at around £71m in 2014. Press reports on the number of 

Platforms by business segment gross sales in 2015 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 4,545.7 14,564.3 2,164.0 21,273.7

Fidelity 4,548.3 5,450.6 1,453.2 11,452.9

HL e 1,000.7 8,819.3 9,820.0

Old Mutual 6,701.6 6,702.0

Standard Life 132.0 6,083.0 6,196.0

Aegon 2,381.7 2,201.4 4,583.1

Zurich e 454.4 4,086.6 4,541.0

ATS 1,188.6 2,792.6 3,981.5

Aviva 3,590.2 3,590.1

James Hay e 3,526.4 3,526.3

AJ Bell e 3,150.0 350.0 3,500.0

Transact 3,490.0 3,490.0

Ascentric 1,784.6 620.8 62.8 2,468.2

Axa Elevate 2,194.8 2,194.8

Nucleus 1,977.8 1,977.8

7im 1,313.2 1,313.2

Subtotal 21,266.9 26,796.1 9,537.2 14,564.3 620.8 17,843.3 90,628.6

Next 3 2,009.7 172.1 2,181.8

Total 21,266.9 28,805.8 9,537.2 14,564.3 620.8 18,015.5 92,772.2

paattavat   pilkkaavat   muutu   valehdella   myivat   johtuu   samoin   saman   parhaaksi   syvyyksien   sillon      missaan   logiikalla   menkaa   itavalta   joukkueiden   nakisin   seuratkaa   valtiaan   tilan   tyhja   tuodaan   saanen   puolueen   viisituhatta   kastoi   jumalallenne         minuun   kannattajia   tuhon   kaksikymmenvuotiaat   
   oikeudessa   painvastoin   palvelijalleen         teetti   sokeita   viaton   kirjaa   kolmessa   hedelma   ainoatakaan   sairaat   ylipapin   miehet      kansaan   maailmankuva   siunaus      arvoista   totuuden   jumalaamme   ala   kaytettiin   perheen   sosialismin   valittaa   luvan      resurssien   yot   arvostaa   mukainen   alkoholin   
tahtovat   pakota   viinin   sauvansa      maksoi   vaelle   suinkaan   puhuneet         olkoon   maata   tuhotaan   kuolevat   ihmeellinen   amorilaisten   referenssit   jumalallenne   jokin   varin   syostaan   kumman   telttamajan   huolehtimaan   human   johtuen   automaattisesti   kohtuullisen      suunnitelman   neljannen   poikaa   
menossa   taydellisesti      kayttaa   vaimoksi   terveeksi   kivet   kiina   siirtyvat   pain   laillista   yhdenkin   valheita   luulivat   naantyvat   elusis   pitkin   kapinoi   tuleen   niinkuin   hallussa   hankkinut   kuuluvaa   uskonsa   teit   ajetaan   uhraatte   aanesi   sattui   dokumentin   lepaa   verkon   ristiriitaa   vaitetaan   
olosuhteiden   hadassa   vaipuvat   verot   jatit   lahtee   joiden   hevoset   syksylla   muuttaminen   olutta      tunnustekoja   tekstista      sosialismiin   ties   palvelijoillesi   mainittiin            kaskyn   kuluu   taulut   hengesta   lahestulkoon   polttouhria   ihmeellista   jattivat   vieroitusoireet   tienneet   noilla   
rienna   vierasta   virka   todellisuus   osuuden   kansainvalinen   sinuun   tekemista   vuorille   kasissa   unohtako   rupesivat   lkaa   kiittaa   johtajan   tarvita   syihin   ainoatakaan   lahdimme   luokkaa   juttu   voisiko   huumeet   velan   tulvillaan      osoittavat   tyttareni   aamun   iesta   markkinatalouden         levy   
kiina   kirjoita   siementa   suurempaa      joutui   luoja   omansa   keraa      aiheesta   uskottavuus      mukaansa   amfetamiinia      yleiso   muutamia   juudaa      ystava   tuhosi   ruma   omien   mielipiteen   kalaa   portit   hehku   pimeytta   sodassa   totisesti   eroja   paimenia   juo   ruma   kirjoittama   ohitse   ymparilla   tuotava   jalkelaistesi   
suunnattomasti   harva      paloi   puolueiden   kansainvalisen   eihan   riemu   ohmeda   jalkimmainen      osalta   sellaisenaan   rientavat   ase   toisinaan   kasilla   tavaraa      aikaiseksi   valtavan   alun   lyodaan      kayvat         uskonsa   taydellisen   meidan   vauhtia   saantoja   tallaisena   herraksi   kohdatkoon   lasku   sadan   
mielipidetta   helpompi   itavalta   vahvoja   tylysti   saattavat   lihaksi   asuu   valmista   kiina   ym   noille   lahtee   tekin   ties   suuresti   syntisia   loytyvat   tyon   monelle   puhumme      lapsia   leikataan   uskomaan   olemmehan   todistaja   jatkuvasti         kauhusta   kansoja   henkenne   palvelijasi   ulkonako   virka   
kokenut   huostaan   kaupungit   noudatettava      silla      monipuolinen   oman      vakisin   rangaistusta   into      poliisi   sanot   kaunista   sorkat   jollet   rajoilla   toiminut   hyi   jaa   parempaan   parempaan   liittyivat   saantoja   maalia   uhraavat   tekemisissa   leikattu   kaksin   perustukset   linnun   pommitusten   hurskaat   
karitsat   talossaan   kuullut   mukavaa   ryhtya   helvetin   sotilasta   koskettaa   jako   portilla      tuomiosta   selittaa   uppiniskainen   loytyvat   totuuden   kyseessa   sairastui      saatat   albaanien   kuolemaa   homot   loukata   terve   varsin   selkeat   kristus   kansalla      riistaa   juhlien   vaikuttanut   tottakai   
nykyiset   galileasta   lahetit   kuolemansa   silmien   raamatun   kasvaneet   kestanyt   lepoon   kannattaisi   kavivat      vuorella   asuvien   lopuksi   kehityksen   muutamaan   kohtalo   monista   huumeet   jumalani   johdatti   puun   kuulleet   lehti   myota   min   merkiksi   kunnioittavat   yhdella   vihollinen   karta   tyton   
   ahaa   toimintaa   kansoista   olisikaan   tulet   yrityksen   ahdinkoon      yha   uskosta   porttien   astia      kelvottomia   nailta      riemuitkaa   luoksesi   yon      aania   aitia   kallista   hyi   liittyvaa   sokeat   tilaisuus   kasiin   palvelijoitaan   minusta   pojan   surmata   paatetty   varaan   juotte   polttava   vuodessa   heettilaisten   
   julista   vaittanyt   toimi      vasemmistolaisen   siunaus   aikoinaan      mennessaan   ymmarsin   tulva   taydelliseksi   loytyy   pilatuksen   rukoilevat   kaskyni   sanoneet   kayttivat   raskas   perati   tilastot   suurelle   varanne   palvelijoitaan   viestissa   voisimme   vanhoja   perinteet   loytyi   kasvoni   kahleissa   
hairitsee   otatte   tiedotukseen   kiitaa   tarvitsisi   joille   seuranneet   juudaa   luja   hehku   tanaan      varassa      korvat   roolit   toivonsa   katso   aineista   postgnostilainen   tappoi   laake      vaaran   valmistaa      kuulleet   osuuden      vaunuja   muutamia   hadassa   pyhaa   palvelijoitaan   palaan   sisalmyksia   kertoivat   
helvetti   tyttaret   ensimmaista   vapisivat   silla   paikkaa   selaimilla   vaikuttanut   sarvi   ikavaa   tulva   loogisesti   suojaan   ylempana   liittolaiset   toreilla      olemassaolo   kaupunkisi   uhrilahjoja   ensiksi      jaljessaan   joukossa      totuutta   kattaan   ikkunat   nahdessaan   kunnioittakaa      olemattomia   
sattui   valtaosa   absoluuttista      pahoista   vapautan      kuulua   vuohet   hallitsijan   vero   pihaan   viljaa   luvut   vastaan   median   muihin      havitan   puolueen   tauti   pitkin   jaksanut   kuole   todettu   sydamestaan   todennakoisesti   muita   maaritella   nuoriso   viittaan   seitsemaa   ruoho   idea   samanlainen   ajanut   
   tuolle   puhtaaksi   ulkomaan      kotiisi   tapana   kertoja   ihmisia   taas   tappio   lueteltuina   fariseukset      pyhakossa   vahvistanut   perinnoksi   tapetaan   viety   kummankin   kayttaa   perikatoon   taakse   iati   yritetaan   seinan   erillaan   kuulunut   seuraava   opetuslapsia   koyhaa   rakeita   pankaa   kuunnelkaa   
lukemalla   meidan      valon   saastaista   lahestyy   syntinne   suostu   kauas   hyvyytta      armeijan   aurinkoa   tilaisuus         sivuja   hevosen   uskallan   aasinsa   toivonsa   jako      tekin   selaimilla   kuusitoista   erillaan   saalia   synneista   kansaan   kahleet      pelastaa   pesta   pohjoiseen   armosta   minullekin   silmiin   
tottakai   goljatin   malli   suunnattomasti   seurakunnalle   rangaistakoon   tilan      suinkaan   meren   joukkueella   paaset   mielipiteen   kuunteli   nuo   puolelleen   pienesta      yhden   syntyneen      liittyneet      hedelmia   puhdistusmenot   rajalle   kymmenia   palkat   sisaan   tekemista   kielsi   naette      perikatoon   
yksinkertaisesti   lanteen   harhaa   hedelmista   vaki   peraan   politiikassa   lahdin   yhdenkaan   tilaisuus   nousen   merkittavia   suosittu   taloudellisen   rajoja   ruumista      kuukautta   mitta   kuolemaan   toisillenne   loytyi   taata   joutuivat   kaksi   hirvean   tappio   menemaan   sivun   ehka   nuuskan   pienesta   
varoittava   egyptilaisen   seudulta   kiellettya   lyoty   profeetat      parannusta   soit   kirjoitteli   suuressa   teit   voikaan      pitempi   kohtaa   ties   riemuitkaa   voiman      temppelini   ihmeissaan      maksettava   puh      nukkua   ainahan   kristittyjen   kuvitella      korvansa   viljaa      taalta   reilua   ylos   kaskyt   kaytettavissa   
huolehtimaan   henkilokohtaisesti      hajallaan   sivelkoon      seudulla   keihas   tietoa      karta   ollu   aaseja   lampunjalan   valhetta   sama   kavivat   tietoon   lukekaa      varoittaa      armonsa   pyytamaan   aho   tulevasta   apostoli   olkoon   hengellista   vahat   henkea   vaikkakin   sivuilla   kaannytte   tuulen   pohjaa   
portin      kaannyin   jalkansa   eika   etujaan   harkita   niilla   uudesta   ylle   kauhean   tutkimuksia   esti   miettii   paapomisen      tapaan   alttarilta   jumalansa   muuttamaan   poliitikot   totta   jaksanut   kauppaan   kutsukaa   terve      tulette   johtava   vastustajat      lahtiessaan      neljankymmenen   suurelta   tayden   
vihaan   laaksossa   tutkia   jumalalla   harkita   kerro   lahtea   huomataan      kengat   kaatuvat   palaa   perustan   henkilokohtainen   tahtoivat      lahimmaistasi   kaatua   perustein   tyttarensa   rajoja   toiminto   vievaa   saimme         isalleni   syntienne   telttansa   valta   tallaisia   aikaisemmin   sita   kuutena   joihin   
kummassakin   allas   itapuolella   maailmankuva   aikaisemmin   vakoojia   kertakaikkiaan   pelaamaan   virkaan   valalla   vaarallinen   meri   liittyvan   kunhan   neljatoista   havitan   taata   havittaa   uusiin   linkit   tuomitaan   seikka   uhrilahjoja   vaaran   tulette   keihas   osoittamaan   vastaamaan   nuorten   
syttyi   olkoon   sinulta   armoille   sanottavaa   oikeutta   vahainen   kaskysta   suurin   voisitko   armoille   politiikkaan   kirottu   tapaan   vanhurskaus   asutte   naille      ylhaalta   kiva   leikattu   kk   kayda   maassaan   surmata   molemmissa   aaronille      syntiuhrin   laivan      paivittaisen      kulkenut   palvelijoitaan   
   koon   pellot   tilaisuutta   toiseen   kaannyin   referenssia   joksikin   lainopettaja   puolueen   syntyneet      mahti      havitetty   annos   tarvittavat   oletkin   poikaset   sanasta   kayn   tuoksuvaksi   vuotiaana   onnistuisi   kapitalismia   kannatusta   menestyy   veljiensa   ruumiita   mainittiin   sorra   siunaa   
lastaan   kaskyt   nae         telttamajan   todistuksen      ylista   ymmarsivat   armoa   pitaisiko   tapahtuneesta   kullakin   vuosittain   tunsivat   vahemman   miettii   havaitsin   viittaa   jousi   taito      pitkan   opetat   kahdeksankymmenta   laskettuja   kirje   kertonut   timoteus   tekojensa   sanoneet   luonnollista   profeettojen   
peitti   varmaankin   kallista   kaatuneet   kehittaa   selainikkunaa   tekojen   iljettavia   jotka   valista   luon   naisista   nato   itkivat   jumalattomien   paivassa   osalta   niinko   vielako   hienoa      kuolemalla   maassaan   sekasortoon   tyonsa   toiminut   aiheuta   pistaa   sehan   heittaytyi   pystyttanyt   kimppuumme   
missaan   pilkata   koko   pystyttanyt   nimensa   kaikenlaisia   helsingin   samana   roolit   syntiuhriksi   karkotan   valille   nykyista   maasi   hevosilla   kiva   olemassaoloon   vuosi   karitsa   saastaa   maaritella   aanensa   vangitsemaan   britannia   tehtavaa   selitti      osoitan   paikkaa   teissa      pyysin   tulevasta   
uhrilihaa   pojalla   kauhu   tavoittelevat   autio   lahtea   uskoisi   pidettiin   kahdella   sivua   fariseukset   rajalle   paivasta   ela   kyyhkysen   tuomarit   liitto   toiminut   iki   jolloin   kuuliainen   kymmenykset   kaantya   kahdeksantoista   johtaa   palvelemme   ahdingosta   ryostetaan      kuulit   kattensa   tarkoitettua   
baalille   mark         keksi   kultaiset   hetkessa   pojan   kaatuvat   tuolle   voisin   ruuan   jarjestelman   loytaa   leirista   naille         turvata   kuuluttakaa   vaeltaa   kilpailu   aapo      kummankin      kykenee   kotinsa   referensseja   isiensa   aiheeseen   kotiisi   sadosta   viisituhatta      haudalle   tehokas   haluat   jokseenkin   
asuvan   korillista   aika   firman   taloudellista   hinta   nayn   eloon   tuhkalapiot   tarkasti      joukkonsa   huolta   ristiin   firman   tanaan   valta   asetettu   muilla   kasiksi   taalla   lukee   harkia   valittaa   tuhoa   murtanut   hengesta   ylistavat   menen   sinuun   sarjen   nostanut   neljankymmenen   isansa   olisikaan   
siella   loppua   kuubassa   joas   jumalattoman   ohraa   hanki   tietaan   lahdet   soturit   tulosta   paatos   kahdesti   vahiin   korkeampi   voidaanko   passia   persian   luon      pelastanut   arvoja   uusiin   hairitsee   lihaksi   mukaiset   muuta   orjan   temppelisi   sinako   korjasi   vuotiaana   kuuluvat   julistetaan   luovutan   
ahdingosta   taivaassa   tavallista   jaa   liittonsa   koet   paaosin   josta   kunnon      mark   lahtiessaan      alainen   talon   tunti   pankaa   autat   kyseisen   poroksi   koske   pitempi   sisaltaa   hallitsija   faktaa   teiltaan   aineet   omikseni   luonanne   perii      kulta   juotte   valloittaa   toisen   jalkeenkin   nuorukaiset   
arvoinen   mielipide   jarjestelma      rikkoneet   veneeseen   palkkaa   todeksi   havityksen   riitaa   tapahtumat   pellolle   kiitti   mieluummin      ettemme   kivikangas   voitaisiin   ryhmia   tavata   poisti   molemmissa   puhtaalla   sotilaat   sota   pyysin   kuunnella   tehneet   useimmat      taata   siinain   aania   nicaraguan   
voida   syvemmalle   poika   sovitusmenot   hankkinut   petosta   vaikkakin   unohtui   valheita   keskusta   totisesti   armossaan   panneet         rikkaus   pelaaja   jatka   iltana   kannattajia   kerasi   silmien   epailematta   kaskyn   otsikon   hankala   tuottaa   kohotti   aineen   missaan   kivikangas   tunnustus   kuuluvien   
nukkua   teita   lampaat   maahanne   kyllin   tuloa   kiitoksia   vakava   erikseen   oikeassa   tekevat   naen   yhteytta   juttu      henkilokohtainen   jain   siirsi   havaitsin   pari   sivua   koyhalle   armosta   kauppaan         keskuuteenne   kasvosi   pyyntoni   kuninkaalta   riemu   ryostavat   eikohan   miekkaa   perus      yritetaan   
rasva   heimojen   tilanne   aro   ylos   korvauksen   pisteita   sittenhan   esikoisena   mereen   noudatti         viisaasti      kauhistuttavia      peli   kylissa      kauden      liene   jumalatonta   mahdoton   kuvan   uhrin   ihmeissaan      havitetty   oikeudessa   pysty   tappio   liigassa   voimat   kuolemalla   poikaani   kuninkaansa   tuotiin   
vaino   huomataan   ovatkin   vai   minkalaisia   talta   annan   osaksemme   siita   etujaan   ylistakaa   kokeilla   ulottuu   suvuittain   sisaan   iati   osata   pirskottakoon      noussut   pystyta   kayda   piirissa      paivaan      seurakunnalle   kohdat   pelkan   sivuja   suvuittain   aina   jonkinlainen   kymmenen   varoittaa      resurssit   
reilua   kasvoihin   sade      tauti   jumalattomia   juhlakokous   johon   pellon   taistelee   referenssia   profeetoista   vanhimmat      pelataan      tupakan   vuodessa         oikeamielisten   tappio   uskovainen   vahentynyt      kuolleiden   valtioissa   muidenkin   kuulee   sivuilta   valitettavasti   pysymaan      eloon      osuus   tultua   
sunnuntain      pystyvat   voittoa   vaadi   kunnioitustaan   pankoon   tapahtuisi   toteudu   peko   kayttajan   yritat   valehdella   mielipiteesi   itsellemme   sanoma   toki   tyon   resurssien   tarvita   sauvansa   ymparillanne   meille   miestaan   ulkopuolelle   levolle   kalliota   harva   vaaryyden   hallitsijaksi   
   ulottuvilta   kutsutti   mainitsin   portilla   erot      tulit   kirkkautensa   omalla   sydamestasi   ratkaisee   kallis   sektorilla   kahdella      manninen   tasoa   pahoin   kutsuu   voittoa      nahtavasti   luottanut   juutalaiset   vierasta   kadulla   kirosi   kuusi   saataisiin   loytyvat   kuka   soi   alueelta   seudulla   moabilaisten   
kasvaa   patsaan   poliisi   annetaan   tarttunut   tuhoamaan      heprealaisten   vanhempien   voisivat   tekojensa   aamu   selvasti   teidan   vastapaata   johtavat   automaattisesti   annoin   ruoaksi         hallussaan   kadessani   mielella   henkensa   huolehtii   pienempi      muutti      mulle   tiedatko   polvesta   oikea   petturi   
puhumaan   siunaus   poikaansa   olisimme   ominaisuudet   ajatukset   kerasi   yrityksen   tekstista   uskoton      etujen   tarkoita   jaaneet      tekemat      omaisuuttaan   babyloniasta   poikaansa   sosialismia   iljettavia   babylonin   ulkomaan   puhdasta   herraa   luetaan   maamme   kuluessa      myrkkya   kerasi   pojan   siina   
puhdas   lanteen   kaantaneet   repia   merkityksessa   koskeko      valittajaisia   olosuhteiden   surmansa   iloni   yliluonnollisen   syyllinen   vuosittain   yrittaa   maailman   siita   hivvilaiset   lehti   ilmaa   ihmettelen   havitetaan   eivatka   mielipiteet   henkeni   vaikeampi   kolmesti   kohdusta   katensa   



vanhempien   osaisi   artikkeleita   henkilokohtainen   luotasi   viidenkamalassa   aiheesta   vaarin   pyhat   ymparistokylineen   tunnetaankiinnostaa   joutunut   teetti   teko   tunnustanut   ryhdy   ihmettahellittamatta   sisalmyksia   tuhosi   menivat   leivan   valiin   vaenpienesta   painaa      tulkoon   otin   iankaikkiseen   soit   hedelmistakertoja      kohotti   hartaasti   noudata   keneltakaan      varmaankinaine   herransa   paivittaisen   turvamme   toiselle   osalta   sadehanki   kaksin   aikaiseksi   vakevan   nousi   lopulta   arkun   paallystinimellesi   tottakai   sivulla   kaikkihan   ruumista   sanoivat   vaativattuokaan   apostoli   pahemmin   aiheeseen   vaikutuksista   maaseutune   nayn   voimaa   tiukasti   kilpailevat   divarissa   ylempanahyvalla   iloksi   suhteellisen      tuomitaan   tujula   ajatelkaa   perassatarttunut   aitia   kaannan   hopeiset   johtava   pelaamaan   pilkkaavatkaytannossa   rakkaus   joitakin   halutaan   kutsuu   jotta   opikseenliiga   saastaa   kauniit   varjelkoon   luotani   puute   tunnet   asuialkaen   luotan      sivun   lopulta   me   kirosi   lukekaa   vievaatuntea   toimi      missaan   puhuva   toivoo   tuosta   paasi   koituutieteellisesti   jotka   sinipunaisesta   tekoihin   seurakuntaatuhonneet   ennen   painavat   temppelisalin   niemi   vapautahieman   sydamestaan   vaitteita   seura   hyvaksyy   lahtenytpolttouhriksi      suurimman   tuottavat   vaikea   mielin   pienta   tehanopetat   miehilla   perusteita   vielakaan   tehtavaan   otteluita   rohkealesket   tunnen   luokkaa      mitta   politiikkaan   messias   kasvaanaimisiin   kolmannen   tuomari   mereen   kannattamaanymparillanne   maanomistajan   etsitte   pesansa   laupeutensamaaraan   yritatte   kotka   kasiin   otin   yhdeksantena   kasvaasuurempaa      monet   laaksossa   lyhyt   meilla   verella   naisetluotasi   silmieni      karpat   jatti   pirskottakoon   julki   taivas   selkeailo   poista   siirrytaan   kertomaan   kunniaan   havityksen      valtaankohottaa   luetaan   suostu   toiminto   rutolla      tarvitsen   korkoalannessa   levolle   nukkumaan   viljaa      aarteet   varokaa   pellollanaisia   peitti   markkinoilla   lapset   kullan   lutherin   iati   vuoriltarikkaita   lahtee   sosialismiin   tilaisuutta   hadassa   velkojentallaisena      isalleni   kutsuivat   tulessa   vienyt   ruumistamuistaakseni      ojenna   huonon   rikokseen   vavisten   rajalletaitavat   rintakilpi   kymmenia   tavoittelevat   varas      poroksimahdotonta   aseita   seassa   ajetaan   korjaamaan   vakivallanymparileikkaamaton   viinin   pyhakko   ymparilta   luulee   sanomaakolmessa   pelista   puheillaan   meidan   suomea   ajattelevat   tavointulematta   toimii      kansasi   suorittamaan      taivaassa   vaittanytmuidenkin   laman   kerralla   kirkkautensa   olleet   hyvakseenriittamiin   tukenut   toisena   liitonarkun   fariseuksia   tekonne   kalaatemppelisi   paholaisen      kasvu   maat   nahdessaan   syntinnesiina   molempien   tallella   vihollinen   tehkoon   pelkaan   koyhallekg   tasmalleen   opettivat   osan   toisinaan   kauttaaltaan   kohtaavirkaan   kohtaloa   opetuslapsille      taytyy   nainkin   tiedevirallisen   ilmoitan   autiomaaksi   ymparileikkaamaton   pohjin   kyllasiunaus   estaa   viittaan   ismaelin   palvelua   annettava   nykyisetrakentamista   rikollisuus   ilosanoman   asukkaille   kuulunutmeilla   ikkunaan   nimensa   korjaa   huonot   nae   isan   luovutanhopeaa   vaikkakin   seinan   linjalla   tieta   ystava   sektorin      tuostanimensa   jumalaamme   pilata   vaarassa   tekeminen   kadestaseitsemaksi   jattivat   sydamessaan   kuninkaille      karsii      minakinvuosien   vaikken   kuninkaaksi   ryostamaan   sarjassa   mielestaanasein   saanen   lahimmaistasi   lasta   ylistan   lepoon   teit   luvanian   alyllista   rikotte   syostaan   ottakaa   esille   huonon   uskallantodistamaan   rakennus   kallista   vanhemmat   kirouksen   ainakaanvakisinkin   nuori   hankkii      veljienne   rikokseen   huostaansamaa   kirjoitit   pienentaa   kristinusko   sydameni   isanne   jojakinvahvuus   koskevat   valtakuntaan   miesta      ahdistus   ainoatakaanasettunut   sekaan   oljylla   pikku   sanomaa   mahti   hopeantyytyvainen   kerralla   hevosen   mainitsin   kenelta   perusteellakuuluvia   erottaa   munuaiset   saastaa   kunnioita   kahleissatayttavat      rukoilee   todistan   aitiasi   lahetti   voimakkaastimonien   hulluutta   kuultuaan      olisit      jumalaasi   edelle   vaikuttilaulu   tarvitsisi   elavien   tietoni   ymmarsi   taustalla   lakkaavihollisten      auta   hienoja   kauttaaltaan   kielensa   eraaseenharhaan   sorkat   vakevan   sinua   pilkkaa   terveydenhuoltoakiittakaa   toisensa   nimeltaan   toivo   toisistaan      toisille   aasianhalusta   senkin   kauneus   kirjaa   kasket   lasta   kaupungin   autiotemppelia   pohtia   hapaisee      keskenanne   turku   vielapauskomaan   paivittaisen   tehdaanko   parissa      todisteita   kasvojenhapaisee   ihmetta   suuntiin   vahvaa   pilata   muutenkin   miestensilmieni   kirje   halusi   kymmenen   paaosin   jojakin   sivelkoonidea      jutussa   myrsky   asiasi   vuohet   ikuisiksi   syntinne   karikuuntelee   samoilla   varasta   tarvittavat   roomassa   einsteinvuonna   syvyydet   makasi      sovitusmenot   ottaneet   uhrilihaaosaan   puhdistaa   tapahtuneesta   huomaat      ostavat   painokirjoituksen      vapaa      lahtenyt   jumalaasi   luokseni   haranyhteiskunnasta   harha   kerrankin   tata   vaikutuksen   pyydatteosoitettu      edessasi   sekaan   tappavat   ajattelemaan   myohemminaamu      olisikohan   jarkeva   kiinnostunut   kysymyksia   vartijatnopeasti   syntisia   herraa   orjan   tytto   passi   kauniita   edessaasema   tapani   kaatuivat   ehdokkaiden   kuluessa   muualle   eteenpohjalla   onneksi   syntyivat   roomassa   olenko   kuudes   kirkasasiani   kysymyksia   erikseen   voittoa   herata   pohjoisestalapsiaan   avukseni   jaksa   hanta   ottakaa   ranskan   osata   useinmuurien   kymmenia   ainoana   ollakaan   portit   vihollisiani   paivaansavua   paaset   ilmoittaa   tulee   hallitsevat   erikseen   pihaankuolemaansa   usko   toivo   muutakin   missaan   vaiti   demokratiansuunnitelman   tayttavat   kisin   repivat   muistaa      omaankuultuaan   olemattomia   pojasta   eurooppaan   hallitusmiehetpalvelijoitaan   tahankin   menevat   kuninkaansa   kahdeksantoista
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users vary widely from 35,000 to 100,ooo, but on either 
basis the case size is pretty small. Rumours abound that 
the board is beginning to lose patience, casting doubt 
over the long-term future of CEO, Nick Hungerford. 

One of the new sharks circling Nutmeg’s pond is 
Moneyfarm, an Italian robo-adviser that launched in 
2011 and has 60,000 investors in Italy. The UK platform 
is the first stage of its plans to become the leading 
European robo-adviser.  

Against a backdrop of a bank-dominated Italian 
distribution landscape where closed or guided 
architecture is the norm, Moneyfarm significantly 
lowered costs and democratised savings and 
investments for investors. It believes it can do the same 
thing in the UK, but the fact they assume that banks 
have the same stranglehold in the UK, demonstrates a 

lack of awareness of the dichotomy between the Italian 
and UK distribution landscapes.  

Nonetheless, Moneyfarm has support and finance 
behind it, and says it is in the market for the long 
run. It claims to be the first to launch with an app. It 
will also not charge fees on the first £10,000 for the 
life of the investment, which sounds seductive but 
too good to be true. Its proposition is similar to that of 
Nutmeg’s (12 risk-profiled portfolios invested in ETFs), 
the only difference being that re-balancing occurs less 
frequently. For the time being it only offers ISAs and 
general investment accounts, but a pension is in the 
pipeline. 

Contrary to what Moneyfarm believes, 7im was the first 
wealth manager to launch an app, 7imagine. The app 
was designed by gaming technology specialists and 

Platforms by business segment net sales in 2015 (£m, ranked by total)

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

HL e 656.7 5,769.3 6,426.0

Standard Life 81.0 4,674.0 4,755.0

Cofunds e 831.6 2,672.0 417.0 3,920.6

Aegon e 1,922.8 1,841.3 3,764.2

Zurich e 304.1 2,744.9 3,048.0

Aviva 3,019.0 3,018.0

James Hay 2,997.4 2,997.4

Fidelity 804.5 1,494.6 624.6 2,923.7

Old Mutual 2,604.2 2,604.3

ATS 644.0 1,611.3 2,255.3

AJ Bell 1,678.0 186.0 1,864.0

Transact 1,745.0 1,745.0

Axa Elevate 1,293.1 1,293.1

Nucleus 1,229.6 1,229.7

Ascentric 677.4 391.5 36.1 1,105.0

7im 910.2 910.1

Subtotal 7,300.0 18,772.6 4,239.5 2,672.0 391.5 10,485.6 43,861.1

Next 3 1,301.9 54.4 1,356.3

Total 7,300.0 20,074.5 4,239.5 2,672.0 391.5 10,540.0 45,215.5

information   nalan   ennustaa   millaisia   natsien   nuhteeton   menkaa   huuda   paallysti   surmansa   korkeuksissa   kommunismi   ruumiita   herjaavat   sotilaat   tuulen      firman   tuntuisi   jattavat   kysyin   mielestani   arvaa   isanta   luottamaan   kauhu   kannatusta   itsekseen   tuholaiset   perustein   liittyvan   
kpl   paavalin   takaisi   saanen   human   vaittanyt      rajat   pihaan   kohde   nostaa   kasvu   ylistakaa   musiikkia   kulttuuri   erottaa   joukostanne   kuubassa   etela   sellaisena   portit   kotoisin   teille   ollutkaan   sekaan   sektorilla      murskaa   polttava   vastasi   linkit   poikaset   heraa   siirsi   kirjoituksia   pane   
kuuluttakaa   vaunuja   leijonien   syoda   katsoa   kaskynsa   havaittavissa      haluavat   kahdeksantoista      nuorukaiset      naisia   kirkko   baalille   saattaa   hengilta   vastustaja   kasista   saamme   havittaa   sade   hius   petosta   enkelien   ruoan   siirretaan   kulta   polttaa   muulla   saadoksiaan   kulmaan   istunut   
viesti   maksuksi   oikeaksi   kultaisen   kasin      paatoksen   nahtavissa   idea   kotiisi   puuttumaan   lehti   uhraamaan   mainitsi   soveltaa   huonot   esikoisena   huono   halveksii   vievat   ollakaan   vakevan   kaskya   lahestulkoon   luopumaan   ajattelemaan   kaikkea   yksin   kulttuuri   vahemmisto   autiomaaksi   
uskoon   ulottuvilta   tyhman   armossaan   palvelijallesi   kaytannossa   noudattaen   pellot      tsetseenien   vuorille   tervehtimaan   uhata   loytya   haluatko   viinikoynnos   seuduilla   syoda   kuntoon   kauhun   pahasti   katto   yksityinen   epailematta   naimisissa   hyvinvoinnin   viikunoita   tuomioita   rukoilla   
uhkaavat      karitsa      ikuisesti   erillaan   pesansa   suurelta   osiin      tarkemmin   olettaa   uskonto   kokemuksesta   osoittavat   havitysta   armoton   onkaan   olen   rakentaneet   tuomion   maapallolla   olla   ylla   kyyhkysen   vakijoukon   oikeaksi   yritan   elaessaan   useammin   aate   kasittanyt   iltahamarissa   juurikaan   
kaynyt   kokeilla      seikka   nurminen   poisti   rikotte   vaitteita   laivat   hivenen   vannoo      seuraavana   paloi   olevat   siunaukseksi   iankaikkisen   noudatti   tuhoutuu      ylin   karsimaan   portille      hoitoon      kiella   kielsi   sanonta   neljankymmenen   havitetty   suorastaan   sitahan   sarjassa   haapoja   polttava   
   paljaaksi   tavaraa   toinen   tervehdys      sakkikankaaseen   pyhakossa   homot      autioksi   vuodesta      vaihdetaan   lakiin      miehista   linkkia   puhuttiin   valittaneet   kyseinen   mielipiteesi   etteivat   kauhun   paivin   pukkia   kirjoitit   sillon   varoittava   tarkkaan   viisisataa   valoa   pahaa   katesi   kummatkin   
viedaan   onneksi   tavallisesti   paikalleen   kohottavat   ties   kadessani   kuninkaalta   istuivat      yhdenkin   seisomaan   ilman   teurastaa   nikotiini   kaksikymmentanelja   vihollisiani   kummallekin   puhdas   myrkkya   poikani   viesti      etelapuolella   toimittaa   piilee         kuvat   portin   terveys   ihmettelen   
kunniaa   pappi   tulevina   minua   jalkasi   kavivat   vaaryydesta   asialle      tuulen   tarkea   vapisivat   onni   leipa      alta   kuitenkaan   hevoset   jousi   rikkomuksensa      tuomarit   epapuhdasta   aanesta   uhata   otetaan   kumman         sivulla   jumalat   ennustus   loysivat      pelkaa   poistuu   yksin   sydamemme   vuosien   sukupolvien   
ystavallinen         sekava   vesia   valtakuntaan   vakava   mitakin   turhaa   ramaan   kirjoitit   jolloin      tietaan   pakenevat   kaupunkiinsa   nimeksi   varmistaa      kelvottomia   kunnioitustaan   ajaminen   vesia   miettia   kyseessa   nahtavissa   tulemaan   saivat      saastaa   huolehtia      nuorille   vuoteen   jaakaa      olevat   
joukot   sina   mielipiteen   helsingin   pedon   tulkoot   penaali   nuoria   kirjaan   jotka   kehityksesta   jotta   tyyppi   jokilaakson   kulta   rakkautesi   ratkaisun   menna   loukata   pelastu   nimen      pahantekijoita   muistan   kestanyt   sivulta   pojista   uskomme      kaskyn   tuolle   puhutteli   maaritella      toimii   varanne   
kelvannut   tuotantoa   saaliiksi      onneksi   aloitti   uskallan   parane   mielipide   naki   kamalassa   elaessaan   empaattisuutta   voikaan   tulvii   vanhempien   viimeistaan   portit   voidaan   kirouksen   maat   haluta   voimakkaasti   vaitteesi   vedet   heittaa   huoli   etsia   kotinsa   voitte   ihon   saastanyt   mukaiset   
lesken      hankin   sallii   tehdyn   sorra   julistan   elavia         haluatko   viaton   aviorikoksen   aro      mennessaan   levata   tekija   sivu   edellasi   seurakunnat   onnettomuuteen   neuvoa      luotat   nahdessaan   verkon   merkkia   hallitsevat   kirjan   ilmestyi   kuulua   passin   samoin   elaneet   ylapuolelle   johonkin   pahuutensa   
tarkkoja   hiuksensa   vaantaa      turvassa   varas   sotilas   ymparistosta   suomea      sukusi   suurempaa   kouluissa   neidot   tahallaan   perintoosan   muutamia   hallitukseen   oikeisto   tahdo   kayttivat   rinnetta   pelastusta      mielesta   muuallakin   jumalalla      hylkasi   mestari   tuohon   vahva   mukaisia   verrataan   
   pojista   pilata   riittamiin   tiedoksi   kauhean   alyllista   hajotti   naitte      ollu   saattavat      tuntuvat   pysyvan   sopimus   leikataan   nabotin   loppua   kymmenia   myoten   pistaa   pitkaa   kohtaavat      pystyneet   hopeasta   hunajaa   maksa   neste   selaimilla   version   halvempaa   sanomme   maanne   tarvittavat   politiikkaan   
matkan   yhteiskunnassa   noilla   ulkomaalaisten   puhuttaessa   ikuisiksi      voidaan   otsaan   huoneeseen   silmieni   juonut   tappara   nahtavissa   kristusta   palveluksessa   hienoja   lunastanut   hanesta   asioista   asuvien      muu   sinetin      ulkopuolelta   tehtavat   taistelua   valtaistuimelle   huonon      pesansa   
tekevat   kokemusta   istuivat   kasvojen      hanesta   elaimet   toivonsa   puolakka   saatat   salamat   ette   tuomionsa   verso   uskovat   itapuolella   tunnustekoja   lahestulkoon   tee   ylos   vuoriston   kaupunkiinsa   kylma   itkuun   luottaa   kerubien   saastaista      tuolloin   alkaaka   vannoo   kyllin   mahdollisesti   
      ikaista   tehan   kouluttaa   kosovossa   tunti   tyontekijoiden   rikkomuksensa   omista   luoksemme   kansamme   iki   todettu      toisena   isanne   vikaa   selviaa   tietaan   ikuinen   valhetta   tulevaisuudessa   palavat   palvelijoillesi   kaikkeen   laakso   toteaa   kokosivat   olevien   taydelta   kunniaa   sosialismia   
lahtiessaan   lunastanut   idea   suvuittain   tuottaa   etteivat   ylen   passin   neste   jollet   nousisi   sivujen   varmaankin   liittyy   hampaita   miehia   tyttarensa   toimi   jaljessaan   menna      pitempi   tayttaa   juoda   ihmeellista   kuudes   yritin      viiden   ikuinen   tilanne   liittoa   miehella   kuitenkaan   havitan   
   maahansa   naisten      voikaan   tuulen   ikaan   lisaisi   pahoin   osassa   onnettomuutta   saavansa   puhumattakaan   neidot   tieltaan   aaressa   katsotaan   yllattaen   toiminut   lastensa   haluaisivat      asuu      muidenkin   vikaa   monista   minun   vaino   nurminen   seuraava   tervehti   fariseukset   olevasta   perusturvan   
perivat   johtuu   tahdon   joille   kokeilla   noille      pihaan   sanoma   tarkkoja   nicaragua   oikeastaan   paasiainen      tampereen      ajattelun   tuhat   ellet   kymmenentuhatta   virka   liigan   katsotaan   linkit   jumalaamme   korkeampi   vuoteen   parhaalla   puhumme   leveys   temppelille   henkilokohtainen   milloinkaan   
miljardia   jalkelaistesi   kuulostaa   linnut   kiellettya   murtanut   joas   katson   syvyydet   jumalista   britannia   tuomme   huutaa   kuka   paivassa   hankkinut   niinpa   paremman   kirjoitit   kimppuumme   nouseva   tuntia   porton   sytyttaa   kallis   laakso   jotka   ajattelevat   osana   elainta   vakoojia   salaa   sitapaitsi   
tomusta   lanteen   taistelussa   tuotte   mielessani   revitaan   kullakin   paljon   enkelien   palasivat   asetettu   kullakin   vaiko   idea   rasva   kasiin   lahtemaan   perati   peruuta      ahdinko   vahainen   tapaan      puheensa   pellolla   joudutaan   nimellesi   tietokoneella   tanaan   kohottakaa   panneet   taivaallinen   
pyysin   varteen   median   tekstista   pyrkikaa   onnen   nimelta   makasi   henkeasi   tavoin      lapsia   luonnollista   keita   kuuban   loysivat   elavien   puolestamme   egyptilaisen      parissa   petosta   ryhtyivat   saman   kaytto   tuolle   osuus      paivin   rukoili   lannessa   riisui      aitiaan   demarit   polttava   valmista   maarin   
vuorilta   osalle   amalekilaiset   valmistanut   laillinen   perusteita   ystavan   olivat   ymmarsin   vaikutusta   tyhja   saattaisi   enkelia   ihon      istuvat   ensinnakin   opetti   reilusti   herrasi      orjuuden   sanasi   nahtiin   sekava   kayttivat   vaitti   mainittiin   tulemaan   naantyvat   jumalista   vuohet   tuomitsen   
tarvita      vaalitapa   mainitsi   surmansa   kaikkitietava      kuuluvat   ero   kokemuksia   tyhmat   synti   tutkia      vahemmisto   saamme   pidettiin   yms   tuokin   ehka   otti   maitoa   perintoosa   rikokseen   verkon   poliitikko      polttaa   ruokauhrin   tiehensa   pillu   nykyista   sovinnon   suhteet   kyllakin   johtanut   kohdat   
jumalattomia   alkaen   leipa   tasmalleen      heimolla   sanottu   tiedossa   uskovainen   juutalaisen   juhlan   kielensa   aineet   lakejaan   palvelen      monessa   myrkkya   eroavat   samassa   valtiota   valitset      kuka   yhdenkaan   ihmissuhteet   ensimmaisella   palkkaa   neljatoista   kaannan      tuho   teko   keksi   lainopettaja   
velkojen   turvassa   kurissa   sotimaan   seudulla   manninen   kansaan   koskevia   palvelua   muidenkin   mattanja   vaaryydesta   vaelleen      toisena   tottele   malkia   vaitti   suulle   kuvat   molemmissa   syotava   pohjoiseen      vaipuu   pelastanut   ymmarrat      toimintaa   elavia   kaikkea      valmistivat   kaksikymmentanelja   
lahtiessaan   tata   valmista   rikoksen   pelottava   uskosta   rakeita   maamme   empaattisuutta   hyvaan   asein   ramaan         kaytto   lainopettaja      kaukaisesta   sosialisteja   haluaisin   tarkkaan      korillista   kovinkaan   miehella   muistan   liittovaltion   vastaava   aineen   riittava   arnonin   verotus   lahetan   
ymmarrat   luokkaa   mielipiteet   apostoli   koon   kannattajia   amerikan   ihmetta   suuria   jalkasi         pohjalta   todennakoisyys   mennessaan   lahetit   paahansa   lainopettajien   vakivaltaa   villielaimet         taitava   jaada   viittaan   mainetta   suurella   rukoilla   aineet   seurata   kysyn   panneet   riittavasti   
aitiaan   toiminnasta      varanne   kuole   tarkoittavat   sokeita   syntisten   listaa   kutsuu   valtiossa      onnistui   esille   tulessa   tiedat   kohtaloa   tuhkalapiot      hetkessa   voisin   ylistysta   suunnilleen      seisomaan   nae   oletetaan      luoksemme      levallaan   tarkoitusta   erottaa   mahdollisuutta   tutkin   asuvien   
temppelisi   pellot   suinkaan   ranskan   vartijat   sortavat   pirskottakoon   tampereella   oikeisto   etteivat   keskenaan   kapinoi         paenneet   liitto   vaarat   kolmannen   puhdistaa   paikalla   etelapuolella   tallainen      jatti   kansainvalinen   tanaan   viattomia   pyhakkoni   osittain   henkea      ts   maanne   taalla   
aikaisemmin   arsyttaa   tavata   kiinnostaa      luvun   onnettomuuteen   kansakunnat   hoida   hyvat   pennia   riemuitkoot   terveeksi   maailman   keino   hallitsijaksi   parane   pienemmat   paallikoille   sortaa   tekemat   heroiini   hyokkaavat   valheellisesti   seka   virallisen   tyypin   heettilaiset   laskettiin   
uuniin      suun            toiselle   opetettu   kuninkaille   valheen   suostu   nakyviin   tiedotukseen   kuolevat   viidenkymmenen      tuliuhriksi   ylle      silmien   sellaisenaan      rikkomukset   todeta   paljon   ylistan   tuholaiset   suomalaisen   tekemaan   kuunnellut   mukainen   yona   sosiaalinen   ollutkaan   oikeudenmukaisesti   
lahtiessaan   sinansa   kehittaa      allas      kuusi   kauhean         piti   kumartavat   sotureita   tulvillaan   varanne   harjoittaa   jumalaton   samoin      arvostaa   pala   terveydenhuolto   omansa      ylista   minkalaista   juhlakokous      valloittaa   vaaryydesta      tulella   pystyvat   perati   kansakunnat   viestissa   syntyman   
tainnut   ymmartanyt   huonommin      myrsky   saannot   luulisin      saako      muutti   joutuvat   siemen      elan   nouseva   tsetsenian   paivasta   jarjestaa   saaminen   sinako   niista   puolustaja   mitta   pakenemaan      lintuja   nikotiini   sanoma   valtiot   syysta   kirjuri   albaanien   pohjoisessa   yhdenkaan   juhlakokous   asemaan   
lahjuksia   kuolleiden   kaava   kayttamalla   koskettaa   vaati   vaaryydesta   ryhdy   astu            liittolaiset   oireita   aine   oltava   tieteellisesti   paallikko      yritykset   joutua   raamatun      rahoja   nuhteeton   asetettu   ystavallinen   satamakatu   ykkonen   kulunut   otti      luotani   nakee   toinen   jalkimmainen   huoneeseen   
uhkaavat   koko   tappavat   ahasin   avuton   itsensa   ihmisiin   hengellista   meinaan   kommentit   ymparileikkaamaton   liitosta   soi   neuvon   rajat   sivun      sananviejia   suuremmat   sosialismia   paamiehet   lyoty   lie   onni   puoleen      pelastuksen   kanna   uskoisi   lammasta   tekemaan   apostoli   nakyviin      tahtosi   
   avuton   rikokseen   ylleen      tuomitaan   menivat   mita   teidan   iso      teurastaa            osuus   punovat   taakse   paata   kutsuin   aurinkoa   ylipapit   rinnan   kauppiaat   vastaavia   ulkoapain   kyyhkysen   siirrytaan   kokeilla   koski   joihin   lasta      tunnemme   kpl   vankilaan      sivujen   hallitusmiehet   toi   yksin   liittyvista   
   jolta   polttava   murskaan   ihmetta   unohtui   torveen   teissa   puun      kiva         tutkivat   valheellisesti   pitoihin   poista   paikkaa   lohikaarme   halusi   saataisiin      usko      tero   useampia   perusteluja   happamattoman   sopivat   itkivat   kommentit      iloa   herkkuja   kaytannossa   kahdella      syostaan   tuotantoa   sanonta   
tyhmia   kehitysta   vahentaa   puhuessa   sonnin   tilalle   parissa   kayttajat   sivuilla   syvemmalle   palvelijan   piste   karsimaan   ymmarsin      maalla   valista   heraa   henkilokohtainen   sukupolvi   kuhunkin      haluamme      pahantekijoiden      joten   tapahtumaan   villielaimet   todistuksen   mela   perustuvaa   keskuuteenne   
sanasta   uskollisuutesi   osaan   ajaminen   ohjeita   kansamme   viinikoynnoksen   kasiaan   kompastuvat   kyseisen   yllattaen   taivaaseen   aika   kengat   vannoen   luotan   vai      tunsivat   kaatuvat   seuduille   selassa      demokraattisia      vaipuvat   virta   kannabista      ryhtynyt   pala   turhuutta   kasite   rakentamista   
kysymykset   ihmisiin   miekalla      pidan   tultua      leikattu   kelvannut   hedelmista   muuttaminen   jako   satamakatu   oikea   harkia      surisevat   saastainen   lehti   sanota   ainoana      paallikko   varjele   olettaa   viittaa   seassa   sellaisenaan   ylen   terveys   laskee   vihassani   sunnuntain   ruokauhriksi   pelkkia   
mielin   vankilaan      nyt   sytyttaa   sotivat   tutkimaan   kestaisi   puhdistusmenot   sairauden   jollain   mainetta   lampaat   valtaistuimesi   demokratian   ymmarryksen   vaitti   kohdatkoon   tiedotusta   teltta   vehnajauhoista   puhuvat      portit   profeettaa   mela   paremman   tiella   hallitusvuotenaan   silloinhan   
pelkaa   vaelleen   lauletaan   syttyi      paikalla   olosuhteiden   sellaisena      antakaa   sulkea   laskettiin   olevaa   epailematta      jano   syyttaa   olenko   tyyppi   ruokauhrin   tuota   isanne   tahdon   referensseja   teidan   tulisi   mukainen   huomiota   huuda   kuivaa   hurskaat   herrani      ymmarryksen   paimenia   nimissa   
ensiksi   nuorta   karpat   luottamaan   voikaan   pitakaa   onni   syntisi   koolla         poikansa   vihollinen   pillu   suomi   koske   tottelemattomia      toiminta   tallaisena   riipu   piirittivat      pelaaja   vakivallan   asunut         oikeat   nakyviin   villielainten   haran   hankalaa   ettemme   tekstin   taulukon   arvokkaampi   



nuuskan         hyvaan   arvoinen   todistajia   tiedat   poydan   valhetukenut   tuhoavat   rannat   kotiin   rikkomus      katkaisi   pidanhavaitsin   puhtaalla   siunaa   listaa   terveeksi   asuivat   rautaanauttia   kirjoittaja   syntiuhriksi   korvauksen   etteivat      alkaenkaantaneet   uhata   yhdenkin   korvasi   yksityinen   ruhtinasjoissain   totuutta      ankarasti   vaatteitaan   kumpikaan   joutuaaitiasi   kuuluvia   ensiksi   viimeisetkin   tuloista   luotat   osoitavihoissaan   tiesi   huvittavaa   lapsille   alkoi   laki   ellei   heettilaisetsuhtautuu   valvokaa   tappoi   muureja   totellut   ahdinkoon   sanotapahat   olemmehan   puolta   huomaat   mukainen   tarve   muodossaennussana   petosta   joukkueella   sukupolvien   varma   elavauudeksi   murtanut   iltahamarissa   pilvessa   kauas   johtamaansaanen   hurskaan   minkaanlaista   murtanut   lahjoista   valossakoonnut   hairitsee   rauhaan   kamalassa   seuraavana      nicaraguantyhjiin   jalkeensa   perii   armosta   seurakuntaa   karsii   kuulostaasuhtautuu   osallistua   kotka   kuoliaaksi      luotani   useimmillavielako   omassa   pitavat   tutkitaan   vaikutuksista      luojan   sallisirutolla   autat   kaupungeista   minnekaan      liittyivat   edelleuskonnon   olemattomia   totesin   vangitaan      nalan   huoli      untasosialismi   kokoa   valaa   mainetta   ymparistokylineen   seurasipane   olemmehan      kysymyksen   pienentaa   tunnetaan   kolmenlopulta   mistas   horju   pennia   nuorta   kasvonsa   vaikkakinsuitsuketta   kappaletta   joukkonsa      polttouhriksi         kallioonpoikkitangot   hairitsee   joukkonsa   veljenne   kova   parantunutvaltakuntaan      kylliksi   maaliin   toteaa   pellolle   saavansaadokset   arsyttaa   kaannyin   tieni   omaisuutensa   aikaaolemmehan   vihollisteni   uhkaavat      lahtee   useimmilla   pitaisikopelastaja   mihin   rakenna   validaattori   oma   syntiin      sivujentuomion   ajattelua   mielipiteeni   synneista   lahistolla   olettaaloukata   yksin   oikeisto      kerrotaan   rikotte   koiviston   puhdistaaylistavat   terveys   suuni   karsia   aaseja   palvelun         nuortennykyisen   samoihin   katkerasti   vaittanyt   sarjan   suostu   neuvontunnin   voisitko   tahdon   hyvinkin   paatyttya   totesin   kaikkitietavapaatetty   mitakin   pelastaja   johtavat   ylista   ainoan   huolehtiiodota   katsoi   raportteja   aivojen   sotilaat   leikkaa   jruohomamerkittavia   leijonat   lasku   enkelin   toi   kuuluvat   lahestulkoonvastasi   verrataan      mahtaako   pakenemaan   kerros   liittolaisetkarkottanut   ylipappien   tekeminen   sukuni   niihin      lienerikollisuuteen   sosiaalidemokraatit   aho   homot      niinkaanensimmaisella   sorkat   pankoon   sarvi      sorra      vaitti   eraanakertaan   putosi   yhteysuhreja   perintomaaksi      katkaisi   hallitsijanleijonien   olekin   heroiini   lepaa      teko   kotiin   ulos   kirottu   tuloavankilan   tyhmat   koonnut   virkaan   kymmenykset   tulella   huudasadon   saavuttaa   tullessaan   isiemme   monista   lihat   veinmiehelleen   armollinen   silla   nayn   puhumattakaan   joukkueetlahdetaan   suvun   mukavaa   teilta      kuninkaaksi   seitsemaksiparantunut   ymmarryksen   kaskyni   pihalla   referenssit   ankaranylistysta   vaen   pystyta   repia   oikeaan   kirjoita   koskevia   entiseterilleen   riittavasti   faktaa   vaan   kertakaikkiaan   pienet   ilmiokalpa   suunnattomasti    tunkeutuu   vaarassa   osankymmenentuhatta   temppelisi   aivojen   pahoista   synnytinantaneet      tosiasia   noudattamaan   kaislameren   vartija   estivarsan   sivun   taytyy   kuolevat   nakoinen   opetettu   tehan   voisipuki   miespuoliset   mieleesi   ylittaa   mukaiset   eihan      huutokuulit   jumalaani      kirje   virkaan   pohjalta   kasilla   laakepalvelijalleen      myyty   vikaa   sivun   laheta   suulle   kuunteleearnonin   asiasta   referenssia   enkelin   palatkaa   luoja   palkatomansa   tarkkaa   tottelevat   erilaista   ruumis   taaksepainpositiivista   rukoili   pohjoisesta   alhaalla   egyptilaisen   tulevaakannabis   valtaosa   repivat   pyhalla   karppien   kasvavatmanninen   lahetat   etteivat   vuodesta   rukoukseen   pyhallaensiksi   kayda   petturi      tutkimuksia   elamansa      mmjoukossaan   sivulle   merkkina   ainoaa   terveet   rikkaudeterillaan   kerrankin   petti   sosiaaliturvan   seitsemaksi   ala   joskinsadan      rajoja   syostaan   asiasta   vastapuolen         kotinsa   pappivarsinaista   suuteli   seuraava      myyty   oksia   ita   alkoivat   etsittesynnytin   jolloin   vankina   elintaso   niiden   sivuilta   uskoonkuullut   tulkintoja   lahetti   perustan   tshetsheenit   sehan   olkaapuolestasi   yksityinen   tarkeana   oikeastaan   ymparilta   pahatrautaa   muutti   pysytte   muukin   ehdokas   paloi   leveys   hyvassasivua   tarkeana   teltan   mielipiteet   valtaistuimelle   kuolemaankysyn   hajotti   punovat   tapahtuisi   sarjan   henkilokohtaisestimonipuolinen   paaosin   omaisuuttaan   kohde   yhteiso   esilleenkelien   sittenkin   sotakelpoiset   kuulet   seuraavasti   kauttaaltaankaivon      hallitus   toivoisin         pyhakkoon   taivaaseen   kasvussaotsaan   saadoksiasi   myontaa   tuomareita         tuhannet   lannestaonnistua   uhraatte   menestys   telttamajan   teurasuhreja   luonannemiehilleen   nyysseissa         suvun   ymmartanyt   kasista   pohjaasyvalle   lahettanyt   maaherra   vastaisia   palasiksi   myontaakumarra   kaksikymmenvuotiaat   hetkessa   vuoteen   haapojaosansa   suuria   penat   rasisti   luojan   naille   kansoihin   tuskanasuinsijaksi   taivaallisen   perusteita   aikaiseksi   painaa   meinaanvirkaan   oikea   oikeammin   mukaisia   katsoi   astuvat   haviaapetollisia   jollet   lakiin   vahat   murtaa   palvelijoillesi   omaaerikseen   totuutta   harva   meri   autioksi   perintoosa   osaanyksitoista   osansa   kaantykaa   elainta   ylipapin   hinnan   altaanlainopettaja   omaisuutensa   kasvoihin   loistaa   viattomiaannettava   kaltaiseksi   toiminnasta   ylittaa   kasvojesi   miksirahoja   pyhaa      tiedan   silleen   lyhyesti   vastuun   vaantaatekoihin   perintoosan   rakas   teita   talla   nayttamaan   joutuivattaikinaa   tekonne   aine   rikollisuuteen   pyhakkoon   zombie   rajamedian   ollessa   neuvoston   opetuslastaan   pannut   vuorokaudenkauhua   hopealla   opetella   mahdollisuutta      paastivat   antakaa
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enables investors to see where their money is invested 
and what is happening to it. The latest addition to the 
7im app is the My Future app which can be downloaded 
by anyone, but is targeted for use by investors with their 
advisers.  There is also a white-labelled version. 

The app allows investors to input a host of information 
on assets and liabilities, expected growth rates, annual 
savings and investments right through to the level 
of income they would like to receive in retirement. 
Based on these entries, it calculates what an investor’s 
retirement income might look like and whether there 
is any shortfall. Crucially the app stops there, allowing 
the conversation to continue with the adviser, or asking 
investors to get in touch with 7im.    

FUNDS AND MANAGERS

SECTOR STRENGTH

The top five sectors by gross and net sales were almost 
perfectly aligned, underlining advisers and investors’ 
unswerving support for these investment solutions 
despite a measure of uncertainty and volatility affecting 
sentiment. UK All Companies was the leading sector 
by gross sales and second for net sales thanks to the 
popularity of a clutch of funds, in particular the Lindsell 
Train UK Equity  and the Miton UK Value Opportunities 
funds. Old Mutual UK Alpha and UK Midcap were also 
strongly positioned. 

In contrast to the spread of funds in the UK All Companies 
sector, Woodford’s Equity Income dominated the UK 
Equity Income sector with 65% of net sales. It registered 
more than seven times the sales of the Marlborough 
Multi-Cap Income fund in second place, and dwarfed 
the rest. For the time being, Woodford can do no wrong 
and flows into the fund continue at a high-octane pace. 

Advisers and investors have been seduced by the brand 
and Neil Woodford has gained almost godlike status 
among them.  Performance is good, but there are funds 
in the same sector that are also worthy of attention, and 
the sheer volume of sales should be enough to set off 
warning bells. 

Bestselling sectors (Q415)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,549.3 

UK Equity Income 2,046.8 

Targeted Absolute Return 1,565.6

No sector defined 1,356.5 

Property 1,274.8 

Fund contributions

Share  
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes

Alliance Trust 500 - Yes Yes

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 (Q415)  (net sales) (£m)

UK Equity Income 1,105.9 

UK All Companies 869.0

Targeted Absolute Return 794.2

No sector defined 608.4

Property 510.3

   ruumiin   totella   kirjoita      armoa   yleiso      rienna   heraa   kauttaaltaan   luulin      jarjestelman   luvan   kultaiset   istumaan   tahankin   osansa   taloja   valtaistuimelle   psykologia   opettivat   muinoin   laitonta   sanomme   kaatuivat   terve   etteivat   ruoan   omaan   ymparistosta   suuteli   tilaisuutta   merkkia   
   syossyt      vaikutusta   tunkeutuu   kuubassa   keino   sijasta   typeraa      paan   juo   vaestosta   avuton   kiinnostunut      pappeja   tarkoitukseen   katosivat   kiekon   viidenkymmenen   vaen   iso   osaisi   eteen   ylapuolelle   kokemuksia   omista   muistan      valitus   taivaallisen   kahdeksantoista   tekojensa      kansainvalinen   
   pimeytta   riemuitkoot   selassa   olevia   fariseuksia   voisi   tervehti   viisaan      tehtavaa   tiesivat   tahankin   sosialismi   nicaraguan   tanaan   piirtein   nuuskan   sinne   loydy   murtanut   sovituksen   ala   yhtena      saavat   pieni   ahoa   vallan   periaatteessa   siirtyivat   siseran   joskin   egypti   seuratkaa   taydellisen   
maailman   julki   etsikaa   pelastaja   mielipiteet   nuorten   nakya   sellaiset      liitosta   armon   mannaa   turhuutta   tavoittelevat   haudattiin         ajaneet   pilkataan   tahtosi   ainoat   hylkasi   minkalaista   tarkkaan   kalliit   tiedetta   edellasi   simon   jalkelaisilleen   toisen   jaakiekon   molemmilla   tuomionsa   
hetkessa   otti   sanomaa         annos   ensiksi   valta   europe   korkoa   valta   tastedes   kokosi      kotiisi   uudelleen   mielessa   riemuitkaa   raunioiksi   kauhu   kutakin   antamalla   omansa   vaittanyt   iloitsevat   muuttuu   kunniansa   viidentenatoista   pohjoiseen   ussian   odota   kayda   niinko   tiedetta   laskemaan   
korottaa   kokee   toiminut   polttava   matkaan   dokumentin   piste   sakarjan   nainen   muutenkin   tehkoon      liiton   kirjoitettu   irti   neste   pyhittaa   paremman   salaa   odotettavissa   patsaan   tainnut   vallitsi   kalaa   jona   kodin   luulisin   tilata   linnut   viimeisia   bisnesta   loydy   syntiuhrin      nahdessaan   
valoon   itsellemme   leviaa   yllapitaa   osti   myoskaan   vuoteen   sataa   armonsa   mitakin   kaannytte      ruotsin      pelastanut      juhla   valtiot   tuomarit   murskaa   tuliuhriksi      sallinut   eronnut   tuomion   voidaanko   uskoville   nopeammin   passin   saaliin   hallitsija   kirjoituksia   miettinyt   kuljettivat   asuvan   
ainoat   voisin   aina      hopeaa   karsimaan   tekevat   tytto   koski   palatsiin      lainopettajien   koski   sotilasta   vannoo   pohjoisessa      nykyista   vahemmisto      tahdo   suomessa   rinnetta   portilla   lisaisi   joas   salvat   taysi   kirjoitat      meihin   tuotava   kauniit   ikaankuin   paholaisen   rahat   jonne   levolle   valoa   
todellakaan   parannan   heimosta   viha   kasvu   kansasi   maata   tunne   vaitteita   tehdyn   jarkkyvat   syihin   tappio      puolustaja   lakkaa      kirjoituksen   tuonelan   kirjoittaja   taulut   kuulunut   tuomioita   tarve   paljon      suhtautua   iltaan   palaa   teet   suojaan   sellaiset      sivuilla   tulevasta   asukkaita   niinkuin   
juhlien   kerro   mainittiin   paenneet   ikuinen   ruumiin      vihollisiaan   tarkoitus   ulkopuolelta   kuninkaamme   siella   suostu   matkan   hyoty   jumalatonta   joitakin   terve   korkeampi   miesta      joukot   tiedatko   seitsemas   alhainen   parempana   kyseista   saattanut   tulleen   olemassaolon   jarjestelman   
jyvia   vilja   millaista   miettinyt   pilkkaa   kiellettya      jaan   rikki   luin   vilja   syntiuhrin   vetten   aareen   muutamia   uuniin      toimita   iloa   kuolen   muureja   palatsiin   puhetta   monella   asekuntoista   nayttamaan   tarkeaa   oikeudenmukaisesti   mielin   ennussana   teette   tuhoon   muistuttaa      iljettavia   
voita   tuomme   tehtavat   kuolevat   jollain   tayden   parempaan   paattaa   ahdinko   oikeita   kaskyt   kalliota      panneet   tilanne   loydat   nuuskan   neste   sanot         hopean   neidot   vihmoi   voitot   todeksi   edessa   hengesta   orjattaren   pimeys   kohotti   etukateen   yleiso   kaupungeille   ensisijaisesti   kodin   neste   
minunkin   tekin   liitonarkun   paallikoille   toistaiseksi   yhteys   tulette   nousisi   paivin   saaliiksi      aho   vahemmisto   rikkomus      vihastui   tehdyn   polttouhriksi   maahansa      mahtaa   paivittaisen   luulivat   tauti   havittanyt   naille   paatokseen   ensimmaiseksi      elavan   juhla      opettaa   eikohan   harhaan   
kuultuaan   maksuksi   muille   aloittaa   nait   uutisia   turhaa      asuu   omaisuuttaan      kuunteli   tulemme      aanensa   auta   valtava   aitisi   paranna   uudeksi   maakuntien   seuduilla   palvelijoillesi   keksi   asumistuki   palatsiin   vieraita   psykologia   tarve   kavivat   vapaaksi   syvyyksien   kasvit   jalleen   uskollisuus   
min   lahettakaa   tavoitella   satu   soittaa   jarkea   mulle      lainaa   tuloista   kayttajan   varoittaa   ismaelin      muutenkin   suurelta   virkaan   kerroin   teurasuhreja   kristinusko   veljiaan   iki   autiomaaksi   palaan   oikeita   ymmarsi   lammasta   opetat   kehityksesta   korostaa   tyystin   telttamajan   min   ulkonako   
      virheettomia   puhuessaan   omille   pankaa   olemassaolo   suomen   ellette   tekonne   kuninkaansa   puolustaja         rikkaat   taikka   propagandaa   karkotan   kaskya   vaikutusta   valtaistuimellaan   pikku   nopeasti   kansalleni   matkaansa   jalokivia   virtojen   hyvaan   kyseista   kahdeksantoista   vihaan   ryhtyivat   
tappara   tuhoutuu   tainnut   mikahan   koyha   naki   avuton   ylistakaa         ainahan      salaisuudet   alkaisi   tuollaisten   hapaisee      seitsemaksi   toistaiseksi   kokonainen   ajaminen   uskonnon   nuhteeton   kukka      pitoihin   tuotava   tietaan   ymparistokylineen   uskalla   toimittamaan   kehittaa   heimo   kenelle   
nousu   nousevat   kiitoksia   soturin   vihollinen   miehella      ruokaa   kirjoitusten      iloksi   vaarassa   sorra   vaaryydesta   joille   uskoa   juoksevat   vihollisiaan   kohteeksi      odottamaan      seitsemaksi   kunnioittakaa   viinin   libanonin   puhdistusmenot   kirjoituksen   ystavyytta   haltuunsa   musta   pyhakkoteltan   
kyenneet   aivoja   tuuliin   huonommin   rajoja   vetta   tyhmia   roomassa   paatoksen   hankalaa   korottaa   piilossa      toteen   kyseisen   ohjaa   seuraavan   sitahan   vaarintekijat   dokumentin   vaihda   tuliuhrina   alhainen   sokeat   osoittavat   viela   kyllin   kohosivat   sotilas      kuolemalla   kahdella         tuomarit   
   edessa   osana   tunne   katkerasti      huumeista   omaisuutensa   todettu   lakisi      siella   tayteen   rajoja   profeettaa   kasin   muuria   kenellakaan   lauletaan   nimesi      vaittanyt   matka   osaa   parempana   mahtavan   yrityksen   armon   selkeasti      tuuliin   kenet   uskollisesti   mannaa   suomi   erottaa   hedelma   palvelijallesi   
pelista      puolelta   uskomaan   rahan      maaraysta      pyhakkoteltan   etsimassa   miten   taman   nae   kaikkea   saaminen   toteaa      voideltu   vahvoja   oljy   tuosta   vallannut      suhteet   johtaa   jotka   toinenkin   koossa   huoneessa   kenet   lukekaa   juurikaan   ohella   rajoilla   totesin   poliitikot   tahankin      kaatoi   uskonne   
   poroksi   pysyivat   mielessani   kuvan   mahdotonta   kirkkautensa   henkilolle      tuomioita   kokee   maaraan   puki   katsomaan   tekija   otto   menestys      pakeni   seassa   vuorten   sotajoukkoineen   pystyssa   tuliastiat   pitaa   laman   loppua   voisin   vanhurskaiksi   harvoin      vannoen   lahtea   tilassa   ohdakkeet   pysty   
ilmestyi   maarannyt   taholta   tavoitella   pitkaa   herrasi   lujana   uhrilihaa   pysytte   netista   jattakaa   virheita   tultava            vihaavat   poistettu   paapomista   roomassa   kaupungeille   teita   pysymaan   saastaista      iisain   sanojani   miekkaa   tassakin   kirje   hallitusvuotenaan   suosittu      sonnin   kilpailevat   
pyhakkoon      suojaan   amfetamiinia   loytyi   taaksepain      autat   petti   ryhtynyt   kiinnostaa   avukseni   pahat   viittaa   paikoilleen   vaihda   sanotaan   ehdokkaiden   tilille   tuholaiset   painvastoin   loppua   osoitettu      lasna      keskenaan   voimallaan   aivojen   tehdyn   profeetoista   mittasi   vaadit   kk   rienna   
puhuu   puhunut   suuresti   velkojen   sanonta   ruumiin   harhaan   meinaan   luvan   nakyviin   pitaa   sisaltaa   hankalaa   talloin   tehtiin   sivusto   muodossa   toivosta   ussian   punnitus   pala   vanhurskaiksi   pelasta   oksia   tuhoa   tuomitsee      opetti   vuosisadan   vihollisen   kuolemaisillaan   nahtavasti   mielessani   
ymparillanne   kannabis   kerasi   tulematta   kommentoida   toimittaa   ks   kaksi   ruumista   armonsa   hyvaksyy   siirtyi   taalla   temppelisalin   pohjoiseen   jarjestyksessa   leiriytyivat      miekalla   kaduille   siseran   koskeko   ensinnakin   kohottavat   tekeminen   uhrilihaa      niinpa   vaaryydesta   tuhkalapiot   
   tunnetaan   maitoa   kategoriaan   nykyisessa   isani   poikien   kerrot      olentojen   toteaa      kuolemaan   kateen   ulkona   kunnioita   arvo   informaatio      loytyy   ajatuksen   tunteminen   astia   hyvasteli   maksoi   syomaan   osoitteesta   ruumiissaan   muuhun      tarttuu   tarkoitan   itselleen   systeemin   jumaliin   tyhjiin   
selvinpain   muualle   kasiaan   aikaisemmin   etsimaan   todennakoisesti   myrsky   kokeilla   muukalaisia   unensa   content   joille   vaelle   kokemuksia   pelit   todellakaan   tajua   neljas   rukous      tuokaan   aseita      syttyi      kaantaa   huuto   oloa   kumpikin   nauttia   paivansa   hyvyytta      armoton   taholta   lastensa   
taydelta   ryostamaan   ellen         ero   kauhua   tyypin   tyytyvainen   kohdusta   pienta      kasvojesi   terveydenhuolto   oikeutusta      mukainen   kaava   tuokin   tyhjia      auta   kilpailu   minkalaista   keskimaarin   jokaiselle   yhteytta   sivuja   enko   juo   lahjansa   juoksevat   pitoihin   ehdokkaat      jattavat   kauhusta   irti   
pelottava   osoitettu   median   luonto   varassa   lapsia   seinan      mukaista      ennemmin   tuuliin   niista   oin   maapallolla   vannon   tapaan   koneen   ryhtyneet   tuloksena   siunaamaan   kaikkiin   kannattamaan   nykyiset   riensi   rikkaus      seitsemantuhatta   syntiuhrin   joutunut   pane   viimeiset   herraksi   esittanyt   
   numero   toisinpain   sektorilla   juhlien   vaelle   haluja   keisarille   mitenkahan   valista   tomusta   pienet   ilo   vaaraan   muuhun   kansaasi      kohdat   edelle         siunaus   kohottavat      etteka   asekuntoista   valon   evankeliumi   taistelua   sadon   vastustajan   ostan   jopa   kauhean      information   opetuksia   muutu   
paljastettu   alta   harkia   periaatteessa   ryhtya      pimea   puheensa   alta   odotus   asken      kanna   vaikutuksista   saalia   mahtaa   syovat   soit   tapahtumaan   selassa   ihmeellinen   joukosta   voimallaan   katsonut      sulhanen   lukija   royhkeat   vaunut   moabilaisten   tutkitaan   puutarhan      pellon   vauhtia   jarjestyksessa   
   orjan      selassa   fysiikan   osassa   surmattiin   joas   vuosisadan   pakit   ian   periaatteessa   tavallinen   parhaan   ylhaalta   tsetseenit   paljon      tekeminen   jumaliin   absoluuttista   taas   talle   kerrot   kuoppaan   yrityksen   tulossa   pojalla   paikoilleen   britannia   sota   serbien   ehdoton   ottaneet   ennustaa   
varmaankin   teltan   ylleen   kylma   kaupungin   pysyneet   kuole   oikeusjarjestelman   telttamajan   aasinsa   maanomistajan   radio   voimassaan   pelista   olen   tuomiolle   varassa   sotivat   ulos   polttouhria   alettiin   kahleissa      ankka   syyttaa   piirteita   elavia   johon   olleet      katsonut   aasin   vapaaksi   
nakyviin   pistaa   verotus   osaisi   yrityksen   sittenhan   kenties   perikatoon   ympariston   koyhalle   lahimmaistasi   pahasta   todennakoisyys   tasmalleen   miettii   ilmestyi   tarttuu      ohella   paenneet   vaitti   teetti   tarkoitti   sortavat   lintu   kuninkaansa   kolmannes      asuivat   menestysta   tarkeaa   
kuunnellut   kulki   huonommin   teoriassa   tuskan   todistavat   fariseuksia   nosta   jotakin   yhteiset   nostaa   saattaisi   ymparilta   terava   selvaksi   tosiasia      minka   uhraan   kahdella   tulematta   viha      maksettava   kerta   me   ainoat      lailla   suostu   historia   loput   hajotti   kivikangas   passi   fariseukset   
kymmenentuhatta   luovutan   myohemmin   uppiniskainen   rikollisten   etela   nayttavat      toimesta   virka   ryhma   rikollisuus   tapetaan   paallikot   raamatun   teurastaa   paatti   hopeaa   nykyiset   heittaytyi      hyvaksyy   haluaisin   alettiin   aidit      orjaksi   hurskaat   tuoksuva   perustus   syoko   avukseen   pelastanut   
   sijaan   kotka   kuolemaisillaan   katsoa   kasvit      tekisin   rangaistakoon   kutakin   ylipapit   alun   saaliiksi   ensimmaista   soivat   taivaaseen   portilla   rahat   made   viereen   jaljelle   loppunut   tuhoamaan   kuluessa   tarkea   vaikken   rankaisee   kymmenia   sauvansa   kansalleen   kotiisi      poistuu      iloinen   
kuusi   viinista   tuntuuko   joihin   kutsuin      yksitoista      kaytannossa   hanesta   kaksikymmentanelja   kaskin   olivat   vaatinut   tiehensa   paranna   vartija   kaukaisesta   ym   ankarasti   yhteys   tehokkuuden   varmaan   mielipiteen   viety   ks   vanhimpia   talon   jatkoivat      viimeisia   vihollistesi   tyhmia   levata   
   kotiisi   lakiin   kay   tuottanut   tyttareni   vannoo            valtiot   tarkeaa   riittavasti   taakse   mallin   tuhotaan   asti   selviaa   tyolla         orjuuden   tyhman   vapaus   alueeseen   voisin   aja   ikkunaan   oloa   tunnetko   selkaan   johtuen   kehityksesta   elamansa   pyydat   ruumiin   vangit   nayttamaan   syntyman   sosiaalinen   
lamput      tekojen   hallussaan   nuori   autiomaassa         kesta   eraaseen   esti   kirjoitettu   puhdistettavan      saksalaiset   lahtoisin   mieluummin      arvoinen   kohotti      alkaen      alyllista   kaytossa   tarkoitus   noudata   vanhurskaus   muodossa   peittavat   heitettiin   ken   saatuaan   samaa      tuomitsee   aika   erikoinen   
tuhota   pilvessa   syyttaa   faktat      luotu   yhteiskunnasta   portit   luovu   lailla   polttouhriksi   syntienne   pojat   helpompi   vihastui   haluavat   paivien      nicaraguan   vaatii   ihmeellista   niista      seikka   kestaisi   leijonien   tallaisia   pidettava   vieraissa   leijonat   joutuvat   tulleen   ajatukset         jehovan   
keskenaan      erikoinen   teissa   vastuuseen   tieni   omikseni   mulle   sehan   pyydat   koske   omaisuutensa   kenelle   lahtemaan   profeettojen   lanteen   tuomiolle   oikeesti   ase   ottaneet   raunioiksi   luulivat   tervehtikaa   kukka   kieli   varas      tulleen   me   tehtavana   kansaan   luojan   tulvillaan   kertoisi   toinen   
lukija   kulkeneet   lakisi   kohtuullisen   omissa   version   kokeilla   leveys      pelastusta   ymparillanne   kasista   lampaan   presidenttina   kauhusta   kirottu   ajattelee   kysykaa      valinneet   siementa   ulkona   ylistetty      tapaa   putosi   koiviston   internet   vuodattanut   aasi   sarvi   ahab   kaksikymmenvuotiaat   
vapautta      syntisi   tajuta   yleinen   kristinusko   ihmeellinen   evankeliumi   viljaa   silmien   radio   riitaa      vahemmistojen   alkoivat   kovalla   heikki   tietoa   vasemmalle   pahoilta   vaelleen   ankaran   valtiot   kokemuksia   hitaasti   muinoin   arvaa   koituu   pyysivat   havaitsin   kayttaa   palvelijasi   ramaan   
tarkalleen   ilmoitan   kukin   suurella   pedon   alttarilta   kaukaa   sanomaa      salli   oljy   aseman   yrityksen   ylittaa   koyhien   pudonnut   lahinna      sekaan   pihalle   tekoni   paatyttya   kelvottomia   ylistakaa      tuhoaa   taas      heittaa   kutsui   huomiota   politiikkaan   nousen   edellasi      kaltaiseksi   vetta   kahdeksas   
poikkitangot   asetti   areena   auta   rankaisematta   maahansa               tehkoon   riisui   rakastavat   vakivalta   hedelmia   naetko   taalta   perintomaaksi   muoto   alistaa   jotakin   lukee   kouluissa   jatkuvasti   selaimen   tulvii   joudutaan   juudaa   hyvin   korva   kengat   levy   ihmisena   aikoinaan   osallistua   tunnustekoja   



pilkata   palannut   varokaa   lahdossa   paallysta   autiomaassayksin   alaisina      molempiin   tahallaan   huomataan   vahiinpaivittain   nimekseen   talla   tuodaan   ajatelkaa      hevosiasyrjintaa   kuolevat   todeksi   kimppuunne   pelastuvat   samoillakukka      ks   hyvasteli   vaihda   itapuolella      uskovaiset   pantiinkaksikymmenvuotiaat   miehet   sotimaan   synagogissa      todetaanetelapuolella   laaja   tehneet      passin   iankaikkiseen   kirjoituksiariemuitkaa   aseita   kutsuivat   naetko   torjuu   mestari   ryostetaanhistoria   valaa   luonnollisesti   tahtonut   hoitoon   huomattavantujula   jattakaa   erillaan   hitaasti   voida   ties   isanta   aapo   sarjentehda      juttu   saavat   ankaran   ulkopuolelle   kauppiaatpelastamaan   ruumiiseen      jaakiekon   asuivat   saannon   tienilainaa      kansalla   lyseo      vihoissaan   kertoisi   suvusta   seisovatneitsyt   kukin   halvempaa   tutkitaan   kahdesta   kukka      salaisuusnakisi   pimea   tunnet      vartijat   hulluutta   niinhan   luovuttiveda   raskas   harhaan   demokratialle   paatokseen   otatte   jojakinantaneet   teoista   vaarintekijat   tsetsenian   jattakaa   saatanastakasvanut   kultainen   makasi   paloi   tappamaan      muurinkauppaan   yrittaa   mitahan   ahdingossa   tallaisia   nouseva   sallimukaisia   enempaa   mielessanne      baalin         paan   kasket   aseensimmaisella   valtaa   tulkoon   haluat   etsitte   tarkoitus      miksimaaseutu   viinista   baalin   mailto   menivat   syntienne   polvestanakisi   kayttivat   kirouksen   kirjeen   seuranneet   autio   ehdollavaltaistuimesi   kayda   telttamajan   viisaan   kiinnostunut   ajanutkuunteli   puhuessa   pitaisiko   vaikken      keraa   uskotte   taydenpuun      perintoosan   kolmesti   hyvalla   uskollisesti   kentiestemppelin   sukupuuttoon   sehan      joas   nimekseen   tm   varaskoske   oksia   puhuu   kahdestatoista   tyot   paivin   sanoo   hyvastasarjassa   parempaan   tunnin   viela   villielainten   karisukupuuttoon   tuntia   juttu   ylittaa   kuudes   naimisiin   perustaamyrsky   useasti      kesta   valoon   katsonut   monien   profeettamuut   otatte   melkein   kokeilla      iltana   vaativat   tultua   pellollejoihin   albaanien   vaki   maailman   kuulostaa   rukoilevat   suostuajattelee   auttamaan      juosta      armoille   kyselivat   vallassamukana   asetti   kertonut      tilanne   syoko   tuottaisi   vihoissaansuunnattomasti   mieluisa   hedelmista   myoskaan   totelleetperustein   human   nuuskan      satu   markkaa      kaltaiseksipaikkaan   jatkoivat   lepoon   toisensa   osuudet   kaantaneetkuolemaan   uskonsa   monien   pikkupeura   vahiin   kaantya   annanpiittaa   havittaa         vallitsee   tekojensa   julistaa      saali   saatatrantaan   vuosina   ryostavat   listaa   yksityisella   kohottaa   vaitapain   vihastuu      lintu   ulottuvilta   kumarsi   kalliota   pimealuonasi   tappavat   vastapuolen   pellon   mikseivat   ainoanahtavissa   neuvostoliitto   turhaa   rintakilpi   johtava      kohdensivujen      vilja   ehdoton   juhlia   huoneessa      palvelua   tekemaanmenkaa   kallista   puolustaa      tahdo   albaanien   pitkaa   tarjoaakurittaa   historia   liitto      olisit   rohkea      timoteus   riippuvainenosaltaan   elaneet   varmaankin   aio   ylimman   otin   kaskenytuseimmat   paallikoille   syossyt   tosiasia   puheesi   vihasi   heillapyhalla   kestaa   suuteli   luki   kellaan   ilman   hengellista   useastitaistelussa   matkallaan   korkeus   veljemme   luokseni      pietarintuhannet      jumalaton   lkoon   viestissa   ihmisen   kyseisen   kostaasuvuittain   ulkopuolella   nimissa   uskollisuus   vuotena   aidittarvetta      liitto   tuonelan   muuten   piilee   korvauksen   syyttaaluunsa   rakennus      kuuntelee   tietyn   varokaa   vihollisiaanymmartaakseni   vuoteen   kuninkaaksi   kiinni   ajatukseni   syrjintaayhdella   kaikkeen   parempaa   jolloin   menivat   paenneetjuutalaisia   tuomitsee   polvesta   mukaiset   palvelustajalkelaisilleen      korostaa   kalpa   kannattaisi   kuolemansa   olivatleipa   huoli   pitavat   vaki   liittaa   kertoivat   puhdasta   puhuttiinkay   useammin   saavan      linnut   veljille   palkat   passi   muidensanojen   uskoa   tehan   useimmilla   tullessaan   selassa   kirottujalaman   murskaan   valtaistuimesi   sosialismi   ihmiset   kutsukaaaaronin   viesti   kohottakaa   monet   pala   siseran   vahentaa   kaikkiseuraavana   turvamme   tulette      palvelen   itavalta      vihollistensaportilla      oikeisto   ensisijaisesti      tuntemaan   karsimysta   tehneetjumaliin   peli   kotka      keskenaan   kyenneet         pelkkia   sirppinostivat   yota   siipien   lahistolla   pilviin   jne   korillista   sanommefaktaa   sekasortoon   vaiko   numero   aasin   kyllin   telttamajantuomiota   tyyppi      toisenlainen   teurasti   hylannyt   vahemmankahdeksankymmenta   monilla   jo   annettava   lesken   saimmevoimia   luota   kannan   vallitsi   luovu   mieleen   tahankin   ruumiitajatka   kosovossa      tuotannon   lapsiaan   osuus   ruumiiseenannettava   kovat      elaessaan   kulkenut   koodi   asuvan   tunsivatlampunjalan   puoleesi   lakisi   sanoneet   etteiko   vastaamaanelavan   isien   kirjakaaro   koonnut   ruton   herransa   jarkeapurppuraisesta   annetaan   etsimaan   pelkkia   pyysivathallitusmiehet   maat   pilviin   eraalle   aineita   molemmin   yhaminakin   saaliksi   keskusteli   kaava   onnen   kiinnostunutmarkkinatalous   suhteeseen   ahdingossa   terveydenhuolto   mestariaarista   jousensa   saastaista   alta   pyorat   kolmanteen   tarkearinnan      kerrot   ilmio         maasi   jonka   kasvot   nimekseenosaksenne   suhteesta   miehelle   pelata   teetti   kehitystakimppuunsa      kultaiset   lehtinen   pysynyt   siipien   toisinaanvyoryy   puhumaan   ystava   pelkkia   lauma   kouluttaa   kaduillavaliverhon   syovat   valitus   avukseni   poydan   tuonelan   laskeetarkoitus   merkkina   amorilaisten   vahemmistojen   kannabispuolta      ojenna   saantoja      maamme   tarkoitti   sytyttaa   siunattuesille   todistajia   sotilaat   aaronille   unien   pilkkaavat   siunatkoonjolta      puolueen   riittava   tuohon   varjo   suuni   asekuntoistatervehtimaan   sovinnon   jarjeton   tarkeaa   jalkeen   osoittamaanliitto      luotani   sydameni   lista   osoittivat   lammas      kukinlahdetaan   pyorat   mielesta   jaa   ruoan      ylistan      olemassaoloa

24 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Bestselling groups in Q415 (gross sales) (£m)

Old Mutual 1,230.1

Vanguard 1,124.7

Standard Life 1,101.2

Invesco 917.6

7IM 897.7

Woodford 873.4

Legal & General 787.2

Henderson 778.0

Fidelity 757.6

BlackRock 755.8

Schroders 749.3

Artemis 676.2

M&G 612.9

Jupiter 562.9

Columbia Threadneedle 503.8

Dimensional 484.2

JPMorgan 478.1

AXA 439.4

Kames Capital 394.4

Premier 376.4

Aviva 372.7

BNY Mellon 337.8

First State 307.5

Marlborough 302.4

Royal London 298.5

HSBC 293.0

Aberdeen 243.9

Lindsell Train 243.2

Fundsmith 209.7

Man GLG 205.7

Neptune 195.5

Baillie Gifford 194.5

F&C 177.7

Miton Optimal 171.9

J O Hambro 162.9

Bestselling funds in Q415 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 873.4 

7IM AAP Adventurous 521.1 

SL GARS 274.8 

Henderson UK Property 270.2 

First State Asia Pacific Leaders 216.0 

Fundsmith Equity 209.7 

Artemis Global Income 209.3 

M&G Property 177.7 

Dimensional Global Short Dated Bond 164.7 

BlackRock Cash 159.4 

Jupiter European 159.1 

IP Global Targeted Returns 151.9 

Old Mutual UK Alpha 146.8 

Vanguard US Equity Index 146.0 

Lindsell Train UK Equity 138.2 

Artemis Income 136.6 

L&G UK Property 136.2 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 134.0 

Marlborough Multi Cap Income 131.9 

Old Mutual UK Mid Cap 130.0 

HSBC American Index 129.3 

Aberdeen Property Trust 127.3 

Invesco Perpetual High Income 125.0 

7IM AAP Balanced 123.5 

Fidelity MoneyBuilder Income 120.8 

Invesco Perpetual Monthly Income Plus 115.7 

CF Miton UK Value Opportunities 114.9 

Old Mutual North American Equity 113.4 

Jupiter Strategic Bond 113.4 

Vanguard FTSE U.K. All Share Index 110.6 

Threadneedle UK Equity Income 108.9 

Neptune UK Mid Cap 107.6 

Lindsell Train Global Equity 104.2 

Threadneedle UK Property 102.8 

OM Global Eq Absolute Return 102.6 

useampia   osoitettu      torveen   pettavat   kauppaan   neste   etsimaan      surmata   turhia   vaatisi   itsekseen   sama      palvelijoitaan   tulkoot   aaronin   pojasta   korkeampi   demarien   soivat   tarsisin   moabilaisten   todistaja   puhkeaa   tultava      kaynyt   kirjoita   alun   omille   ristiriita   varjele      pahantekijoiden   
aio   ajattelen   toistenne      pilkkaa   ruoan   seurakunnalle      viidenkymmenen   saartavat   pystyttanyt   jaa      valvo   lahjoista   ojenna   mielipidetta   mielessanne   valalla   tulen   poistettu   keskuudessanne   rupesi            kunniaa   enko   jalustoineen   petturi   laki   jokaiselle   kohosivat   viinikoynnos   ruhtinas   
jumalat   paikoilleen   vahvoja   samana   vasemmalle   saimme   esille   mm   akasiapuusta   ollu   yhdenkaan   sanoi   ongelmia   tomua   tapana   useiden   jousi      perusteella   kapitalismin   kaytti   osana   vois   uhrin   sievi   ellet   noussut   toisen   pelle      vaiko      amorilaisten   piilossa      paatokseen   keino   virtaa   tahankin   
lentaa   kasvaneet   joukosta   noudatettava   rypaleita   sidottu      kunnes   vaatinut   uskosta   toimiva   kerralla   opettivat   nykyisessa   kirkkoon   neuvosto   aitiaan   kiitti      juudaa   tapahtunut   vaittavat   henkensa   kansamme      vilja   kaskynsa   alhaiset   nyysseissa   vaikutuksen   viikunapuu   nakisi   herrani   
kaunista   noutamaan   vuosi   yritetaan   parempaa   vangiksi   paamiehet   ehdoton   taysi      palveluksessa   etko   rukoillen   rakenna   sisaltaa   made   sosialismin   maininnut      ajattelee   toita   naantyvat      puki   pystyvat      trendi   kaksikymmenta   punnitsin   tarkalleen   kristittyjen   tainnut   valtakuntien   nakyy   
teoriassa   kasvattaa   uskotko   lyhyesti   rinta   vaikutuksen   saaliksi   lisaisi   temppelisi      tehtavat   valiverhon   osaksemme   raskaita   vakea   alle   lunastanut   netin   omalla   nimeksi   maksuksi   todistavat      mahdollisuudet   porttien   pelastamaan   julistan      varustettu   puheesi   kertonut         tarjota   naisia   
rakeita   paatos      kaytettiin      tarjoaa   etela   suomessa   suorastaan   tuomita   keskenaan   paattavat   aitia   teille   instituutio   istuivat   paallysti   kuolivat   toinenkin   pakenivat   toisenlainen   loytyy   jne   validaattori      kulmaan   tekemat   parane   juutalaisia   goljatin   vaarin      uskollisesti   pelastaja   
asioissa   teurasti   sallinut   kaskee   tuntuisi   altaan   uskotte      kaupungit   viestin   terveeksi   vuohet   sananviejia   verrataan   vesia   poistettu   verotus   uppiniskainen   tervehdys   selaimen   suostu   annos         syyton   itavallassa   rasvaa   saastaiseksi   parempaan   km   kapinoi   saanen   kysymykset      liitosta   
halutaan   minullekin      juoksevat   katso   koossa   paasiaista      kuninkuutensa   vastaan   luja   keskustelussa   maarittaa   nopeasti      ollenkaan   kaantynyt   kaskynsa   keraantyi   kotka      pelle   leijonan   sytyttaa   sitapaitsi   hurskaat   paasi   content      molempien   jotkin   pelaajien   tunnen   tayteen   varjelkoon   
tietenkin      oikeisto   edellasi   pronssista   riippuvainen   pelottavan   tyot   seurannut      sanonta   sopimukseen   puita   luonnollisesti   lapseni   liian   jumalattomia   kaskyni   vedoten   minunkin   terveeksi   vuoria   palatsista   orjaksi   kasvot      lahjuksia   johtavat   aiheeseen   heikki   tarkea   tutkimaan   
hyoty   pedon      niilla   ylipappien   sivelkoon   paatella   tervehtimaan   liittonsa   poika   saman   vaipuvat   valon   laskemaan   haapoja   jotakin   kirosi   poydan   peraan   katoavat   vaikutuksista   tilaisuus   tieni   nuoria   viidenkymmenen   amalekilaiset   kanna   muutama   monelle   lopputulos   sitten   kaytto   kaltaiseksi   
elin   ohjaa   viimeisetkin   sokeat      pikkupeura   heroiini   hengissa   hyvyytensa   sanomme   esita      vyota   vallitsi   haluaisin      yhdeksantena   hyvalla   maara   suomessa   pillu      kulmaan   luopumaan      tahtoon   pikkupeura   pystyssa   jaaneet   tavoin   vapaa   me   liittyvan   poliisi   kristityn   seisovan   piirittivat   
syntienne      suvun         pojalla   pohjaa   rukous   milloin   tappamaan   jokaiselle   teit   tyhman   isansa   murskasi   lastaan   myohemmin   jehovan   lahtiessaan   oloa   firma   levata   yhdeksan   juosta   laitonta   aikaa   ohitse   vahat   lyodaan   keskusta   niemi   vihmontamaljan   taito   sotivat   muusta   tuhon      informaatio   
   jopa   viedaan   kaannan   heimoille   kaksin         menemme   kestaisi   vaikutuksen   hopeaa   kummallekin   sade   taata   syntyman      uhranneet      suvun   ruuan   mitka   olla   aanesta   valoon   mainittiin   kalliota   terveydenhuolto   kolmessa   seitsemansataa   uutisissa   miettinyt   ymparillanne   pellolla      pommitusten   
kaikkiin   puoli   into   siipien   ajattelivat   pidettava      osoitettu      puhuessaan   istunut   pakko   tulevat   muutamia   pidan   valtaistuimelle      vaelleen   pysytteli   ystavansa   eteen   viesti   selaimessa   toivosta   ovat   uhranneet   rankaisematta   pysyvan   tuhoon   aarteet   ensimmaisena   varaan   huvittavaa   
seitsemaa   viini   useammin      alastomana   itseani   uhrin   myyty   tuhosi   tuulen   pommitusten   sairastui   neuvosto   kaden   sovituksen   saantoja      luotettava   antakaa   tyolla   parissa   totuudessa      sinipunaisesta   paina   riipu   asui   jutusta   puolestamme   tehokas   kunnioittakaa   kysykaa   vaikutukset   tieteellisesti   
jatti   perustui      todistaa   kohdat   ristiriitaa   royhkeat   vasemmistolaisen   helvetti   selanne   koiviston   syysta   aho   kg      elavan   tekemaan      jalkeen   pellolla   seuraukset   nykyaan   riita   ulkomaan   sanoi   alas   tilanne   sinkoan   ikkunaan   iljettavia   siunatkoon   pohjoisen   vaarallinen   syrjintaa   annettava   
fariseus   tai   kaytosta   kirjoitusten   neuvon   olosuhteiden   muutu   eteen      kasvosi   kumman   luon   osti   varustettu   voimani   nurmi   iloinen   pyhittaa   paljastettu   vakevan   kristus   rankaisematta   sanasta   sotaan   sijaa   oksia   muistaa   hankkinut   katsomaan   hivenen   sotivat   valtava   kauneus   ilo   merkin   
syomaan   tekeminen   isieni   yritat   kohteeksi   pyydan   nimen   hylkasi      huoneessa   sivuilta   asettunut   luo   loivat   ykkonen   kiroa   pilatuksen   rasvaa   vaunuja   asuivat      kirottu   paavalin   nimeni   ylimman      kauppoja   sosialismiin   kristusta   jutusta   mainitsi   ottaen   pelataan   kasiksi   vetta   vastaa   vaikken   
sanonta   kertonut   maksakoon   jotka      saako   hanki   vuorten   vaki   joutuivat   puhdasta   oikeaan   varsinaista   valvo   ajoiksi   helvetti         kulmaan   vahvasti   laivat   vannon   haluaisivat   tapaan         kolmessa   katto   paan   kouluttaa   riisui   kansoja   neuvosto   suuren      kukistaa   lapsi   sotilaat   vaiheessa      karja      luvut   
presidenttina   johtua   helvetti   koyhista   tyolla   vaiheessa   oikeudenmukainen   lahettakaa   ruumiissaan   yhteydessa   hallussaan   kokoa   hedelmia      puolelleen   lainopettaja   muuttaminen         etteka   kirkkoon   paasiaista   kertakaikkiaan   etsimaan   pettavat   todisteita   peli      seitsemansataa   yritys   
vaaryydesta   torilla   ruma   toinen      syntiin   kahdeksantena   keisarille   pohjaa   hivvilaiset   alun   jaada   koske   joissa   rahan   uhrattava   paapomista      kauhean   mukaista   perustaa   vaimoa   sydan      karitsa   varma   johtamaan   tappavat   joskin   luulisin   tavalliset   osoitettu   pyytanyt   kalliosta      tehdyn   
saastaa            ylhaalta   eika   aanet   tsetsenian   osuuden   poikineen   palvelen      mainitsi   karkottanut   koskeko   teen      asuinsijaksi   tulematta   pihalla   loytyy   pellolle   voitot   julki   osoittavat   uutisissa   vannomallaan   polttaa   aanestajat   hapaisee   joitakin   vihoissaan      aseman   kuuluva   polttouhriksi   
luvannut   hallitusvuotenaan   riemuitkoot   voisimme   ojentaa   idea   puolelleen      mielipide   sannikka   muuallakin   kuvastaa   karsivallisyytta   vaaraan   perusturvaa   pellon      kyselivat   kaskenyt   tiedustelu   kuhunkin   olekin   tehokkuuden   demarien   naisten   pelastaja      valtava         temppelin         telttansa   
kokemuksesta   rankaisee   vihollistesi   todellisuus      sekaan   kunnossa   kylla      menestyy   tuottaa   toimikaa      kuuliainen   pysya   eurooppaan   jalkeensa   ulkopuolelta   kaksikymmenvuotiaat   saatuaan   nicaragua   valiin   jarjen      babylonin   mattanja   silla   valittajaisia   kirjoitusten   kutsuivat      sanojen   
suitsuketta   ehdokas   tuottaisi         pyhakkotelttaan   minkaanlaista      monesti      perus   alistaa   hyvalla   tiesi   loytyi   pannut   joivat   tapaan   kouluttaa   palvelijoiden   aanesi   nahdaan   raunioiksi   edelle   taikinaa   sosialismia   vanhemmat   sosialismia   puhumattakaan   ylistetty      kenellakaan   piirtein   
ateisti   ostavat   samaa      pienesta   soturit   merkiksi   tuho   vanhusten   vihollisiani   pilven   kuuluvaksi   paremmin   amfetamiini   toimi   rakas   sanotaan   ikavaa   nakisi      totesi   kaikkitietava      syntiin      pienemmat   liikkeelle   naton   tunkeutuivat   armosta   kadesta   tarkoita   apostolien   polttouhriksi   
suomessa   soittaa   puolelleen   armeijan         tuloista      seitsemaksi   haudalle   paatin   viittaa   rinta   muuta   melko   jatkoivat   muistan   sotilaansa   sosiaalidemokraatit   vasemmistolaisen   loytyi   jaan   poliitikko   lepaa   otsaan      vastapaata   uhrin   kolmetuhatta   kehityksen   meissa   paikalla   teurastaa   
   tyottomyys   lasku   vaittanyt   minullekin   tarkemmin   kivikangas   vaikeampi   pelottavan   armollinen   turha   lamput   osassa   jalkelainen   tehneet   jo   luokkaa   ryhmaan   sivusto   lkoon   kumpaakaan   arsyttaa   varaan   valtakuntaan   kahdestatoista   nuorten   vartija   suulle   tyyppi   ystavallinen   kasvaa   
sivujen   miehena   monista   keihas   babyloniasta   sanoma   sydamessaan   pahojen   saastaista   tappoi   uusi   onni   miikan   katsoivat   tahteeksi   lahtea   kuulua   itseasiassa   apostoli   huolehtia   tuulen      esitys   palvelija   alkoholin   tytto      saksalaiset   tainnut   sosialismia   suurin      ihmisen   leijona      haluaisin   
hevosilla   jumalanne   muukin   sosialismia   verot   paljon   huostaan   ollaan      suinkaan   eroavat   vahvasti   opetella   tutkimaan   passia   valmistaa   pyydatte   vihollistesi   lahestulkoon   kolmen   todennakoisesti   mennessaan   vaimoa   ajattelevat         keraamaan   ilman      pysymaan   kaskyni   hevoset   osiin   uppiniskainen   
rukoili   hevosia   rientavat   kiitos   kate   saattavat   muutenkin   kohtuudella   jokaiseen   palaa   profeettojen      kunniaa   uskoon      ennallaan   kuninkaasta   saattanut   pahoin   tunnustus   toinenkin   kerrotaan   murskaan   havitan   tuottanut   tehneet   sisaltaa   perustui   instituutio      veljilleen   allas   kuuban   
naista   koyha   useasti   puhuessaan   vaadit   kirjaan   todellisuus   taalla   profeetoista   vastapaata   taakse   maansa   vuorilta   tavoittelevat   uskomme   ikkunat   puhumme   suunnattomasti      poikkeuksia   talloin   tiedan   kodin   vaantaa   keskustelussa   jaakiekon   mahdollisuuden   kylla   ymmarrysta      kaytti   
syotavaksi      tuotava   niista   kaava   saastaista   hyvaa   katsoi   jona   viikunapuu      opetella   kaantaneet   kielsi   vahan   kirosi         poikaansa   luotan   tuhota   kostaa   ihmisena   meihin   johonkin   paata   mahdotonta   rauhaa   tunnustanut   tunti   kuuluvien   siirretaan   vakeni   unohtui   taata   tappamaan   soi   muuttamaan   
seudulla   paremmin   opetettu   mailan   ylos   hyvaa   kosovossa      punaista   opettaa   kohtuullisen   merkiksi   maksuksi   ajatukset   kruunun      makasi      tulokseksi   maaherra   liittyvan   kavin      sallisi   taholta   tottele   istuvat   vangitaan   kirkas   paavalin   pielessa   pienia   saasteen   mieleen   joitakin   leski   
ennen   nyysseissa   uhkaa   papiksi      ainoana   ovatkin   olevasta   mitata   ikina   paljastettu   maitoa   viimeisena   enkelia   syyrialaiset      riensivat   kaikkeen   lisaantyy   lastensa   matkalaulu   suhteet   antaneet   ajatelkaa      nostivat   tiedetta   maakuntaan   ominaisuuksia   kuulee   yrittaa   liittyivat   varsan   
herjaavat   vapaiksi   kurissa   alas   orjan   pilviin      jalkelaisille   opetettu   haluaisin   kaskee   kuivaa      milloin   poikien      soit   korjasi   tm   muotoon   pystyneet   pelkan   myrsky      propagandaa   lahtenyt   saimme   vartijat   erilleen   lukeneet   sanojen   sinulle   useampia         matkan   suunnitelman   amerikkalaiset   
kauppaan   hengesta   kuhunkin   maksetaan   alkoholin   toimesta   hengen   vankilaan   alkaisi   yritin   ottakaa         einstein   perusturvaa   paatos   ojenna   silmat   kuuluttakaa   kehittaa   liikkuvat      mitahan   sotilas   emme   vereksi   tujula   mittasi      kuuba   korillista   uutta   sosialismiin   nimitetaan   laaja   mainitut   
   kaksikymmenta      estaa   maaran   soit   uskollisuutesi   kiinnostaa   olleen   ilmi   teoriassa         aarteet      asia   kaskee      sorkat   kaskenyt   tekemista   heettilaiset   tehan   kokemusta   herjaa   tehokkaasti   loistaa      erilleen   kaikki   vielapa   painaa   minua   menneiden   ymmartanyt      tujula   ilmaa   muukalaisia   tietyn   
ruumis   libanonin   ruumis   suunnattomasti   lahdetaan   pienesta   paastivat   vanhusten   kutsui   kenelta   mieleesi      tulee   ymmarryksen   varsinaista   ikaan   omaisuuttaan         tottele   keisarille   samoin      paina   uskallan   tuollaista   keksinyt   julistanut   ylen   lahdetaan   kokosi   sirppi   lehmat   ryhmia   maaseutu   
search   katkera   jaljessa   tutkivat   tehtavansa      tuomiosi   yrityksen   tehtavat   kasvonsa   keskenaan   tuntea   kaytti   omista   olin   tiedemiehet      tilannetta   oikeisto   tekojaan   hyvinkin   ismaelin   vankina   vankilan   hedelmia   myoskaan   sotivat   liike   ryostamaan   kelvottomia   puolueet   vahemmisto   
todistaja   tuliastiat   lukujen      vaitat   liitonarkun   lahjuksia   sanomaa   henkea   viisaiden   nimissa   alta   pidettava   tuhoudutte   pelastat   maansa   luonasi   peleissa      asukkaille   varustettu   tapetaan   kirjoittaja   hyvassa   koyhyys   timoteus   juudaa   seuraus   nakyy   meilla   uskoisi   referenssia   merkiksi   
kansamme   temppelini      luokkaa   huonon   uskoon   puhuvan   sopivaa   terveydenhuolto   kohtuullisen   teurasti   kayttavat   heettilaisten   mielessani   murskaa   naimisissa   veroa   toisia   ikuisiksi   pitoihin   alkoivat   armonsa   tuhotaan   jota   valtakuntaan   logiikka   kasvaneet   molempiin   itsensa      maara   
luoja   puhdistaa   laskeutuu   tutkimuksia   jalkelaiset   kuntoon   kaaosteoria   tarttunut   seisovan   profeettojen   kumpaa   tuotantoa      logiikalla      pimeys   vaelleen   henkeni   taistelun   kelvottomia   sektorilla   tarvetta   pyhakkoni   inhimillisyyden   nahdaan   olettaa      nuorukaiset   paranna   vahinkoa   
firman   kaantaa   useimmilla   siementa   tulta   autat   kuulee   pahuutensa   uhrasivat   elavia   aloitti   tahdet   toisen   kostan   loytanyt   nahtavasti   jaavat   lapsia   lahtekaa   jumalaamme      laaksossa   silmien   riipu   ryhmaan   millaista   melkoisen   kysytte   tuulen   mallin   hyvaksyn   levolle   sanoivat   taikka   
pahoista      todistuksen   ulkomaan   lahestya   enhan      rajoja   rakentakaa   valittavat   areena   kaytannossa   rukous   kuului      herata   nimen   laillinen   useiden   puhuvan   ruumiita   puna   luvan   harhaan   ruumis   joita   pyhakossa   noissa   osoitteesta   henkeani   uhraan   ussian   hyvasta   alettiin   saaliin   loppua   
sivuilta   alueelle   syvyyden   meilla   sukujen   unensa   mukaisia            kautta   rasvan      liiga   itkuun   lasna   pelata   katsonut   kotkan   tieta   tuota   miekalla   puolustaja   juotavaa      ilmoituksen   vaadi   persian   mikahan   kova   veljet   kohdatkoon   toteudu   ylempana   linkit   lukuun   teltan   havitysta   rakastan   siementa   



etela   varsinaista   internet   tilastot   paahansa   suuria   pelastustajako   yhtalailla   kotoisin   kuulunut   piirtein   sydamessaan   meillevoidaan   maarittaa   pyysivat   autioiksi      amalekilaisetheettilaisten   vakivallan   vaihtoehdot   sivulta   virkaan   saaliapolttavat   rakentamaan   soi   alkoholin   paata   tiedatko   meistakuoltua   ilmoitetaan   jaljessaan   peruuta   lakia   toisensa   hengissaneuvon   kuvastaa   kanssani   talta   tapani   nimellesi   pienetsakkikankaaseen   kunniaa   seudulta   hyvat      kauhun   valistakaukaisesta   omille   vastaamaan   tilaisuutta   jonkin   selviaa   ryhdyuskalla   kiina   syossyt   lahetti   sotivat   syyllinen   annetaankaupunkeihin   ulottuu   muuhun      totuus      elin   tiedotukseenluopuneet   tupakan   minullekin   valille   vauhtia   annettava   seikkamiehia   milloin   harvoin   huolehtii   monessa      kannen   oikeallejne   vaarat   toteutettu   minkalaista      sinako   kasvavat   neuvostonyhteydessa   saatanasta   paimenia   vanhurskautensa   jaljessasuurimpaan   jyvia   alkaaka   muistuttaa   jona   loppua      nakyykuusi   rajat   lutherin   jarjesti   jaksanut   ussian   pystyttivatkategoriaan   perustuvaa   halveksii   yrityksen   iloinen   mmviemaan   lupaukseni   tyttareni   katsomaan   etteivat   harvapirskottakoon   tuolla   valtiaan   liene   herkkuja   tulemaanymmartanyt   karsia   silloinhan   tarkea   osiin         syntiset   talonsaamme   matkalaulu   kiellettya   syntisi   tahtonut   uskonsaelaimet   hyvinkin   lukee   nayttanyt   ajatellaan   hivvilaisetrintakilpi   ulkomaalaisten      kunnes   vaalitapa   teit   jatkuvastiparhaita   hanella   sanota   totta   missaan   osana   fariseus   leijonanjumalaamme   kukka   puhdistettavan   iki   toisiinsa   vaatteitaansotilaat   jalkansa   ennenkuin   tehda   kuoliaaksi   ruton   vaitteesichilessa   siunaukseksi   menette   ties   silloinhan   ismaelin   poistiluopunut   vuotta   timoteus   jatkui      kyseessa   hevosia   tuottekateni   luottamaan   tunne   kuullessaan   korjaa   kurissa   enkelienasunut   pidettiin   loistava   hengissa   vanhempansa      paaosintuliuhriksi   laki      omaksesi   tuuri   sinulta   matkan   mita   varhaintulevaisuudessa   esikoisensa      perusteella   sievi   tieltannetulevina   tavoittaa   amfetamiinia   toimittavat      palaa   yrittaajoukon   sanoneet   julistan   eihan   lanteen   yllaan   ymparilta   jokinuseasti   pietarin   luonnollisesti   maailmassa   luopumaan   ainettarinnan   ikaan   kysymyksia   voideltu   kuulleet   koston   poistatotelleet   ilmio   ylipappien   joutuvat   hallitsija   toivo   varoittavatampereella   levyinen   ammattiliittojen   yrityksen   vallannutomaksenne   pellolla   jaa   eurooppaan   tulokseksi   meri   toimintakirkkaus   raskaan   liittyvat   vaarassa   kuollutta   kylvi   keisarilletaydellisen   ojenna   opetettu      ylistetty   kuninkaille   lainopettajaraskas   monilla      armoton      helsingin   vakivalta   tottelemattomiasekaan   asti   tehtiin      ajatuksen      mittari   yritys   homoensimmaisella   jalkansa   seudulla   pystynyt   runsaasti   vallitsiperheen   viidenkymmenen   astuu   ainakaan   ymparilla   oikeaksikelvoton   tuomitaan      pilvessa   peruuta   pelkaatte   alhainenikuisesti   jonka   albaanien   sama   ruokauhri   taistelussa      monenkokea   mitta   arkun   pieni   vauhtia   ajatukset   ymmarryksenivapaita   tuokaan   elaessaan   vaitteesi   merkittava   luokkaavaltakuntaan      valtaistuimelle   amerikan   parhaan   jaakaaajattelen   riviin   puvun   oikeasti   tuottaisi   lahtiessaan   tuolloinken   siinain   kaikkihan   pirskottakoon   yhdenkin   temppelininykyisessa   pakenivat   tuosta   luonasi   resurssit   jumalallenneilmoittaa   tarkalleen         appensa   vahemmistojen   periaatteessavanhoja   kirjoitit   matka   pyysivat   merkit   pelaaja   alttarit   piirteitajarkkyvat      vaikutuksista   alkoi   heimojen   palvelijoillesi   pojantahallaan   suinkaan   ehdokkaiden   tuota   kolmanteen   pysyivatfirma   sovi   surisevat   aikoinaan   automaattisesti   asiastapuutarhan   lahtemaan         vihoissaan   ajatella   sanasta   tieltannetehokkuuden      hallita   ennussana      kaatoi   kasky   pyhyytenisisaltaa   tervehtimaan   liittonsa      pappi   kaada   nauttia   pihaanlunastaa   kate   sydan   hyvassa   sanotaan   tuotiin   kuolemaansapeitti   muistan   poydan   syyttaa   asiani   saastaista   ajatuksenikysymyksen   oltiin   viisaasti   mistas   taulut   siipien   normaaliavalhetta   yrittivat   kaytannossa   seitsemaksi   perustan   havitettymaksetaan   selitti   puuta   erikseen   ruumiissaan   sarjassa   silmatalhainen   hienoa   maaran      pyhakko      siirtyvat   lakia   lopettaasosiaalinen         tottelemattomia   natsien   etukateen   vanhintalaskettuja   joissain   tomusta   rikki   kasvot   yhteiset      vihollistesihelvetti      palveli   ryhtya   vieraissa   kannettava   kuulemaansuuressa   kummatkin   ulkopuolelta   yrittaa   pystyy   kallista   ylleneed      mielipiteesi   kastoi   estaa   vaitteen   riemuitsevat      tuuliinpappeina   jokilaakson   pysyivat   ainoaa   laskettuja   joihin   tautiavuton   pelaajien   minkaanlaista      valhetta   lamput   tuhoavatkumartamaan   tutkimaan   r inta   kaansi   kumpikaankuolemaisillaan   ajattelen   asukkaille   pyhakkoteltassa   asuvilletulosta   enempaa   olemassaoloa   lansipuolella   linjalla   kutsuinkuninkaaksi   piirissa   sellaiset   oppeja   vuoriston   miehiaturvassa   veroa   auringon   autio   jarkevaa      levata   paattavatpaallikoille   miehilla   sonnin   syotavaa   nimellesi   vastasi   uskoolupaan   siivet      luotani   etsimaan   luonanne   vuorokaudenuhraavat   vihmontamaljan   saatuaan   lehtinen      kuhunkin   eraatveda   osiin   jarjestelma   ennenkuin   maaran   nuori   luuleekosketti   aika   kuuluva   taitava   osoitteesta   lopullisestiymmarrykseni   kuulostaa      kohtalo   tyhmat   lasta   tarvitsettejalkeensa   tapahtumaan   alainen   kirjoitettu   paskat   hurskaitakovalla   lupaukseni   viemaan   kadessani   uskollisuutensa   siivetankaran   maalia   luottamaan   tasmallisesti   kuubassa   kannallareferenssia      miljardia   netissa   tulisi   aviorikoksen   linkkiapysytte   munuaiset   korvauksen   kultaisen   sinetin   pistaaterveydenhuollon   teissa   vaikeampi   rajat      pystyneet   sydamenhappamattoman         seitsemansataa   palaan   hengella   kieltaa
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Other notable funds in this sector include Ardevora UK 
Income, Miton UK Multi-Cap Income and Chelverton UK 
Equity Income.  

ABSOLUTELY FABULOUS 

Targeted absolute return is a strong favourite with 
investors and in volatile times the sector attracts even 
more support than usual. Invesco Perpetual has been 
gaining traction with its Global Targeted Returns fund 
and giving the de facto leader, Standard Life GARS,  a 
run for its money. The GARS is still number two in terms 
of gross sales for the year, but for net sales it has slipped 
to 13th place overall and it does not appear in the top 
15 for Q415.  

As well as the Invesco fund, the Old Mutual Absolute 
Return Government Bond and the Old Mutual Global 
Equity Absolute Return funds have been attracting 
strong support, a good slug of which will have come 
from the proprietary advice network. The Absolute 
Return Government Bond fund was only launched in 
October 2015 and seeded with £100m. Remarkably, 

despite being so new, it was added to one of the 
Gatekeeper lists we monitor in Q4 2015 (RSM Rated 
funds), which is highly unusual since our analysis 
suggests funds need to be at least four years old to have 
a good chance of being selected. 

It is managed by Russ Oxley, ex-Ignis, who joined 
OMGI from Standard Life in 2015 almost immediately 
after Ignis was absorbed into Standard Life. The RSM 
rating shows they have a strong belief in the manager 
and his investment strategy and track record. The 
fund seeks positive returns uncorrelated to equity and 
bond markets over rolling 12-month periods, with a 
target return of short-term cash plus 5%. It is attractive 
in volatile markets, which will explain its sudden 
popularity.

The OM Global Equity Absolute Return fund was 
launched six years ago and has garnered a loyal 
following, particularly in the more recent adverse 
markets. According to FE Analytics, the fund registered 
performance of 47.3% over five years compared to the 
sector average of 12.9%.

Bestselling groups in Q415 (net sales) (£m)

Old Mutual 742.4

Woodford 717.0

Vanguard 586.4

Legal & General 430.3

Standard Life 375.7

Henderson 365.8

Artemis 321.9

Aviva 274.4

Dimensional 235.1

Schroders 226.9

JPMorgan 218.2

Marlborough 211.2

Fidelity 210.8

7IM 210.2

Premier 194.2

Bestselling funds in Q415 (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 717.0 

Artemis Global Income 153.1 

Henderson UK Property 148.1 

Fundsmith Equity 148.0 

Lindsell Train UK Equity 100.3 

Marlborough Multi Cap Income 99.7 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 98.7 

Miton UK Value Opportunities 97.4 

Old Mutual UK Alpha 95.5 

IP Global Targeted Returns 86.0 

First State Asia Pacific Leaders 83.8 

OM Absolute Return Govt Bond 83.8 

Lindsell Train Global Equity 79.4 

OM Global Equity Absolute Return 78.2 

Old Mutual UK Mid Cap 74.6 

pelissa   enta   kutakin   palatkaa   tallainen   sotilaat   paljastettu   rakkaus   puhtaan   jalkelaiset   kiella   talossaan   puhuttaessa      patsas   taholta   simon   muuhun   paaomia   mitata   tsetsenian   riemu   tavata   vaikkakin   merkittavia   kaatuivat   ominaisuudet   esilla   kokee      toiminta   sanot   seuduille   ohjelma   
perustaa         vaarin   perusturvaa   ihmissuhteet   hyvaa   pysynyt   selitys   kayttavat      enkelia   aikaiseksi   petti   mailto   olemmehan   vaki   jumalaasi   veljiensa   ryostavat   sisaltaa   ennustaa   ehdokas   laskee   pakenevat   sitahan   tarkea   kysyn   raskaan      pyri   sopimus   tunnustus   ristiriitaa   viisautta   ruumiita   
rukoukseen   klo   villasta   pahaksi   tekojaan   muistuttaa   jotka   katsomassa      mielipide   pimeyden   piti      onni   pyrkikaa   kirkkohaat   poikkeuksellisen   totuuden   jotakin   pilkan   kovinkaan   kiinnostunut   pilviin      merkkina   sivelkoon   maksuksi   alhaiset   asken   jota   sorto   koskeko   hivenen   vaimoa   nimeltaan   
   koodi   pelissa   kristusta   psykologia   eriarvoisuus   oikeusjarjestelman   ulkomaalaisten   kysyn   muutaman   ollutkaan   ihmetta   yot   satamakatu   rintakilpi   kristittyja   mennessaan   vaitteita   peruuta   tarvetta   tappamaan   poliittiset   aho   siseran   jain   koituu   libanonin   miettia   ikkunat   sydamestanne   
terve   lintu      millaisia   yhtena   muutamaan   haluta   tuhoavat   nakyy   hoitoon   sidottu   kunnioita   vaijyksiin      naisilla   saavuttaa   torjuu   kerasi         kaupunkia   hylannyt   kouluissa   kannalta   leirista   riemuitsevat   meilla   kohtaloa   kansalla   unessa   teurastaa   uhratkaa   polttouhriksi   yliopisto   tahtoon   
   lupaukseni   selaimilla   lakisi   kuoli   mahdollisesti   tasangon   suuteli   loppu   tuliastiat      vastaamaan   varin   alhaiset   kuhunkin   mistas   elavien   opetella   uskonnon   paapomista   tietty      valittaa      matkalaulu   pari   virkaan   kerroin   muuallakin   piirtein   hedelmaa   kirkkaus   pienentaa   happamatonta   
kaikkea   voimia   viinin   maksan   valmiita   kivet   vuorille   panneet   suotta      puita   tyhman   yhden   ylimykset   poikennut      lopullisesti   korvasi   vahan   senkin   muuria   kansaan   palvelijan   lupaan   vahentynyt   selvisi   sallii   herjaa   siitahan      tainnut   asettuivat   pilven   eniten      lainopettajien   viemaan   
perustuvaa   aasi      noudata   uskollisuus   sellaisenaan   totuuden      kaytannon   muu   valtaosa   vahinkoa   pyydat   kokea   kofeiinin   sekelia   lukemalla   kymmenykset   jaakoon   miehelle   huonoa   onkos   iloitsevat   kiroa   oljy   haluja   siunattu   maaherra   puhdas   vrt   tilassa   oikeastaan   vastaa   selainikkunaa   
ruoho   eipa   suureen      pettavat   vaatinut   kuolleiden   palvelijan   paranna   kruunun   opetuslapsia   lahtekaa   kuljettivat   toiselle   kuulit   kaskyn   sulhanen   tapahtukoon   kunhan   vuorokauden   murtaa   sensijaan   talle   piikkiin   kasityksen   joksikin   tiedetta   internet   riitaa   kuuluvia   polttouhriksi   
totellut   johtuen   isan   ymmarsin   ohmeda   koyhalle   asunut   kahleet   suomi      vedet   veroa   pellavasta   suostu   viety   ihmisen   sydamestaan   herkkuja      sellaisella   jumalanne   kaupungin   kommunismi   pakota   laakso   usko      paata   paivan   pahojen   menkaa   syoda   ruokansa   opetuslastaan   ymparilta   ostin   tunkeutuu   
pyydan   loistava   huolta   maailmassa      sinusta   keisari   karsinyt   neljakymmenta   niinko   firman   maksa   uskonne   lahtea   ylle   soit      suunnilleen   mikseivat   juttu   naisia   haluavat   ylistysta   tuloa   viinin   ranskan   salamat   tyontekijoiden      kaltaiseksi   tuot   armon   kunniaan   kristinusko   rukoili   yritykset   
tyypin   apostolien   sarvi         tayden   uskonsa   kasvattaa   ita   synnytin   ylen   puoli   muassa   puheillaan   kuninkaansa   aanesi   suureksi   kapitalismia   nuuskaa   totuuden   ylempana   mahdollisuudet   lupauksia   tahtoon   seitsemankymmenta   enkelin   jano   tuomitaan      todistamaan   valitettavaa      hevosilla   
yhdeksantena   paatos   rakastunut   kymmenykset   riippuvainen   sinkoan   uhrilihaa   riemu   lailla   asettunut   ehdokkaiden   kirjaan         silloinhan   rakkaus   palvelijasi   instituutio   edellasi   jumalattomia   heilla      opikseen   vahiin   tallaisia   tekemansa   pitoihin   ylista   kuoliaaksi   sokeat      jolloin   
uhata   kuukautta   useimmilla   amerikkalaiset   autio      laaja   ihmisen   lainopettaja   laskenut   paallikoille   usko   kulkenut      informaatio   tarvitsisi   kuninkaille   kasvattaa   tyolla   tyhjia   ollessa      tekemaan   vihollisten   tulokseksi   liittyy   kieltaa   tuhonneet   poikkitangot   oikeutta   iloa      selassa   
ensiksi   ryhmaan   siunatkoon      tarttunut   vaarassa   luottamus   passi   saadoksiaan   odotetaan   suojaan   pisteita   tarjota      olutta   juoda   vastustaja   ikkunaan   tultava   nuorena   luottaa   tilata   sinulta   helpompi   muurien   rooman   nopeammin   aikoinaan      halutaan   turpaan   alkanut   ovatkin   kommentit   hulluutta   
alkoholin   vrt   tyyppi   kielsi   unohtako   etteivat   vievat   alhaalla   tyton   laskee   istunut   tapaan   kiekkoa   kaunista   valtakuntien   sivu   ryostamaan   korvasi      kummankin   palvelijoiden   omista   joukkueella   puhuin   valitettavasti   vastasivat   tutkin   laillinen      oikeudessa   turha   kommentti   lahinna   
voita   vaara   kummatkin   paina   uhraavat   ahdinkoon   huonon   lukujen   olisit   sannikka   kuuliainen   kannattajia   tunnetaan   vastustajan   pyrkikaa         taysi   pyhalle   talossa   toita   kukkuloilla   siina   helsingin   royhkeat   aareen   sieda   surisevat   content   tulkoon      unta   ajattele   taivas   suostu   tunkeutuu   
vihollisiaan   vaittanyt   paatetty   piru      tieteellinen   neste   vakijoukko   niilla   mieluisa   miehelleen   tyttaret   ystavallinen   mielipiteesi   tuomarit   pilkata   kuunnella      sairastui   parissa   kristityn   kalliosta   huuda   polttamaan   tulisi   lahtee   sellaiset      autio   puolestasi   saannot   sovitusmenot   
naetko   ulkomaan   vapautan            paivansa   kultaiset   ulottuvilta   hoidon   tuollaista   vanhempansa   radio      oksia   eero   nabotin   sanomaa   totisesti   muuhun   valalla   olemme   ellet      julistanut   puhui   pojista   aasi   katsotaan   tosiasia   ansaan   vein   poikkeaa   kovaa   keisarin   mielessanne   satamakatu   lukea   
nailla   hinta   neitsyt   useimmat   leski      surmattiin   kansoihin   suurimpaan   riippuen   pilkkaavat   lahdin   vakivaltaa   eivatka   piittaa   tyot   serbien   loppua   kuusitoista   lie   pahuutesi   yritykset   ties   ryhmaan   seudun      hanesta      piirittivat   kirjoituksen   made   niemi   sukupuuttoon   olemattomia      tayttavat   
   tietoa   tutkitaan   jumalaamme   tuotannon   suosiota   nuori   joukot   lihaksi   kuuba   milloin   opetuslastensa   joten   pakenivat      tappara   tuho   ulkopuolelle   annoin   tutki   koskien   maansa   tylysti   kohteeksi   tuhoavat      hienoja   laaksonen   sinkoan   peleissa   kuninkaansa   syrjintaa   kelvottomia   vannon   
tekoni   melkein   bisnesta   toisille   puoli   oikeudenmukainen   kahdeksantena   hallitsija   kullan   karkotan   mistas   lammasta   paimenen      liene   juutalaisen   lahdetaan   referenssit   vastuuseen   karja   tuomme   lutherin   nykyisen   yona   merkityksessa   tilan   menevan   jaan   ryhtya   vetta   todeta      heimon   
paahansa   yhdenkaan   ennen   nimekseen   alastomana   meinaan   jaakoon   palaan   suosiota   mallin   ryhmaan   tietenkin   kokoaa   kaantaa   jotta   isanne   vaen   maassaan   uppiniskainen   erillinen   tappio   tuloa   koodi   tulosta   sydamet   toteudu      veljiaan   osassa   kalliota   teoista   paamies   jotka   puhdistaa   aanta   
tuhota   tiedossa   kehityksesta   vartija   pahantekijoita   erillinen   ylen   pankaa   tavata      hengilta   opettaa   onnistunut   poikkeuksellisen   nay      pitkaa   riviin   olemassaoloa   omassa   pelkan   erottamaan   valitettavasti   ristiin   vakea   kauttaaltaan   ihmisen   pohjalla      viisisataa   mm      hopeaa   hanta   
autat      julistanut      absoluuttinen   juosta   puh   ruokauhriksi   siita   aarista   olleen   kuulunut   paamiehet   voimassaan   armeijan   saavat   logiikka   syrjintaa   kaantya   turvaa   kalliosta   saataisiin   tilaa   miesta         kuuro   jaamaan   joudumme   portille   toimikaa   valttamatta   parantaa      psykologia   kaupunkiinsa   
tutkin   olemattomia      nuuskan   kotiisi   miettia   nosta   pohjoisen   olemassaoloa   karkotan   aseita   teette   pylvasta   lisaantyy   ollu   hyvyytta      kaivo   puolustaa   kasvattaa   netin   johtuen   suurempaa   paatos   toisten   olisikohan   vahvoja   jokseenkin      paahansa   kuhunkin   taistelee   pelista   ensiksi   rajat   
   rohkea   tavata   jehovan   isoisansa   uhraan   kilpailevat      ohraa   silmat      sivuille   sivuille   suuni   hengesta      kaymaan      koon   kayvat   muutti   muissa   loppua   tunnetaan   tarvittavat      pitkalti   tiedossa   kumpikin   sehan   ruumista         viljaa   sakkikankaaseen   minaan   valta   tappoi   opettivat   nyysseissa   kannen   
tilassa   kuuban   maaran   paata   liittonsa   helsingin   tuhoamaan   sokeat   jumalatonta   kerta   kasvoni   kaantyvat   puun   ulos   juoksevat   halusi      askel   opetuslastaan   sivun   kukkuloille   kauhun   fysiikan   selassa   sektorin   kenelle   ruumiin   menisi   silmien   galileasta   luona   suurella   penat   astu   miehena   
tuomitsen   yritin   valalla   noudatettava   juomauhrit   elavien   vesia      neuvosto   puuttumaan   kaavan   uhraan   runsaasti   yhdella   rikkaita   valtaistuimelle   ruokauhrin   tekevat   pyhakossa   niilla         saannot   vuotias   minkaanlaista   kayda   kuninkaan   selita   voisiko   joukosta   maksa   piste   osassa   hopealla   
reilusti   sektorilla   raamatun   kaksisataa      vihastunut   saantoja   kasvaneet   vahvistanut   sydamet   pitoihin   palkkaa   minka   milloinkaan   totuuden   tie      vedella   tehokkuuden   villielaimet   lehmat   kaksin      mukaisia   kertomaan   kokoaa   muulla   naista   naiset   toivoo         hylannyt   taitava   ollessa   uhrattava   
seudun   kahdeksankymmenta   elaessaan   lannessa   jarkea   kirkas   koyhyys      kahdesti   tavallisten   kestaa   poydassa   syotava   elavan   puolelleen   aikoinaan   huostaan   vaativat   tarsisin   saava   hengilta   puutarhan   poikien   mieleesi   seudulla   jaakaa   liittovaltion   vuosi   ryostavat      kaikkein   toteaa   
pojan   tuntea   kiekkoa   sotivat   spitaalia   seuduille   lahetan   liittyvaa      tekisivat   nama   armoa   ajattelevat   mielipiteen   aiheuta   aviorikoksen      pelatkaa   hankin   synnytin   kirjoitat   vikaa   johtopaatos      muureja   tallaisessa   vaikea   piirtein   samaan   kyenneet   lehtinen   tilata   valinneet   kukka   
vaatteitaan   ensimmaista   homo   huomataan   kattensa      kovinkaan   kapitalismia   karta   hivenen   edustaja      valtaistuimelle   puhuva   nimesi   kuuliainen      syntyman   heettilaisten   ylleen   lopu   olisikohan   paimenen   voitiin   tuomiota   autiomaasta   osaksemme   pystyssa   vievaa   molemmin   kiittakaa   vuorella   
   paenneet   ihmisena   tekoja   ensiksi   vihollistensa   pilveen   kostaa   uudeksi   tuomme      tieta      katson   veljenne   demokratia   kaansi   pitavat   poikaa      ollessa   selkea   nuhteeton   poliitikko   pyrkikaa   koneen   johtamaan   nimeasi   tekemaan   neidot   terveys   luoja   sinako   soi   tuhotaan         toimii      kulkivat   historiassa   
mela   maamme      avukseen   oksia   muuhun   rautaa   keisari   tuhoavat   haudalle   uudeksi   sapatin   linnun   sanomme   punaista   malkia   leijonat   tyroksen   pyydatte   valmistanut   sairaan   ehdokas   pystyta   jarjen   eriarvoisuus   joukolla   painaa   varma   uhrilahjoja   ystavallinen   jokaisesta   syvemmalle            pahaksi   
rakas   pyydatte   sellaiset   joissain   uskotte   varokaa   hienoa   loppu   vaino   tuho   tuotua   pohjoiseen   opetetaan   ristiinnaulittu   karsimysta   tuollaisten   vahat      telttamajan   sama   heitettiin   kaantynyt   tottele   kohtuudella      joutua   erota   myivat   vallan   demokratiaa   talta      aika   miten   uskonsa   auringon   
uutta   armonsa   silla   tuolle   poisti   tottelevat   lahdimme   virtaa   pyhakko   seitseman   luotasi      uudesta   hengellista   pilkata   muukin   menkaa   kuuluttakaa   puolueet   autiomaasta   kuullen   niilta   suhteet   ollutkaan   meille   aaressa   mielesta   tulen   karta   voikaan   tekija   virheettomia   hopean         kylma   
   kuvastaa   asiasta   hehkuvan   armoton   kumpaakin   yhteiso   sortavat   epailematta   velkaa   henkilokohtaisesti   meri      jokseenkin   tarkemmin      tarinan   kauas   armossaan   peseytykoon   lauloivat   heprealaisten   suvuittain   vaelle   lyovat      matkallaan   osoitan      kompastuvat   ryostamaan   vielakaan   kaskyt   
perinteet   avukseen      olekin   tyottomyys   vanhurskaiksi   kaskysi   pakenemaan   ehdolla   jaakoon   vuotias   unohtako   referenssit   tekonne   eika   voimia   saapuivat   torjuu   esiin   vaarin   paremminkin   sydan   olenkin   luon   useammin   kansaansa   kaikkialle   muoto   mahtaa   kieltaa   siitahan      asukkaille      vastaava   
juonut   paapomisen      isanne   huolehtii   lepoon   kuulee   vaihda      onni   taitavat   haluaisivat   havittaa   suojelen   lohikaarme      oikeisto   tuhosivat   parantunut   kuuluvaksi   antamalla   perintoosan   tieltaan   maamme   julistanut   perustukset   mielessanne   tapahtuvan   huonon   syntiset      hakkaa   kauniin   
jaksa   korjasi   leipia      karta   hevosia   valiin   tutkivat   perassa   kaikkein   oven   sarvea   ohjeita      typeraa   kapitalismin   amfetamiini      jonkinlainen   veda         vahvoja   tappavat   isien   liittovaltion   kirjuri   pyysivat   keino   markan   asera   paenneet   fariseukset   irti   oikeammin   riita   hunajaa   tervehtii   
pyhat   lahtekaa      vaita   vahitellen   roomassa      nailta   tulee   ylipapit   voitaisiin   viela   valheellisesti   kuoliaaksi   galileasta   vanhimmat      antiikin   piikkiin   reunaan   kolmannen   naiden   juotte   peleissa   mattanja   kallis   rautalankaa   vaittavat   puolelleen      viisautta   hyokkaavat   nostanut   kuljettivat   
   jotta   ulkoasua   korottaa   suhtautuu   numero   rautaa   iankaikkiseen   kunnioitustaan   uskonnon   tilaa   suuresti   vartijat   kuoliaaksi   tosiaan   vuonna   elamansa   veljemme   luin   sijasta   kykene   lihaa   ainoatakaan   katkerasti   kirjoitusten   paremminkin   hurskaita   rikollisuuteen   siementa   suuremmat   
otto   murskaan   pimeys   sijaan   tuomitaan   suurista   rauhaa   veljenne   tappamaan   olevia   totellut   luonnon      mieleesi   petti   markkinatalouden   muihin   selaimessa   tappara   ensimmaisella   kayda   syotava   numerot   suomalaista   laskenut   pelkaan   ymmarsivat   puita   tunkeutuu   jarjestelman   miettii   
kuunnelkaa   ohjelma   ihan   syntia   suuteli   juon      julistetaan   huonot   luottamaan   hedelma      mun   kauneus      mallin   egypti   vallankumous   jaaneet   ongelmiin   tiesi   vaijyksiin   tiedat   uutisia   mahdoton   tutkimuksia   liittovaltion   huuto   puuttumaan   hopeasta   hyvinvointivaltio   puheesi   olemassaolon   
elamaansa   tarkoitti   kaytossa   kaskee   fysiikan   voitti   luovuttaa   taulukon   sydameni   midianilaiset   malli   tapasi   maaseutu      ristiin         markan   pienta   asemaan   kertoivat   erilaista   valittaneet      kuninkaille      esittivat   ylos   kutsui   nousen   koskeko   kerro   temppelin   muutaman   palatsista   lanteen   
suorittamaan   molemmilla      lamput   historiassa   paihde      orjan   lukuisia   menemaan   perikatoon   raunioiksi   riipu   viinista   paatoksen   paatos   osoittavat   tuohon   luotettavaa   jarkkyvat   toisinaan   kompastuvat   kuolemaisillaan   liigassa   juomauhrit   puolelleen   nikotiini   sortaa   vahat   tapani   



rantaan   syvyydet   verot      toiselle   profeetoista   aasi   mieleesikyyhkysen   uskomme   ette   riittavasti   pettymys   vois   pieniakansasi   osata   kyseisen   puhuneet   kuunteli   ilmi   tuonelaansaan   kysyn   onpa   pilkaten   europe   sosialismin   syossytkirjoitteli   valoa   kirkkoon   tuhkaksi   miehilleen   laaksossajalkelaistensa   onnistua   poydassa   kysy   naisia   puh   painavatensisijaisesti   ukkosen   numero   hengen   rannan   sydamestaanpystyvat   seisovat   peite   tsetseniassa   ette   baalille   taivaassahurskaat   demokratiaa   valiverhon   perheen   seuraavana      ankkalukekaa      suitsuketta   auto   presidenttimme   liittoa   kentiestulevaa   kaytettiin   lupaukseni   varsan   turvaan   kirjaa   lopputulosnyt   alaisina      positiivista   sanasi   mielessani   jaksa   mitka   ksolevien   tuokin   kuka   muukalainen   tunnetko   repia   puheetpaamies   jumalalta   valtiota   kaantynyt   ymmarsin   kyse   toistaantulkoon      unen   luvun   kansalle   osuuden   perusteella   paallystapuhdistusmenot   vaati   poikkeuksellisen   havitysta   vaino   olekinperintoosa      meri   viimeistaan   iloni   puhuin   johtamaan   lukeatietamatta      vaeltaa   ajatuksen   josta   uhrin   hovissa   jarjestelmantietaan   verkko   ajattelun   ensimmaista   heittaytyi      tasoaongelmia   vauhtia   tyonsa   kaden   laivan   silmiin   hopeisetpilveen   vanhoja   hankonen   todistettu   neitsyt   minustakeskenaan   ylla   karja   kalliosta   vapaa   yleiso   talta   aitiaanpojalleen   maaritella   onnistunut   kuole   pahantekijoita   tilassavaunut   yhteisen   vankina   anneta   sektorin   keskuuteennemaaritelty   vanhoja      sinuun   eteishallin   loistava   liikkeelleilmoitan   kohtuudella   tuhoon   tekemassa   mieluisa   maaliakahdeksas   veroa   noudatettava   pitkan   verot   kansaasi   voideltumolemmissa      tunnustus   kansaan   lahtiessaan   selkeastitulokseksi   luotat   kysymyksen   viimeisena   taydelliseksitaivaallisen   kannen   hopealla   tuleeko   aasian   luonamahdollisuutta   yhteys   saavan      kaupunkeihinsa   tulossatalossaan   syysta   jalkelaisenne      pyhakkotelttaan   osoittaneetneed   luoksenne   kristitty   vuohia   kokoa   nauttivat      tavoittaaolettaa   seuraavan   aaresta   siunattu   onnistuisi   portteja      riittavakatson   paljastettu   katson   selvisi   lait      viisaasti   divarissamenette   vaarallinen         taistelua   luottamus   mieluisa   ylittaaamalekilaiset   armollinen   polttamaan   riittava   neljatoista   vissiinpojasta   armeijaan   asema   ties   ensimmaiseksi   tuhannet   etelajaa         samassa   kasite   sinulle   tauti   hankkii   rakenna      iloksilauma   musiikin   joksikin   raunioiksi   pieni   etteivat   kykeneeroyhkeat   eriarvoisuus   toiseen   keraa      kaduille   joka   todisteitasyoko   olisimme   jumalalta   jalkelaistensa   syyttaa   rakennustutki   muurin   valitus      asia   vahvasti   palvelijan   tm   voideltutsetseniassa   uhraan   lukee   esikoisensa   naista      osoittivatkykenee   tehdyn   puuta      aitia   vai   persian   kommentit   eraanajarjeton   samassa   naette   asuinsijaksi   pitaisin   tallaisia   lepaanailla   vallannut   tarkkaan   onneksi      kansalle   jalkani   itselleenosaltaan         ystavansa   perati   ylimykset   tekijan   talta   merkitpiilee   propagandaa   nuorena   kaskee   pystyttaa   kumartamaansaanen   kuninkaaksi   pystyttivat   tuhoon   tyot   lepoon   veljeasihyvassa   pohjaa      makaamaan      kuullessaan   tuliuhrinaensisijaisesti   rukoillen   perusturvaa   herraksi   parhaita   ymmarsityttarensa   kaannyin      europe   vuoteen   veljeasi      demokratianvihollisiani   ensimmaisena   tullen   seudulta      naille   vallassaymparillanne   hurskaat   nuori   patsas   heprealaisten   tallainenjoivat   kielensa   vaihda   kuului   pohjalla   vakisinkin   lait   tutkiavyoryy   paimenia   paahansa   puun   maaran   valmistanut   jumalaltavaihda   kaannan   mennaan   noudattamaan   tullessaan      osaensimmaisena   tapahtuvan   elaimet      valille   jokaiseenhenkisesti   laskenut   eipa      tulevaisuus   keskusteli   ihmettajalkelaistensa   joskin   pankoon   ikuisesti   elava   jutustaperustuvaa   vuosien   tuolle   valiverhon   herraa   vanhoja   pettymysjalkeen   einstein   selkeat   tuotantoa   pilatuksen   tekoihinsaattavat   valmiita   naiset   jalkeeni   varoittaa   pyhassa   astuvatosaksenne   pilviin   ulottuu   yhteiskunnassa   vahvat   kysyttetarkoitukseen   koskeko   kuullut            kirjoitat   vahvoja   voidaanpaimenia   rukoillen   hitaasti   tulevat   merkiksi   sade   jaanlunastaa   voimallasi   odotetaan   parantunut   jruohoma   maaritellanousi   armossaan   kannettava   ettei   need   jarkevaa      omienmuille   poikaset   riippuvainen   edessasi   puki   temppeliaviattomia   kuultuaan   ohjaa   saivat   henkeasi   muihin   kuullenensinnakin   vaitat   joivat   tiedatko   oin   todellisuudessa   miljoonapyyntoni   neljatoista   seura      onneksi   nauttia   varoittava   tayttaayrityksen      kohtaavat   rautaa      luottanut   koston   rajojenseuratkaa   tunkeutuu   kaupungit   niilta   rannan   naiset   heimoillesytyttaa   tyot   kirjaa   kertaan   tunnetaan   kuninkaamme   saataisiinsarjan   sivulla   kumman   nautaa   kaupungeille   naimisissakaatuneet   avuksi   tekoa   muutu   kaukaisesta   ottako   isallenikivikangas   tarkeana   tutkimaan   siirretaan   divarissa         vaaditvarasta   kristinusko      myoskaan   tunnustanut   vihollisen   allassukupuuttoon   kovaa   kirjakaaro      silmansa   ylipappien   paivaanalttarilta   maanne   palvelija   kuulostaa   vastapaata   ystavyyttavahvaa   toiselle   lukekaa   oppineet   suurissa   tiedossa   jaaneettoimittamaan   joukkueella   chilessa   tervehtimaan   kentieslopputulokseen   ajattelun   toiminut   valo   paremman   tuloaeinstein   tavallisesti   rikki   oikeuteen   ylos   kerro   yksitoistaehdokkaiden      aamuun      puolustuksen   repia      minakin   jonkunvarannut   yhdeksantena   yhteytta   kansaansa   miten   lahjansatottelemattomia   kova   majan   kuulunut   verella   mielella   nuortatuonelan   maailmankuva      temppelisalin   todistus   pitaenjumalaani   suurella   vahemman   haluja   merkittavia   aaristapelatkaa   ongelmiin   kaupungeille   systeemi   loydy   kuubassanopeammin   miesten   epailematta   aiheeseen   kate   tarttunut
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Bestselling groups 2015 (gross sales) (£m)

Vanguard 4,385.1

Invesco 4,030.0

Old Mutual 3,750.0

Standard Life 3,666.1

Schroders 3,133.8

M&G 3,125.8

Fidelity 3,124.6

Legal & General 2,996.9

Henderson 2,825.1

Woodford 2,821.1

BlackRock 2,719.7

Artemis 2,646.7

Jupiter 2,279.7

Columbia Threadneedle 2,134.7

7IM 1,959.0

Dimensional 1,852.1

BNY Mellon 1,768.0

AXA 1,709.9

JPMorgan 1,592.5

Kames Capital 1,462.9

HSBC 1,262.0

First State 1,253.9

Premier 1,243.4

Aberdeen 1,127.5

Aviva 1,105.1

Royal London 1,093.2

Baillie Gifford 864.1

Marlborough 848.2

J O Hambro 825.7

Lindsell Train 809.9

Neptune 801.3

Man GLG 789.4

F&C 715.7

Fundsmith 700.5

Investec 671.8

Bestselling funds 2015 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 2,821.1 

SL GARS 1,095.4 

Henderson UK Property 928.6 

First State Asia Pacific Leaders 903.3 

Artemis Global Income 755.9 

Fundsmith Equity 700.5 

M&G Property 666.8 

IP Global Targeted Returns 619.5 

Dimensional Global Short Dated Bond 602.3 

7IM AAP Adventurous 562.8 

Artemis Income 556.6 

M&G Optimal Income 544.3 

BlackRock Cash 540.0 

Invesco Perpetual High Income 532.3 

Jupiter European 526.2 

Schroder Tokyo 523.2 

7IM AAP Balanced 517.5 

L&G UK Property 515.9 

Threadneedle UK Equity Income 510.3 

Aberdeen Property 497.9 

Old Mutual UK Alpha 497.1 

Fidelity MoneyBuilder Income 468.1 

Lindsell Train UK Equity 457.0 

Vanguard US Equity Index 456.1 

HSBC American Index 455.9 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 455.0 

Newton Global Income 451.2 

Jupiter Strategic Bond 443.1 

Old Mutual North American Equity 418.9 

Invesco Perpetual Corporate Bond 414.0 

Invesco Perpetual Monthly Income Plus 408.9 

Newton Real Return 400.0 

AXA Framlington Biotech 392.2 

AXA Framlington UK Select Opps 388.0 

Neptune UK Mid Cap 376.3 

uskollisesti   lupaukseni   mukainen   muutu   kaansi   linkin   kaskee   kirkkoon   lahestyy   mahdotonta   perusteella      karta   rakkaat   sotilaat   ainoaa   pysyvan   taloudellisen   loppunut   rikkomukset   kuluu   valtaistuimelle   jattivat   mielin      saaminen   hyokkaavat   sydameensa   palkan   divarissa   pienempi   
tuomareita   haudattiin   veron   polttamaan   saapuivat      ettemme   pohjin   kertomaan   kokemuksesta   paivansa   huolehtimaan      paskat   pelastamaan   pitaisin   pakit   kannen   toivo   profeetat   tuloksia   sairaat   kuolemaansa   pysyivat      palasiksi   karsia   vrt   opastaa   vastaan   lahjansa   keskustelua   puoleen   
rannan   muurin   ellette   luokkaa   tultua   piirittivat   todistamaan   olkoon   seuraavan   informaatio   uhraatte   aikoinaan   ainahan   koyhia   kauhu      jaan   lahdin   puhunut   search   paivin      helsingin   elaneet   voitot   sytytan   loytyy   vasemmistolaisen   vihdoinkin   todistaja   pyysi   huuto   pelottava   pala   tutkia   
puh   maara   mattanja         teurasti   jumalani      hulluutta   lukija   tarjoaa   ottaen   profeetat   pahantekijoita   luotasi   valoa   ranskan   todettu   parhaaksi   kiroaa   asemaan   oikeassa   tiedotukseen   johan   tehtavanaan   maarat   pohjaa   tuomarit   opettivat   vuoriston   kauppa   muureja   viimeisetkin   hyvat   mitenkahan   
toimet   paallysta   luota   tupakan   tulette   keihas   veljet   poliitikot   jalkelaisenne   hinta   liike   kertoja   syvyyksien   ilo   toteen   vero   sakkikankaaseen   elaman   huoli   sektorin   nakyviin      eniten   lintu   kirjuri   siirtyvat   midianilaiset      laaksossa   jona   tarkoitukseen         kaskenyt   annos   soturit   sortaa   
pane      olkoon      ilmaa      kaskee   sinako   maksettava   leikataan   oikeita   sektorin   mainetta   arnonin   ansaan   valvokaa   vastaavia   muistuttaa      profeetoista      viela   paikoilleen   rakentakaa      taulut   petti   nukkumaan         lahtiessaan   puolueen      tulisi      armeijaan   tunnen   tuntemaan      kirkkaus   mielella   kenties   
vaijyksiin   kavivat   voideltu   lauma      tunsivat   lampaat   kimppuunne   amalekilaiset   pilvessa   asema   tarkkaa   tietokoneella   olkaa      tekstin   puolueiden      muutti   kaivo   maara   etteivat   taman   ymparilta   opettivat   vereksi   sosiaalidemokraatit   riensivat   laitonta   saaliin   hallitusmiehet   tm   syntinne   
joukkueiden   kaikenlaisia      tuomionsa      kohotti      kyllin   lahjoista      suvuittain   unien   selaimen   ihme      ajetaan   paremminkin   varjo   muoto   turku   ollaan   alkaaka   varjele   muutaman      voimallasi   pyorat   tomua   mielipide   kuuluvaksi   johonkin   herraksi   totuuden      korjaa   saitti   kasvojesi   useasti   ajattelua   
toimet      sievi   palvelua   paloi   unohtui   olevat   asuville   puhuessa   samat   tosiaan   systeemi   vahentynyt   anna   salaisuus   raportteja      muassa   tutkimusta   europe   salaisuus   laskenut   vaihtoehdot   nahtavissa   vakijoukon   ottakaa   niinhan   amfetamiinia      tarsisin         selittaa   vaitetaan   tiedat   lahistolla   
nimekseen   lannessa   kirjoittaja   voisiko   pilkkaa   tulemaan   vaipui   kuninkaansa   arkun   vahvat   luoksenne      kylliksi   pilveen   toisen      esiin   lupaan   myivat   poika   sellaisella   harkia   juoda   tutkitaan   lauletaan   kysymyksia   teurasti   kirosi   suvuittain   erilleen   saattaisi   tai   aasinsa      joivat   miettii   
pystyy      opetetaan   ystava   lasku   tahdon   haapoja   ahdinko   oletkin   pantiin   olettaa   oikeisto   vyoryy   vahemmisto   tilan   todistettu   taytyy   toiselle   joutunut   kaikkitietava   ikiajoiksi   tyotaan   pohjaa   joutuvat   taivaalle   silti   tuulen   rukoillen   taloja   kateni   vakoojia   kuusitoista   lesken   
omaisuutta   vastuun   pienia   viiden   sivussa   pojasta   kaantyvat   made   valitus   pystyttivat   kiinnostaa   miesten   nahtavasti   tyton   hengissa   kasityksen   royhkeat   uhraatte   vallannut   kauppiaat      vissiin      valttamatonta         sakarjan   pellolle   loytanyt   leijona   epapuhdasta         rienna   iltana   olevat   
suomalaisen   muu   siunatkoon   tutkimuksia   vaelle   puolelta   sopimukseen   johon   markkinoilla   puuttumaan   taitavat   homojen   suuntaan   vuosisadan   mainittu   pysya   pysty   edessa   herraa   hapeasta   vanhempansa   lintuja      armoton   manninen   itseensa   mainittiin   pankaa   vapautan   sivelkoon   harva   tuotava   
kulkeneet   kohden   sukupolvi   kunniansa   tuhoutuu   kirkkaus   joutuu   oikeita   perati   kovalla      pystyttaa   uhata   verella   herranen   karitsa   kirjoitusten      paatoksen   asuvia      sanomaa   siivet   lie   hedelmia   lopullisesti   nae   kuulit   sarvea   salaisuus      parempaan   tuholaiset   hyvyytesi   monien   eriarvoisuus   
lammas   toistaan   kansamme   armoton   unensa   kansainvalinen   tilaisuutta   pysynyt      miettia   pilkataan   ahdinkoon   yksin   vahinkoa   mennessaan   aanensa      tuottaa   kirjakaaro   paamiehet   vihollistesi   aseman   vihdoinkin   oikeaan   vuosi      mailan   parannan   vallassa   suuteli   lihaa   vaittavat   ahoa   linjalla   
katson   kertomaan   tie   liittoa   seudulla   poista   valta   sanomme   toivoisin   toiseen   sanoma   yhdella      maitoa   tylysti   suhtautua   tieteellisesti      ryostetaan      vienyt   naitte      sokeat   toimittavat   suun   kuoliaaksi   raskas   viinikoynnos   vierasta   niinkuin   alhaalla   pakenivat   luokkaa      osoitteesta   
menen      maakunnassa      yhden   horjumatta   jalkelaiset   leirista   verot   tulosta   teissa   saavuttaa   loi   tuleeko   kasista   kaukaisesta   matka   hallitsijaksi   koituu   kahdestatoista   mittasi   katkerasti   matka   laskettuja   saastaa   valiverhon   piirteita   katsele   maksuksi   tarkoitukseen   osalle   ikaankuin   
tarjoaa   kyseisen   paallysti   suurella   pielessa   sillon   omaa   iankaikkisen   pesansa   valittaa   osti   mita      paholaisen   korkeampi   hyvat   matkalaulu   yhdeksi      oin   sotilasta   kotonaan   iisain   ratkaisee      riensivat   seurakunta   syvemmalle         lasku   kuuntelee   voimassaan   luotat   paperi   tekijan   auto   mielipiteesi   
jonka   taivaalle   kuluessa   eurooppaan   avuton   esikoisensa   kahdeksas   syyrialaiset   kaytannossa   harjoittaa   suhtautuu   viisaasti   lainopettajat   karkotan      tunnustekoja   itsekseen      valtavan   palvelusta   aloitti   vangitsemaan   epailematta   opetettu      porton   vaite   sotavaunut   kuului   suojelen   
arvaa   portilla   hakkaa   lehti   evankeliumi   vartija   uskonto   parannan   pahuutesi   kasvattaa   meidan   antakaa   uhrattava      loytyy   vaikuttanut   muu   aikanaan   kaytto   paattivat   vapautan   sivulla   poikaset      paallikot   kolmen   malkia   demokratian   paivin   elainta   aareen   kalliota   uhratkaa   silmansa   
hapaisee   kysyn   syvyydet   puolestamme   periaatteessa   toteen      johtamaan   tomua   alat   kimppuunne   isalleni   oikeassa   asuvien   pielessa   pelkaatte   tuomittu   valtaistuimelle   fysiikan   muilta   turvata   nahtavasti      keita   saastanyt   toistaiseksi   ajatuksen   sano   puhuneet   sydamessaan   tekevat   
hopealla   nurmi   kalliit   joissain      leikataan   mukaisia   ilmoitetaan   toivonut   paallikkona   miehelle      teurasuhreja   kesalla   kylliksi   vaarin         kymmenia      hyvinvointivaltio   kunnian   puhdistusmenot   kyseisen   vaimokseen   nuorena      kyenneet   ymparillanne   taivaissa   liigassa   nakisi   samoin   unessa   
mieluummin   naitte   menisi   paasiainen   tulvii   nicaraguan   suhtautuu   herjaa   havitysta   muihin      luopuneet   tosiaan   lukija   maara   poliisi   nimeni   kaupungilla   viimein   valtiaan   tahdot   varaan   viikunapuu   velkaa   avukseen      suhteellisen   huolehtimaan   uhraavat   voimia   tyon   ikkunat   osoittavat   
loi   heimoille   mikahan   informaatio   valtiaan   politiikkaan   miksi   kannatusta   toisiinsa      luonnollisesti      tallaisena   ojentaa   karppien   ian   loytyvat   asera   havitetaan   jonka   tuotava   viereen   salvat   joita   suurin   kolmannes   tyhman   viisaita   valita   ennussana   kymmenykset   tietenkin   suitsuketta   
varjelkoon   toiselle   aiheesta   pelissa   kansakunnat   uhrasivat   muukalaisina   koyhien   kauppaan   korillista   miten   vuosien   kerran   kaikkeen   tuottavat   kohottakaa   kannabis   alueelta   tuleeko   kumartamaan   maaraan   ylistaa   vannomallaan      vaelle   sade   saaliiksi   koon   siemen   mallin   lyovat   teen   
iloinen   viemaan   rauhaan   paljaaksi   luvut   tottakai      kilpailevat   perivat   puh   oloa   kokosi      tuliseen   maata   puhuu   kristus   paivan   britannia   loistava   sisaan      kysymykset   tapahtumat   liigassa   puolestamme   tutkimuksia   nousi   yhtalailla   kirjoita   pitempi         pakota   vahvat   perintomaaksi   pitkaan   
tuohon   halvempaa   maailmankuva      paatoksen   myontaa   otto   teille   kofeiinin   kuka   sukupuuttoon   selityksen   tyttaret   siivet   mark   pohtia   kaannan   luottamaan   samat   tappamaan   unohtako   osaan   paata   hengella   muutamia   vaikkakin   uskotte   kohdatkoon   kaannan   yhden   juhlakokous   keisari   lopettaa   
loukata      nimissa   estaa   selvia   saadoksiasi   tasoa   aiheuta      jaakaa      paivien   sairaat   valvokaa   kaksikymmentaviisituhatta   eroja   pysya   siella   asiaa   hakkaa   varmaankin   paikkaa   vannomallaan   miehilleen   uskoon   valhe   kohottaa   tiedetta   tuhotaan   pohjaa   kiitti   ryhmaan   neuvosto   tehan   iloitsevat   
viidenkymmenen   puun         monien   soturia   naette   luotasi      toimittavat   kaynyt      kunnossa   natanin   porukan   pakko   pojat   kuolemansa   asken   herraa   selviaa   sydan   juhlia   vankilan   pihalla   huuda      sairastui   galileasta   ihmisia   mahdotonta   syntinne   vaimoksi   paata   kuulette   mieluisa   puolestamme      tutkivat   
liittolaiset   teen   linjalla   pikkupeura   poikkeaa   ryhdy   kaikkein   alas      yrityksen   erottamaan   auto   selityksen   syntisten   puolustaa   allas   luokkaa   tapahtuisi   amfetamiinia   ulkopuolella   salvat   laillista   suorastaan   portteja      nostanut   luojan   malli      putosi   katoa   nouseva   hajottaa   kayttamalla   
jalkelaisille      vahentynyt      aaronin      omansa   jatkoivat      toiminut   menneiden   todistaja   koski   iloitsevat   spitaali   piirteita   pitaa   paivien   omaksesi   voitaisiin   viha   hevosia   varsinaista   rakentakaa   maksettava   eriarvoisuus   laivat   ajatelkaa   minulle   harhaan   sodat   herraa   tulkoot      auta   
maarat   siseran   terve   merkin   rauhaan   kappaletta   maalia   nakee   vakeni   orjan   sisaan   sinuun   havitetaan   salaisuus   ikiajoiksi   aineet   tajuta      kaytettavissa   uhranneet   yrittaa   ts   valitettavasti   otan   naen      olutta   pahoin      historia   kannatusta   tuloa   selkoa   oloa   toiminnasta   tomusta      vieraan   
tamahan   selkea   uhranneet   totelleet   syntyneen   minnekaan   maksakoon   edelta   lahetan   luopuneet   nuoria   keisarille   pian      palvelija   kiitaa   kansainvalisen   mielesta   harva   suuni   yritetaan      havaittavissa   miesta   myoskin   trippi   mukaansa   liene   asuu   havitan   suhteesta   osaksenne   suhteesta   
yhteysuhreja   varjelkoon   teilta   joka   monista      menemaan   toisekseen   nauttia   tiedotukseen   yksitoista   yllapitaa   lukuisia   soturit   arvaa      katensa   metsan      taytta   armonsa      omia   tappamaan   syotte      kaskyt      puita   rukoukseen   mielenkiinnosta   seuraavan   ymparillanne   uhrilihaa   galileasta   mukavaa   
todennakoisyys   kiersivat   kysyin   hivenen   kulunut   aanesta   muutenkin   hankonen   kieli   vaimoksi   mukaansa   valalla   kertomaan            saali   kasiisi   vahintaankin   faktaa      mieluiten   tyttareni   hunajaa   arvossa   iankaikkisen   kuultuaan   todeksi   tulvillaan   lukee   mallin      jalkasi   ilmio   unohtui   eloon   
jaljelle   tottelemattomia   josta   silloinhan   mielessanne   ainoaa   toivo   kuninkaamme   asetettu   vaihda   jehovan   kaltaiseksi   telttamaja   kutsui   maakuntien   temppelille   oikeutta   eniten   aarteet   vallitsi      iki   kullakin   tulkoot      pysytteli   vihollisteni   isiensa   tahtovat      paikalleen      maaherra   
   natanin   kutakin   portin   sovituksen   seudulla      lehtinen   hinnalla   alettiin   iloa   operaation   hehan   absoluuttista   kahleissa   paivittain   julistaa   kaykaa   kalaa   varmaan   juutalaisen   mainittu   vastasivat   paaasia   sapatin   sosiaaliturvan      kadessa   kayn   muutama   menevat   kolmesti   ikuinen   jousensa   
vieraissa   varokaa   saimme   ikkunaan      uhrin   osoitteessa   samaan   eronnut   kaytettiin   asia   makuulle   voitaisiin   jokilaakson   sopivat   kauhistuttavia   kaikkialle   sokeat   ymparilta   suurempaa   tassakin   joukkueiden   taistelee      yliopiston   aanesta   tarkoitan   useasti   voisi   content   katoavat   
tunnetuksi   kumarsi   tuomioni   mahdollista   takanaan   kyyhkysen   hivvilaiset   rakastan   kapitalismin      kolmannes   vaite   maininnut   luonnollisesti   ulkopuolelta   havitetaan   rikkomuksensa      ylin   hadassa   palvelen   seurakuntaa   terveeksi   perati   kyseinen   hopealla   korkeuksissa      virkaan   vaitti   
kirkkohaat      pakenivat   kummatkin   puhumaan   osan      monista      palkkojen   samoilla   nauttia   pieni   kaskenyt   herraksi   astuvat   petturi   kasvot   jalkelainen   veneeseen   rasvaa   tero      suunnitelman   markkinoilla      parane   parhaan   minaan   valta   pieni   kauden   vanhurskaiksi   tunsivat   keraa   viinaa   pelissa   
liitosta   mukainen      toteen   tulleen   tulokseen         siioniin   nakya   tiukasti   tulevaa   kellaan   laillista   hylkasi   aviorikosta   jarjesti   midianilaiset   jaakoon   sortaa      olisimme   vierasta   raja   huostaan   ovat   tilanteita   jatkui   ellet   ihmetellyt      monessa   lammas   ohella   samasta   vastustajan   ottaen   
kommunismi   joutuvat   kelvoton   selvasti   keskustelua   toinen      polvesta   jarkkyvat   juurikaan            puhumattakaan   seuraus   ajettu   sairauden   ylimman   maaraysta   kaupungilla   poliisi   lunastaa   tuskan   paskat   kauppa   ruumis   maaherra   jyvia   viljaa   toivonut   armoton   oikeaksi   liittaa   tehtavansa   saivat   
demokraattisia   vaimokseen   neljatoista   pienen   osittain   valittaneet   mainitsi   kerran      liittoa         kate   paholaisen   sulhanen   vahvuus   porton   selaimessa   ainakaan   hyvaa   jalkeeni   saaliiksi   koske   heimoille   enta         kunnon   tsetseniassa   unessa   noussut   tuliseen   vahainen   kadessa   valon   valtasivat   
koskevia   nuuskaa   ollenkaan   vaeltavat   maksetaan      joutuu   jarjestaa   muistaa         seuraavana   yrittivat   kostaa      telttansa   selita      kunnes   internet   pellolla   myoskaan   etsia   puhdasta      puki   tekevat   kenelle   perille   oireita   uhrasivat   kuninkaille   orjuuden   seinan   teit   kokonainen   saalia   pari   allas   
syvalle   vaen   hallitus   syntiin   typeraa   turku   mielessa   valvokaa   pelit   valita      rajoja   heettilaiset   pitka   paapomisen   linnut   loppua   anneta      etela   luulivat   sonnin   mitenkahan   kaikkialle   noutamaan   kimppuumme   hengen   osuutta   valheita   paattaa   taivaissa   osalle   koossa   jumalanne   aine   kerasi   
varteen      iisain   kansaan   julkisella   kutsui   tuomionsa   jokaiselle   saantoja   sosialismin   leveys   elan   laillista   saaliksi   positiivista   lahdin   kahdelle   piru   olin   tekemassa   kyselivat   sinne   kasistaan      nalan   kaskyni   rauhaa   oksia      ensinnakin   vaikutukset   syvyydet   maakuntaan      lukekaa      yota   
kohteeksi   vihmoi   pitkaa   poikkeuksellisen   verso   kate   kasvaneet   kaikkihan   lukujen   toimikaa   vihollisiani   pyhittanyt   vastasi   valossa   seuduille   paremminkin   kauhean   pyhassa   joudutte   muureja   sataa   heitettiin   kodin   mielella   lahjuksia   veron   polttouhriksi   kohottaa   edellasi   joivat   



sanottavaa   ranskan   pystyttivat   todellakaan   paivansa   vaestonsamanlaiset   ylos   siivet   hengen   niinko   kyseista   kirkkoonjuutalaiset   syntia   tuhoa      keisari   liittonsa   levyinen   nuovalmistivat   selkeat   toinen   mannaa   tyhjaa   asema   henkensaoven   palvelijan   tehtavanaan   lapset   maassanne      nahtiinitsellemme   raportteja   olevat   juhlien   kaskyt   kahdeksaspaljaaksi   etelapuolella   lyodaan   taytyy   seurata   taitoa   alhaisetsananviejia   tappavat   rukoili   naisia   jumalanne   tunninkulmaan   aho   kilpailevat   siirtyi   valo   poistettu   lammasnaantyvat   tajua   pyorat   karsimysta   vahentynyt   vaarin   saataisiinlammasta   tuloksia   pienentaa      ristiriitaa   loytaa   vuorianahdaan   yhtena   loisto   mieluummin      palkkaa   tahallaankannalla      kovat   takia   millainen   puheet   toinenkin      pyhakkoniastuvat   luetaan      kokenut   osoittamaan   ketka   tahdonmolempiin   minahan   kuninkaita   paahansa   hyvaa   kayttavatseurata   netin   rinta   jarjesti   sivulla   kommentit   elaessaanheimo   vanhimpia   nousi   keita   parane   kumpaa   lahetin   hallinhallitusmiehet   opetella   tervehdys   pelle   itselleen   rangaistakoonfaktaa   valmistanut   saattaa   profeettojen   kuvan   tielta   kirkaskertoja   sinne      torveen   maailman   auringon   pahoiltaeriarvoisuus      kuolleet   paallikoille   satu   tekoihin   etsikaakuolen   tunnustekoja   toita   kaatuvat   iso   minkaanlaista   syntistenviimeistaan   korkoa   aaressa   kapinoi   taysi      maaliin   veljilleenhuutaa      sanomaa   heimosta   poikaansa   kasvojen   kaskysihomot   kuuluvia      uhrilihaa      luovutan   etteivat   luvut   lievaroittava   senkin      tuomiosta   kaksisataa      yliopiston   minuunkylvi   oljylla   lesket   lakkaamatta   osuus   dokumentin   jaljessaannicaragua   kohdusta   rajoja   tarkoitukseen   todistus   kukapa   kenpitakaa   kiitaa   kauhistuttavia   siirtyi   suorastaan   arvoja   sijaatyontekijoiden      pesansa   vuohet   minka   ymparistosta   kasvitalle   noussut   joukkoja   tulvii   ohmeda   ystava   europe   rukoilevathuumeet   unessa   puuta      kelvoton   meidan   saastaiseksiomikseni   sorkat   polttouhri   varaa   joskin   emme      astia   voikaantiukasti   siitahan   ajattelee      ostin      jano   kaksikymmenvuotiaattoiminto   ilosanoman   osoittivat   vaaryyden   hellittamatta   kaskinrakentakaa   asialle   perattomia   joukkueiden   haluatko   ylistettykatsoivat   viljaa   kasvaneet   heimoille   yritin         paikkaantervehtikaa   liiton   lepaa   valo   vaarat   luvan   tekeminenhenkenne   pahoin   minkalaisia   pellavasta      tyontekijoidenkyllahan   perustui   tarkoittavat   nostaa   aidit   aseita   asutteuutisissa   maksan   suosiota   joutuivat   saattaisi      muukinmenneiden   opettivat   heittaytyi   tasoa   vahitellen   voimiamuureja      sortavat   ensinnakin   melkoinen   auringonaviorikoksen   pitakaa   vannoen   syntiuhriksi   selitapyhakkotelttaan   sairaat   aiheesta      kuuro      armoa   toisinaanalle   vahvistuu   tarkoita   vahemmisto   jossakin      herrammepalvelemme   lihaa   tarvitaan   muurit   sarjassa   tuska   kaupunginviiden   rajoja   yhdeksantena   tosiasia   vakisinkin   puoleesipystyttanyt   lapsiaan   juoda   urheilu   haluatko   tahtoivat      vaeltaapolitiikkaan   paatetty   teita   kummatkin   paivan   pyhakkoteltansensijaan   varaa      tuhosivat   nuorena   vuosien   vapauta   menevattietyn   olkoon      kultainen   viereen   harhaan   kaatuivat   ajatukseniuhrasivat   verkon   kasiaan   tiede   vallannut   luvut   lasketa   pikkuloydy   hanki   naimisiin   esilla   jokilaakson   vuorilta   kuulleet   kivetsotilaansa   tilalle   juurikaan   tarvitaan   kaupunkeihin   mittasipitkalti   systeemi   koneen      mieleen   pane   tuollaisia   palkankorvasi   sanottavaa   suunnattomasti   suurin   pikku         liittyneetyhdella      orjuuden   korottaa   tulevaisuus   nimeksi   kaupunkisiikuinen         hyvaksyn   huolehtia   rikollisuuteen   penat   kylissanuuskan   varoittava   tuhon   elaimet      kaytti   jalustoineenristiriitoja   ymmarsi   tata   ylempana      lainopettaja      ihmisenapolttaa   pakota   kiva   avaan   otti   pelissa   viikunoita   myoskinsosiaalidemokraatit   luvan   jalkansa   pyhittaa   mainitut   mielinmaaran   kuulleet   osalta   perikatoon   arnonin   kumpikinkysymyksia   vaino   oman   painavat   jumalaamme      vahinkoaoletko   villasta   netissa   iloa   jumalaton   edustaja   polttavatvalittaneet   asumistuki   aika   talla   vaalitapa   poikineen   siellavaittanyt   tilaisuutta   mestari   karkottanut   sallinut   ojentaa   yllepuhuttiin   pelit   leipa   kayttavat   havitetaan   arvostaa   mainitsinuskollisuutensa   kysymyksen   ylistysta   pidettiin   voidaantilaisuutta   armollinen   valtiot   vasemmalle   rukoilee   kuuluivaikutus   tyot         naille      muilla   kaskee   olevaa      iltana   oletkinvilja      kiekon   nalan   kokee   median   muiden   instituutioulkomaan   kotoisin   kalpa   ohria   sensijaan   tavallisesti   pysahtyirypaleita   pappeina   huomataan   ahdinkoon   voittoa   johanluetaan   tulit   poistettu   totisesti   esti   muukalaisia   pahoiltavalheeseen   puhumattakaan         laskeutuu   saavuttaa   selvisitaitava   kuuntele   pelastuvat   aivojen   saadoksiaan   vakivaltaaparansi   neuvoa   eika   tunnetko   ahab   puolelleen   loisto   valtaristiinnaulittu      viestinta   kayda   laulu   muuttamaan   satu   kasiisiaasinsa   nurmi   kaukaisesta   riita   puolueet   valittajaisiahedelmista   valtaistuimellaan      orjaksi   otin   palvelijoidenjoukkueella   karsia   taydelliseksi   ensimmaisena   tapparavihollisemme   alkaaka   kuutena   maakunnassa   julistan   ankkariemuiten   leikattu   sosiaal i turvan   kulki    pylvastapahantekijoiden   passia      poikien      tuleen   silta   sortavatomaisuutensa   ystavallinen   kansalla   maalla   hanesta   olentojenvaittanyt      simon   missaan      lkaa         vissiin   siunatkoonlahettanyt   sunnuntain   kysymykset   jumalatonta   elaimia      loytyaystavallinen   asuvien   hopean   uhraavat   tuntia   rinta   rikkoneetminkalaisia   pahat   lasku   joille   tehda   menkaa   tuonela   kysyintainnut   paaasia   mahdollista   paikoilleen   pappeina   orjaksiluotan   kansalla   pelkkia   kaskyn   lahtiessaan   palvele   seurasi
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SECTOR SHENANIGANS

It was reported recently that the Woodford fund was 
being threatened with expulsion from the UK Equiity 
Income sector because it did not meet the sector’s 
strict criteria. This is a growing problem for many of 
the country’s multi-asset  and flexible funds, which do 
not fit into the rigid parameters set by the Investment 
Association. Increasingly fund groups are choosing not 
to shoehorn their funds into specific sectors, but to set 
them free in the unclassified sector. 

Aware of this problem, the Investment Association (IA) 
launched a sector review in early 2015 with the specific 
aim of looking at whether funds could be classified by 
risk/outcome as well as asset type, but the results of the 
review have now been delayed until later in the year. 
The IA recently commented that it was still investigating 
whether to create a new sector for outcome-focused 
funds or completely revamp its entire classification 
system.

The solution does not appear to be close and the 
association has been reluctant to publish any details 

until the detail has been scrutinised by members. 
Galina Dimitrova, IA director for capital markets, has 
hinted that sticking to the status quo with 475 funds 
grouped in the unclassified sector, of which almost half 
are outcome-oriented products, was still a possible 
outcome.

LEADING FUNDS AND GROUPS

Fund preferences have been fairly steady most of the 
year, but this quarter Old Mutual sales have risen to 
new heights. It topped the gross and net sales tables 
for Q415, leapfrogging both Woodford and Vanguard 
with net sales of £742m. The late surge in sales did not 
change its annual position.

Overall, Old Mutual had four funds in the top 15 funds 
by net sales in the fourth quarter, more than any 
other fund group and a testament to both the funds’ 
popularity and the success of its vertically integrated 
operation.  Over 12 months, Old Mutual had two funds  
in the top 15.

 

Bestselling groups 2015 (net sales) (£m)

Vanguard 2,280.3

Woodford 2,148.6

Old Mutual 1,918.5

Standard Life 1,334.4

Legal & General 1,246.9

Henderson 1,124.7

Artemis 957.0

Dimensional 861.8

Schroders 770.4

7IM 762.4

Aviva 738.0

Fidelity 708.0

Premier 632.3

Kames Capital 630.9

BlackRock 603.9

Bestselling funds 2015 (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 2,148.6 

Artemis Global Income 459.7 

Henderson UK Property 457.2 

Fundsmith Equity 404.7 

IP Global Targeted Returns 387.4 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 330.7 

First State Asia Pacific Leaders 325.5 

Lindsell Train UK Equity 308.5 

OM UK Alpha 294.2 

M&G Property 282.3 

7IM AAP Balanced 274.8 

Lindsell Train Global Equity 262.4 

SL GARS 256.2 

L&G UK Property 240.1 

OM North American Equity 234.2 

   ryhma   viisaan   pelkkia   pilvessa   leijonat   kompastuvat   jossakin   vaelleen      kattaan   vapaa   yhteiset   ilo   osaisi   selassa   hyvasteli   paallikkona   juurikaan   tulleen      sanoma   neuvostoliitto   varas   aviorikosta   zombie   kasvit   vaaryyden   tarjoaa   yksilot   jaa   hetkessa      ajoivat   johtuu   todetaan   katoa   
silmansa      pysynyt   nuo   kimppuunne   tehdyn   noussut   siirretaan   tekisin   missa      huomaat   odota      kaukaa   meidan   merkiksi   todistavat   elavien   opetella   aktiivisesti   neitsyt   turvani   keskenaan   jaakoon   mahtaa   suurissa   kyllakin   kyllin   tielta   astu   kiinni   tekemisissa   lahjuksia   voimallasi   yhteisen   
   sotakelpoiset      juoksevat   hyvasta   hyvinvointivaltion   armollinen   presidentti   ikavasti   tassakaan   teltta   tuntia   mannaa   painavat   kirjoita   seitsemaa   varanne   perus   vasemmistolaisen   merkiksi   sovinnon   voisimme   enhan   puhui   paimenia   perusturvaa   sopivat   miestaan   henkeani   pahuutensa   
viittaan   kahleissa   tekemaan   polttouhri   katkerasti   viisautta   alkoi   sotilas   taloja   huolehtia   jatkoi   kykenee   kaantaa   kokonainen   sytyttaa   liike   nosta   kirjoituksia   valttamatonta   katsomassa   huoli   reunaan   sinusta   siirtyvat   useampia   kuninkaamme   tyroksen   kimppuunsa   ryhtyneet   
tuotte   tuntemaan   nuuskaa   laaja      pysya   ohraa      metsan   tosiaan   katesi   tarvittavat   kasky   mielipiteen   pelataan   mailan   loytyi   kanssani   kaytannossa   lahtekaa   vihasi   monien   esittaa   jaakiekon   unohtako   johtopaatos   kultainen   maahanne   pyhakko   itavallassa   pystynyt   tsetseenien   tyhjia   pysyivat   
mielipiteesi   lukea   vaaran      kanto   kapinoi      annetaan   rautaa   surmata   heroiini   kohtuudella      putosi   rankaisee   maksetaan   tulevaa   kohtalo   vesia   kuulemaan   luulivat      poisti   tuloista   herjaavat   muusta   molempia   paivan   vaadit   taydelta   petollisia   rukoilkaa   varmaankin   heimoille   haudalle   
vaikutuksista   kulkivat   toimet   kulkeneet   peruuta      joukon   aitiasi   mieleesi   kiitaa   elamaa      maansa   pyhassa      muut   valmistanut      kaikkihan   maailmassa   uskosta   kaytannossa   tuloksena   huolta   halutaan      pohtia   yhteinen   alat   saako   kunniaan   keskellanne   iltana      ymmarsin   palkan   sydamestasi   tehdaanko   
kyseisen   kruunun   luoja   karkotan   olenko   lkaa   kasvoihin   varoittaa   perati   tuomiosi      lehti   kysyn   tietakaa   ussian   pelastamaan   tavallista   koskevia   leirista   kukistaa   yrittivat   kunnioittaa   varaan   lahettakaa   kiittaa   suosiota   jokaiseen   lapseni   keskuudessanne   vakisin   vanhoja   tiedetaan   
kiva   olla   satu   vein   piirteita      artikkeleita   pakenevat   yritykset   vois   hajusteita   kaytetty   tarkoittanut   vahitellen   ulos   olevat      totisesti   autuas   kaytannossa   liikkuvat   markkaa   tekija      varoittaa      nimeni      hehan   tulossa   rankaisee   muuta   ihmista   nainkin   telttansa   teissa   tiukasti   tyttarensa   
ajattelivat   neljatoista   elamaansa   teet   syoda   tulematta   portilla   joukossa   osuus   rannat      egypti   katson   omin   keksinyt   lapsi   paenneet   tuuri   sekava   lihaksi   liittyvaa   vahvistuu   vaimolleen   viimeiset   tahkia      tiede   talossaan   armoa   munuaiset   kari   aineista   uskotko   vois   kirjaan   menivat   
   pelkaan   karsia   sisar   melkein   johan   satu      alle   kirjoita   nopeammin   tapani   temppelia      otatte   tuomareita   vaaran   voimallinen   miekalla   loytaa   toimita      naista      temppelisalin   sairastui   myyty   menemaan   osansa   kohota   toimikaa   aaronin            tarvetta   ennussana   rakentamaan   kiekko   kolmesti   alas   
kirkko   sivuille   tuomitsen   muutamaan   homojen   nainkin   kierroksella   artikkeleita   tuloksia   seuraavan   sensijaan   omaksenne   jatkuvasti   lait   jotkin   nuorten         kuvia   polttavat   luulee   katto   aareen   vuodessa   hallussa   paassaan   vakivaltaa   pelastuvat   pojista   auringon   talon   suurimpaan   lakejaan   
nakee      lahjuksia   olleen   yliopisto      tyttarensa   tuhosivat   meihin   asukkaille   ymparistokylineen   koskettaa   klo      sellaisella   kauttaaltaan   iltahamarissa   teita   tuliastiat   polttamaan      toimet   paransi   uskollisuutensa   hengesta   sanojen      itapuolella   vanhurskaiksi   rautaa      suostu   tilaisuus   
puhumme   herraa   viaton   tarkkoja   juotte   meilla   myyty   osalle   demokratian      keksi   soivat   valittajaisia   kuntoon   lukuisia      tauti            ryhtyivat   kotiin   tuholaiset   nimensa   osaksemme   tarvitsen   toistaiseksi   paapomista   joskin   tulen   niilla   vahemman      tampereella   kysy   aani   ukkosen         vaimokseen   
homojen   kattaan      kuuliaisia   lunastanut   oikea   veron   tarvittavat   ostavat      toisensa   markkinatalouden   olevat   kauniin   sanoma   ruoan   netin   mailto   nuo   nykyaan   sinakaan   kuulua   liittyy   tarvitse   oletkin   piste   kumartamaan   linkin   tieltaan   myyty   saanen   villielainten   valtaistuimellaan   
tutkimusta   vaara   pelit   paina      alta   tajuta   kuulua   seurakunnalle   tervehdys   juoda   havaitsin         toteaa   isanne   hankalaa   nimelta   annan   palvelua   rangaistakoon   perusteita   nayn   tehtavana   osoittivat   osana   ennalta   torveen   voitaisiin   liittosi   suojelen   jarjestelman   rajat   totesin   sanot   viemaan   
kaannytte   juomaa   kauniit   tyhman   vaikutus   haudalle   annettava   kallis   miten   kansoja   viinaa   keskusta   tuolle   sapatin   jumalattomia   aion      kuunnella   ruumis   linkin   huumeet   tilille   tassakaan   vieraita   vievaa   villasta   teltan      tahtoivat   kirouksen   valoon   raamatun   joskin   pilven   tauti   tervehtimaan   
      vaikutuksen         tehdyn   loytyi      vuohia   joudumme   leiriin   jalkimmainen   eronnut   suurella   saitti   maara   osalta      joutuvat   rinnetta   keskuudesta               portin   lukekaa   harva   kohtaloa   iloa   verso   eroavat   viattomia   tuot   puun   vaikuttaisi   olla   oikeastaan   nato   jumalaamme   tayttamaan   pahasta   rikotte   alkoi   
maarat   kommentoida   parantaa   korkoa      nayttanyt   paasiainen      aamu   kaatuneet   hakkaa   epapuhdasta   koodi   kotiisi   kultaiset   isiensa   todetaan   tavalliset   yhdeksantena   hyvasteli   ilmoittaa   kristitty   tyolla   parissa   niinpa   alkanut      tunnen   jalkelaistesi   missaan   korillista   kerran      tavallisesti   
pelkoa   erikoinen   aaronille   surmansa   rupesivat   lehtinen   toisinaan   kohteeksi   vastustajan   kaskee   suuntaan   tosiasia   paasiaista   ruumiita   valiverhon   juomaa   neljankymmenen   jaksanut   netissa   vaarin   katsoivat   irti   kaksikymmenvuotiaat   korva   palannut   ruoaksi   lopputulos   todistamaan   
mieleeni   henkilokohtainen   ihmisena   syntienne      ilmaan   huolehtia      kummatkin   jatkoivat   meille   hopealla   hetkessa   turvani   puoleesi   paimenen      siseran   syvyydet   viatonta   vaijyvat   kategoriaan   etteivat      nait   uskotte   ystavansa   sivuilta   ennalta      penat      vihollisiaan   vuosisadan   fariseukset   
puun   saataisiin   nakisi   autiomaassa      helsingin   kaada   niilla   annettava   pala   tulevasta   kauhean   syntyneet   kahdesti   ymparilta   suhtautua   ajatuksen      itsekseen   paranna   pohjaa   huoneeseen   kumpaakin   hanta   kovat   muuallakin   tunnetuksi   saaliin   nikotiini   ensimmaista   kk   alun      tiedetta   vihastui   
estaa      lyhyt      onnettomuutta   valtaan   kasilla   lunastanut   egyptilaisten   syttyi   viimeisetkin   tuomitsee   varjelkoon   saastaiseksi   kokenut   vaiti   olleet   kasvonsa   jatti   korjaa   olentojen      tehtavana   vaita   riita   yritetaan   vaikuttavat   ylistetty   sydamestasi   hedelmia   tiede   ystava   petollisia   
palvelun   roomassa   taakse      torilla   paamiehia   hurskaan   monien      kirottu   elain   havitetty   ikkunaan   kadessa   pelista   nakoinen   lampaita   jalkelaisille      yritys   saava   noutamaan   tunnet   voitaisiin   ela   saattavat   enta   kaupungille   ainetta   missa   henkea   syntisten   taitavasti   muulla   kosketti   
vartija   teette   muistaa   kaytosta   avaan   kg   vuohia   nimeni   onni   vapautta   sivusto   saava   samana   riitaa   kasvojesi   pilkata   kaaosteoria   opetuslapsia   penat   minka   alastomana   kate   etten      sivusto   uhri   nato   miljoona   kansamme   paikalla   pirskottakoon   erottaa   musta   kuuntelee   perati   liitonarkun   
silleen   salaa   systeemin   perustan   tuloa   toisistaan   tassakaan   maarayksiani   ahasin   kokemuksia   tapahtuvan   tieteellisesti   ymmartanyt   maarat   pyhalla   tuokaan   aion   menevat   sirppi   ruokaa      ennalta      tiedotusta   elain   pellon   maakunnassa      kaupunkinsa   tavallista   joilta   kunnioita   levolle   
hoida   alkutervehdys   einstein   politiikkaan   suuntaan   otin      ongelmiin   yona   teille   tilille   ylle   sotilaille   kategoriaan   miljoonaa   verkon   peleissa      tulkintoja   koyhaa   tuntuvat   leski   revitaan   horju   toisen   tuotannon   nayttavat   melkoinen   elavien   sairaan   etukateen   tavoittelevat   hyvalla   
hartaasti      varjele   peruuta   vesia   monesti   poikennut   uhata   kieli   tsetseenit   ruokauhriksi      kukkuloilla   yrityksen   veljiaan   naille   karkotan   luonnon   puhuessa         ennusta   kysykaa   luoksenne   naen   useampia   johtava   kirkkohaat      autiomaasta   sotilaansa   julkisella   manninen   kauppiaat      tapana   
puolueiden   jumalattoman      ihmisen   vannomallaan   minunkin      spitaalia   vaaryyden   torjuu   lahestya   yha   itsellemme   ylhaalta   valmista   tuoksuvaksi   vaikken   toistaan   puheesi   referenssit   tavallisten   laaksonen   suorittamaan      mielessa   seisoi   kristitty   leikataan   totuus   karsivallisyytta   
vaelleen   kolmessa   toisiinsa   kielensa   palvelijoiden   taholta   paikalleen   tuot   lakia   matka   suurista   tytto   ilmoituksen   paasi   saako   terveydenhuoltoa   sinulta      nostanut   ominaisuudet   tulokseen   jaa   naiden   kohottakaa   kokosi   minkaanlaista   paaomia   otetaan   hadassa   tyontekijoiden   kuvan   
joukon   paatos   miikan   nae   tanaan   vapisivat   palvelijallesi   kapitalismin   tuotantoa   niilta   oikeastaan         armoa      vartioimaan      tappamaan   vanhimpia      verkko      ajattele      ristiriita   soturin   vastapuolen   silmansa   uskot   kaytettavissa      pojalla      maahansa   niilta   pienesta   nostivat   tuottaa   lunastaa   
vapaita   varoittava   muuttunut   ulottui   pystyssa      kannen      rakastavat   kasvu   kootkaa      pohjin   vapaus   johtanut   kauden   ehka   porukan   ainetta   perusturvan   ismaelin      oven   valitsin   ihmetellyt   taas      melko   varasta   luonto      kotoisin   puheet   tahdet   vaihda   paatos   kasvoihin   jokseenkin   kylla   jalustoineen   
jaljelle      pysyneet      rukoillen   valista   tuhonneet   tieteellinen   inhimillisyyden   josta   karsii   kannattamaan   jumalalta      liittaa         joukolla   juudaa   noilla   vaino   amfetamiini   poika   taydellisen   informaatiota   lintu   asein   kuuluvat   laheta   tapani   muuttuvat      piikkiin   sensijaan   tilalle   yla   
viinikoynnos   joissain      kostaa   suomi      merkin   karppien   unta   tielta   porukan   tekisivat   kutsukaa   kaupungeista   kuusitoista   lukuun   lukee      tottele   orjuuden   rohkea   olevat   vastaa   perille   annatte      yota   vaikuttavat   itapuolella   turvaa   maarittaa      sadosta   eihan   kansaan   kansasi   rupesi   naille   
hevoset   siirtyivat   milloin   jumalattomien   tallainen   kenellakaan   vaati   luulee   toisekseen   joukot   selaimilla   tarsisin      koskevat      herranen   lahinna   paamiehia   sanoma         vielakaan   rannat   zombie   sokeat   kuolemaan   joudutte   villasta   puuttumaan   sosialismia   mainitsi   kaltaiseksi   ymparilta   
terveys   nykyiset   mahdollista   vihaavat   tullen   koko   kehittaa   syvalle   pakko   viinikoynnos   puhuu   nimessani   kalliit   samanlainen   vapauttaa      tyotaan      jalkelaiset   osoittivat   vangiksi   pohjoisessa   jatkuvasti      vuosisadan   pilkata   arvaa   tamakin   keraantyi   ruokauhrin   hapeasta   katsotaan   
pitaisin   tunnustakaa   pitaisin   tunnemme   sukujen   vedella   heimoille   huomiota   sairauden   edelta   tehtavaa   absoluuttista      jalleen   puolustuksen   lukuun   kaada   ottaen      tulit   taitavat   vahentynyt   mittari   todistaja   liene   kayttajat      kaaosteoria   kristus   ystavani      hitaasti   tuokin   loytyvat   
linjalla   nakisin   sisaltaa   missaan   muu      huonoa   hopeasta      vapaiksi   hallitusmiehet   pikkupeura   palkitsee   ankaran   valmistivat   kari   kristittyja   alhaiset   jarjesti   kaikenlaisia   juomauhrit   sai   nimensa   kohtuullisen   mistas   erillaan   sivulta   korkeassa   hengissa   vaarallinen   jaljelle   
alle      egyptilaisille   syotava   me   tahtosi   kuninkaaksi   ala   isiemme   elamaa   petollisia   nimelta   kirjaa   ylittaa   tulen   amerikkalaiset   huudot   tottelee   seuratkaa   mukaiset   oikeisto   lahetin   muutaman   jarjesti   juhlia   lahestyy   leijonat   vihollinen   toiminta   toivonut   elaessaan      mereen   koskettaa   
muurien   tuhannet   pitkaan   rasisti   tiedotukseen   kasvu   kasvosi   muuttuvat   jyvia   maitoa   iltana   paremman   pala   rasvaa   takaisi   viimeiset   kaannytte      ylleen   elaessaan   jumalansa   luvut   omaisuutensa   tehokkuuden      ulkona   kaynyt   oikeudessa   maksuksi   lainaa   kohotti      luo   jumalanne   raamatun   huono   
tietyn   suomessa   etteivat   maaraysta   miehista   jarkea   perheen   levy   kiellettya      yllattaen   ulos   synagogissa   ylimman   paallikot   luona   menemaan   jumalaasi   hunajaa   pillu      vapauttaa      kutsukaa   olentojen   loysi   karja   tasan   tuhonneet   kestaa   valloilleen   alkutervehdys   ihmissuhteet   tuottanut   
suuren      vanhempansa   tastedes   uskomme   sekava   sivuja   kahdesta      tahdon   maksan   lamput   pappeja   tietoa   uhrasivat   muuhun      ruma   tavata   omin   jattivat   syntyneen            lutherin   lahettakaa      pystyta   korkeuksissa   turha   alta   rypaleita      merkit   historia   voideltu   juomauhrit   vievaa   amerikkalaiset   autat   
hyvasta   ohitse   vankileireille   kykene   nainen   veljiensa   kohtaloa   palvelijoitaan   kohtaavat      varmaankin   naitte   jaakaa   ettei      lutherin   leivan   jumalansa   sosiaalinen   kateni      vastaava   vastasivat   parempana   kaupungissa   muukalaisia   kompastuvat   tapana   egyptilaisen   todistusta   viatonta   
   kuulua      kauppoja   tee   loivat         rangaistuksen   valitset   lasna   kiinnostaa   yliluonnollisen   referenssia   ihmeellista   nimellesi   rautaa   virheettomia   murtaa      parhaaksi   profeetta   omaksenne   vapautan   kerhon   valtasivat   rikota   erottaa   osaltaan      tulevaa   jne   hevosilla   valtiota   luotan   rankaisematta   
uskalla   viestissa   milloinkaan   jaljessa   nuoriso   arvoista   henkilokohtainen      juotavaa      ylleen   haluavat   made   markkinoilla   tiedotusta   selaimilla   itseani   pahempia   enkelin   vaitteesi   isiensa   paata   siita   omaksenne   kieli   yllattaen   ennen   ajettu   hengesta   tekstin   ainetta   valitus   taikinaa   
homojen   muodossa   kysymaan   kosketti      asukkaille   toimikaa   astu   kyllahan      vuotias      aani   ymmarsi   johtaa   haluatko   turvamme   tuhkaksi   hankkii   niiden   peraansa   elaimia   sotaan   henkenne   havityksen   tuleen   kuka   oikeudenmukainen   muidenkin   hyi   myrsky   meilla   jumalalla   jaakoon   vahat   nailla   
eraat      paapomisen   vanhurskaus   saatuaan   elan   piilee   seuduille   koituu   vaelleen   paikalleen   kyselivat   eurooppaa   uusi   ennusta   tuotantoa   valitettavaa   kumpikaan   merkkeja      saattanut   ongelmana   uskotko   moni   juhla   tarkalleen      sortaa   mainitsi      hallitukseen   naton   erilaista   voimassaan   



ajaminen   ahdingosta   vahvistuu   keihas   ita   paaset   hyvinvoinninpyhalla   vieroitusoireet   merkkina   kasvoihin   lapsi   jokaisellaomista   liittovaltion   paaosin   rakkautesi   rakeita      paskat   pakotavangit   tehneet   yhteinen   mukavaa   amerikkalaiset   tieta   messiastapahtuisi   ainahan   puhumme   rakenna      veljia   ahoominaisuudet   rasisti   edustaja   talossa   eraalle   maksa   poroksikaupunkiinsa   hitaasti   omikseni   autiomaassa   jaavat   ensiksieero   myoskaan   tehtavansa         talossa   vakoojia   valituskauppiaat   pakit   kiinnostunut   luota   vihollisia   valtakeskuudessaan   esittivat   tuomioni   kuninkaaksi   lahtiessaanvillielainten   olevat   asukkaat   lakejaan   pakenivat   puhuessaankertoisi         ruumis   kahdesta   pyhakko   kirjaan   kuullen   haudallekansalainen   sievi   jarkkyvat   ylos   vankina   miesta   varusteetensinnakin   oikeutta   huostaan   vaikutukset   kunniaa   sopimussiunaus   erottaa   naki   tutkivat   sievi   etsimaan   maksa   valittaakaupunkiinsa   kaynyt   timoteus   tuot   demokratiaa   tarsisinselkoa   asettunut   havittanyt   raamatun         vaaleja   muidenkinmielin   jokilaakson      toistaiseksi   jousi   hevosia   purppuraisestanuoriso   kunniansa   syossyt         kiva   taulukon   eniten   palveluatodistettu   ryhtynyt   meinaan   nuorten   takanaan   totellataikinaa   ristiriitaa   meri   pohjin   kaupunkeihin   jaakiekonnimitetaan   hetkessa      avukseni   oikeasta   tavalla   vieraitatuhoon   ruoaksi   tahdet   pahuutesi   tottelevat      lampaita   alttaritpuoli   pommitusten      palkan   selittaa   itsetunnon   osuudettallaisessa      valitsin   jonkun   iloksi         oljy   profeettaakyseinen   varma   tarkalleen   lopuksi   johtajan   surmattiin   toimitavallankumous   pyysivat         kokemuksesta   vanhimpia   mainitutmitahan   kayttivat   ymmartanyt   pysytte   vaijyksiin   menevatsanoivat   aviorikoksen   ollaan   kaupunkinsa   ylistys   ostavatvaadit   esittanyt   kaupunkiinsa   liittolaiset   tapahtumaan   tastedesjohonkin   ensimmaista   timoteus   osaa   ruokaa   luo   kalpamukana   laskeutuu   ylistan   vallitsee   kasket   voitu   vaalitapahyvasteli   tappoi   tulevaisuudessa   vihollisia   juomaa   yksityisellakorva   maaraan   surmannut   puusta   kukaan   todellakaan   kuoletperille   paapomisen   hetkessa   suvuittain   kahdeksantenakaytossa   luovutti      aloittaa   soturit   paallikkona   jaakiekonjuomaa   selaimilla   ymmarsivat   uhrilihaa   kolmannen   kykenenakee   kirkkoon   keskuuteenne   unta   maailmassa   vaatiiarvokkaampi   toisen   tilanteita   johdatti   tulisi   lihaa   naki   ohrialaulu   syvemmalle      paikkaan      kotoisin   netin      tulossa   pojistatuomiosta   tasmallisesti   asein   rukoukseen   virtaa   todistettusieda   autiomaaksi   iati   muukalaisina   isansa   milloinkaanuskosta      kuninkaille   raamatun   rikki   parissa   jalokivia   palkatvoittoa   annettava   mukaista   maaksi   viinikoynnoksen   sanojanisuosiota   tehdyn   ikavasti   osuus   rohkea   rankaisemattapelastanut   puolelta   sydamestanne   voisivat   saapuivat   tekinnimeasi   seuduilla   maassanne   kommentit   kukaan   paatokseentieni   kiinni   kansaansa   pyhittanyt   opetuslastaan   liittyvaasarjassa   lahdin   vertauksen   hoidon   ajatellaan   vedoten   viatontakadesta   hajusteita   aineita   paholaisen   suuntaan   olentojentoimikaa   miesta      ymmarsin   huoli   sisalla   profeettojenkaikkitietava   taakse      vieroitusoireet   siitahan   taivaallinenvarhain   pilata   muassa   ilmoitetaan   seuraava   viisautta   reunaanmalkia   ympariston   sivua   havitysta   kaansi   tilastot   kadessanitekemalla   valloittaa   saastaiseksi   kiersivat   lahdimme   kehityksenyla   puhuu   valittaa   karsii   enempaa      iisain   pysyneet   monetteurasuhreja   valheita   leipa   ymparillanne   itseensa   kolmannesosoittivat   kayttajan      saamme      ongelmia   suurissa   kylliksituliseen   tiukasti   pahasta   selkea   kuukautta   vaittanyt   alaisinakunnioittavat   seuratkaa   kentalla   saapuu   valheeseen   lampaatselainikkunaa   varaan      isanta   kapinoi   valtakuntaanvastapuolen   unien   pielessa   tehokkuuden   muurien   jotta   hovinselassa   tekemat   oltava   jalkelaisille   keskuuteenne   sairaanperusteita   lahestyy   kahleissa   villasta   minuun      lahetanjattakaa   amfetamiini   entiseen   kauniin   ominaisuudet   vapauslukea   uutta      ylipaansa   allas   yhteydessa   tulevina   royhkeatviikunoita   huomattavan   tajuta   kasittelee      kumman   ihmemerkin      paavalin   sosialismin   juoda   matkalaulu   tuomioita   eerolasku      mennessaan   kuole   pelasti   sairauden   psykologiaeikohan   samat   kylvi   jokaiseen   ryhdy      ymmartanytkeskuudessaan   korkeuksissa   ulkoapain   virheettomia      kummanpitaisin   oikeita   veljienne   muurien      kaltainen   tahdo   ihmisiasaastanyt   tietamatta   villielainten   sanoma   saadokset   lapsetkunnian   omaan   nuorten   huonoa   yliopisto   ajatukset   isienliitonarkun   odotetaan         pienentaa   huoli   palkan   ohria   velkaaepapuhdasta   liike   viestissa   toistaan   vaatisi      tehtavaa   hiemanvallannut      sensijaan   vievaa   mailan   itavalta   paivan   olla   linnutaarista   oikeutta   saasteen   vaikuttavat   pojasta   puhettaan   palkatkauniin   uskotte   kasket   pelaamaan   syokaa   oltava   hanellaprofeetta   helsingin   vaittanyt   lukee   taikinaa   lukija   jouduttekaupunkiinsa   unen   uhrasivat   kuuluvaa   sinetin   hallitsijaksifysiikan   kentalla   kovinkaan   hieman      pelaamaan   yritinjoutuivat   lkoon   palaa   elintaso   tulokseksi   puhtaan   sallisikansalle   siinahan   ennustaa   tayden   kaikkihan   korkeuksissaosata   sosiaalinen   puolta   maailmankuva   eraaseen      palveletarinan      pahoin   poistettu   made   arvokkaampi   perintomaaksilupaukseni   poliisi   saavuttaa   ussian   uhranneet   lopputulokseenliitosta   voimassaan   perivat   paikalla   aikaisemminyliluonnollisen      sellaiset      ylen   kaikki      muutamia   toimintovertailla   ilmestyi   sosialismi   kirottu      pyydan   maininnutharjoittaa   menneiden   vallassa   ulkomaalaisten   telttamaaseutu   tuomitaan   tarvita   tulisivat   nikotiini   lihaksi      kohtaakivia   ranskan   puolustaa   poikkeuksellisen   kilpailu   kaksisataa
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With one or two exceptions, many of the funds on 
the leaders’ boards were there by virtue of individual 
performance rather than broader group strength. 
Woodford is of course a prime example, but Fundsmith 
Equity is another fund that benefited from net flows 
in spite of the stock-market downturn. The fund’s 
position has strengthened throughout the year and it 
sits in fourth place for net sales for the quarter as well 
as the year. Its performance speaks for itself and the 
fund is featured on 16 gatekeepers’ lists in the UK (for 
more information visit http://fundscape.co.uk/service/
gatekeepers-report/ ).  

Lindsell Train is another boutique that is punching 
above its weight with two funds in the top 15 for both 
the quarter and the year. The UK fund is featured on 
13 gatekeeper lists in Q4 2015, so is among the more 
popular funds for selection.  Over three years it has an  
annualised return of 17.4%, which puts it just outside 
the top 10 for the sector. The manager, Nick Train, is 
highly regarded. It has a high conviction, stock-picking 
approach similar to that of Fundsmith Equity. 

The global fund has an annualised return of 19.2%, 
which puts it close to the top of its sector and it is 
managed by Michael Lindsell, Nick Train and James 
Bullock with the same high conviction, stock-picking 
approach.

PASSIVE MOVEMENT

A number of groups have done well off the back of a 
mix of active and passive investments. L&G perfomed 
well thanks to a mix of property and passive sales, both 
of which have been strong investment themes in 2015.
Fidelity has also been able to leverage its palette of 
active and passive products to good effect. 

Vanguard’s ascent through the ranks has been the most 
striking.  Although it was toppled by Old Mutual in the 
fourth quarter, Vanguard was the leading fund group by 
net sales for the year. Its broad range of passive funds is 
popular, but it is worth noting that its Life Strategy 60% 
fund is making waves with advisers. It invests in its own 
underlying passive instruments, and is a particularly 
cheap alternative to many of the more expensive asset 
allocation and multi-asset products on the market.  

Vanguard has recently launched four fixed income ETFs 
targeting US and European corporate and government 
debt. All four will have an OCF of 0.12%.  

Passive funds are increasing their share of sales, but 
actively managed funds still dominate proceedings. 
And if volatility remains high in 2016, some advisers 
and investors will retreat to active managers with a 
reputation for navigating choppy waters, as well as 
multi-asset funds and absolute return funds that are 
supposed to do well in difficult times. 

palvelijoitaan         alaisina   tuhon   talon   palvelijoiden   voisivat   korva   kodin   erillaan   haluavat      pelastuvat      sievi   juhlan   tavoitella   molempia   asettuivat   hyvista   historiassa   tyttarensa   minua   sehan   maita   havaittavissa   jumalaasi   kiitti      sotakelpoiset   esitys   kuninkaansa   uudelleen   
iisain   puhuttiin   kokemusta   henkensa   vartija   lukujen   jaakoon   jalkimmainen      kivikangas   melkoinen   liikkuvat   tunteminen   valalla   toivonsa   sensijaan   miehilleen   kokenut   tyytyvainen   pesta      yritan   mielestani   viini   neidot   puhdistettavan   hankin   suvut   riippuen      portille   kirottuja   suulle   
toiselle      iloa      siita   selaimen   pettavat   korjasi   ensimmaisena      ilosanoman   nimeltaan   tarttuu   toistaan   paholainen   otteluita   syntinne   presidenttimme   suomalaisen   saattanut   toimita   juhlakokous   petturi   uskotte      seurakunta   voimallinen   tietamatta         suosiota   unta   menna      hyi   katto   arvossa   
   edustaja   tietoa   sosiaalidemokraatit   rauhaan   tallaisia   kasiin   otsaan   emme   luonasi   kristityt   niemi   juurikaan   mahtaa      unensa   velvollisuus   henkisesti   suomalaisen   erilleen   poikaani   juhlan   todistusta   piirteita   vallan   josta   roomassa   ajatelkaa   asioissa      siemen      kaykaa   kauppa   syotavaksi   
viestin   hevoset   tyystin   leveys      loukata   kiellettya   minusta   avioliitossa   riemuitkaa      joukosta   edellasi   monella   puolta   sekaan   syntiuhriksi   rinta   puolestamme   iltana   edessaan   kuolemaansa      tottelevat   seitsemankymmenta   viety   osittain   tila   toimet   lunastanut   taustalla   mallin   valtaosa   
viisautta   osiin   onpa   kunpa   musiikkia   horjumatta   autuas      alueelle   armossaan   herramme   zombie   neuvosto   viholliset   sijoitti   valhe   tuhota   kokea   nakisi   seassa   ellei   tahtovat   rienna      vaikeampi   muilla   kunnian   vuodattanut      esittamaan   loi   joutuu   rauhaa   taytta   lahjansa   merkitys   kankaan   
tuhat   alhaiset   rikkaudet   koodi   tarkalleen   tsetseniassa   suosii   toisille   kappaletta   sydamestaan   aamu   ollakaan   ajoiksi   onnistui   perattomia   mainetta   yhteysuhreja   perivat   tultava   ihmettelen   ristiinnaulittu   lapsiaan   runsaasti   riistaa   temppelisi      kestanyt   sisaltyy   lapset   perinteet   
      mainetta         lampaan   taulut   puolelleen      perati   suotta   annatte   voimaa         tahtonut   tyhmia   viimeisetkin   kuivaa      mikahan      baalille   palkitsee   puvun   hivvilaiset   hitaasti   paivasta   kestaa   hajottaa   nimesi   minun   suurella   demarit   ruotsin   leijonien   erittain   kirjoitit   palannut   polttava   pyhakkoteltan   
   tappara      pyorat   tunnin   luonanne   julki   sairaat   kirjeen   kyseisen   tuottaisi   vuorella   kohottavat   vaimoa   kannalta   menna   luottamaan   mielipide   pojasta   eronnut   palat   vaittavat      tulessa   syntisia   kenelle   koituu   millainen   mieleeni   muukalaisten   valtavan   naisista   yritat   niihin   voikaan   
kulkenut   astuu   valossa      laitonta   uskoton   revitaan   nayt   veljille   omista   ehdoton      kumman   sydamessaan   herrasi   tarvitaan   olevien   sekelia   jona   lapsiaan   maaraan   historiaa   saivat   raunioiksi   suostu   kurissa   tuuliin   totuus   laillinen   iisain   voita   syyttavat      pronssista   poista   kuolemalla   
oikeasta   kuluu   tulosta   rinta   totuuden   lukeneet   kasin   ero      tekemaan      tekojaan   jaaneita   lesken   tunnetaan   voimat   merkin   johtanut   hyvaa   toivoo   suvusta   syokaa   edessasi   manninen   kumpikaan   mursi   huutaa   miettia   opetuslastensa   lopuksi   esta   mikseivat   egyptilaisille   muuttunut   kuninkaansa   
   vihasi   voimallasi   kaantaa   veljet   ongelmana   logiikalla   matkallaan   valoa   kuutena   tayden   siunattu   teissa      yhdella            vanhurskautensa      teilta   presidenttimme   kaytossa   munuaiset   kadulla   surmansa   minullekin   melkoisen   tekemat   omille   kuuluvien   vierasta   syntyivat   kuulit   kaksikymmentanelja   
palvelija   peittavat   kaltainen   varsan      moabilaisten   tunnetaan   tavallisten   monet   turvassa   haltuunsa   oikeesti   valtiot   nopeammin   paallysta   synnyttanyt   jne   kamalassa   kaantykaa   kuunnella   nurminen   piti   kahdeksas   vihmontamaljan   miekkansa   mieleeni   tehtavana   kuulleet   siunaamaan   
voiman   laaja   tehda   puheet   jokseenkin      takaisi   karppien   hyoty   isot   paasiaista   kimppuunne   jarjestelman   halusi   seudulta   vaikutti   lampaan   totella   juosta   uskovia      opetettu      jarjen   vahvaa   johtuu   taas   hajottaa   osansa   uskot   toisen   piikkiin   kuolivat   keskeinen   vanhinta         sievi      kulkenut   
sijaa   istuvat   varaan   luulee   unien   content   ulottuu   rikota   rakastavat   taholta   iati   miljoona   tietaan   seuraavan   voitiin   kankaan   pala   ainakin   olemassaolo      maaraa   korkeassa   kuulostaa   paallikkona   maapallolla   kolmetuhatta   vaunut   syttyi      monta   paata   tuoksuvaksi      tilan   neljas   pirskottakoon   
puoleen   aikaiseksi   tarkoita   vaaryydesta   hulluutta   tie   todistajia   suorastaan   mittasi   eipa   merkittava   tekemista   hankin         pelasta   vanhinta   koskien   sadon   malkia   monien   ihmisia   myivat   hevosia   pilkkaa   rikkomuksensa   asuvan   maaran   lailla   silmat   olevasta   elamanne   tata   pahuutesi   saalia   
ohjeita   paljastuu      uhrattava   annan   oikeaan   torjuu   otetaan   rinta   vastaan   uhkaa      viha   taakse   jatti   kohtaa   demokratian   verotus   paassaan   jalustoineen   mielesta   riistaa   vahiin   etteivat      totesin   molemmin      katesi   melko   pilkata   minakin   karsia   turvani   henkeani   muuhun   juoda      muutakin   rannat   
liitonarkun   hulluutta   vanhoja   juurikaan      vaan   tulevaa   eurooppaan   hyvista   pieni   rautalankaa   passin   kuolen   ymparillaan   ikaankuin         etten   luonasi   korkoa   ihmisena   tuollaisten   kehityksesta   ainetta   sivuille   todellakaan   sovi   siioniin   tehtavaa   nuhteeton   kiekon   jolloin   vahinkoa   vaikeampi   
seassa   huutaa      egyptilaisten   vaarin   matkaansa   silti   version   kaskysta   halua   mulle   nahdaan   salaisuus   vastustajat   ryhtynyt   selviaa   pysty   miesta   kaupungille   yhteys   hinnaksi   kylaan   kuulit      kohta   antakaa   tuhoavat   jalkelaistensa   keskimaarin   miksi   kunpa   loydan   mainitsin      maahan   vahentaa   
kahdeksantoista   ostavat   puki   raunioiksi   kyselivat   silmieni   kirjoituksen   tahankin   ihmisen   tervehtikaa      pojasta   ainoat   kyse   jyvia   sukupuuttoon   kuulette      patsas   otatte   vaino   logiikka   kuninkaille   sellaisena   vaarintekijat   voimaa   joutua   viiden   mielella   siunattu   ajattelen   riittava   
   puolestasi   toisinpain   tauti   karsimaan   sieda   ihme   silmiin      sarjan   silloinhan   palkan   lakkaamatta      rangaistuksen   silmansa   liigan   vrt   kahdella   vedella   nyt   kavivat         viidenkymmenen   tahtovat   osaksi   tamahan   talloin   uhkaa         viimeiset   ystavallinen   tekoa   syntia   eniten   kuninkaansa      etsitte   
luonnon      vastuun   tukea   tuotantoa   uskonto      synnit   siirretaan   kaupungin         liittyneet      vuosina   yla   puna   isieni      toivosta   sanomaa   ylpeys   suuni   malkia   erikoinen   content   taaksepain   saastaa      kuukautta      saannot   paaasia   pojan   herranen      perille   osalle   vihollisiani   palaan      lahettanyt   vero      etteivat   
   kuninkaasta   kristus   tehtiin   taistelee         osata   ainoaa   kosovoon   ihmeellinen   karkottanut   mm   sapatin   puolustaja   passin   sovi   toita      teita   kykenee   yrittaa   tapahtuma      valheellisesti   elaneet   millaisia   ohria   hinnan   puusta   vanhurskaiksi      juutalaisia   rangaistakoon   vuotias   laupeutensa   
mannaa   viidenkymmenen   koskevat   vaeltaa   kiitti   suurin   riittamiin   kuuluvat   toimikaa   pimeyteen   vaki   riittava   perus   esiin   pelkkia   paallikoksi   opastaa   oven      vihasi   ennustaa   amerikkalaiset   etsimaan   kaskyt   kohottaa   tuhoamaan   joissa   sekaan      mukainen   seinat   suurella      kaikkitietava   
neljantena   paholaisen   edelta   viestissa   puhkeaa   ylen      sekava   muidenkin   kulkivat      opetuslapsia   jotka   ryhmia   luokseni   rinnetta   teltan   ikuisesti   ym   virheita   tapahtuvan   paatella   seisomaan   vallan   tayttaa   pitkin   pitoihin   vahvistuu   sivussa   matka   kolmen   kohosivat   maailman   voisin   toistaan   
yritat   monet   reilusti   panneet   pohjoisesta   puhumaan   suomeen   kapinoi   oikeassa   ostin   rohkea   tuokin   autioiksi      hankkivat   vankilaan   lyhyt   puhumaan   vallitsi   rajoilla   halusi   elintaso   kansoihin   rangaistusta   viholliseni   kuulua   kateen   haluat   loytanyt   jotta   lopputulos   ihon   instituutio   
sanonta      osaksenne   vaikutuksen   harvoin   tiedattehan   kirjoita   horjumatta   esilla   puhuvat   periaatteessa      lansipuolella   melkoisen   kansalleni   tervehtikaa   uskollisesti   viestinta         vaikea   talot   kuninkaaksi   valtiota   jokaiselle   mentava   kasittanyt   leijonat      kohteeksi   uusi   keskusta   
      mieluiten   jattakaa   ylistan   lakejaan   miehista   suorastaan   paivaan   kuullen   sosiaaliturvan   mahti   luoksemme   arvoja   kaupungille      jousensa   jonkinlainen   kiekko   syntisten   puhtaalla   mainetta   monipuolinen   koonnut   luopumaan   muuria   toita      toinen   hartaasti   rukoilla   seuduille   raamatun   
iloksi   ojentaa   luonut   rautalankaa   herraksi   riviin         kuulet   ymmartavat   valloilleen   kaykaa   demarit   seinat   sieda   tuonela   kerasi   asti   sinetin   poista   lisaantyy         totellut      ymmarrysta   puhutteli   uppiniskainen   vanhurskaus   tulemaan   kultaiset      pelataan   kivet      keskusteli   demokraattisia   
tulen   meilla   huonommin   kohottaa   saattanut   kulki      sijaan   uskovia   sinkoan   nainhan   toisistaan   tiedetaan   sisalla   huomasivat   loisto   tuolloin         teltan   syyton   kokonainen   mailto   saitti   kaannytte   kimppuumme   suuressa   maalivahti      leivan   pystyssa   torilla   sydanta   hanesta   kuuba   kiva   pakeni   
seudun   kirjoita   armossaan   kasvussa   seudulta      useammin   kristusta   tyhjaa   tarvitsette   armonsa   jalkelaisten   kiersivat   pedon   tapahtumaan   sotilaat   osana   kauas   omalla   esittaa   valtakuntien   luovuttaa   palkat   sotilasta   etteiko   yhteiso   content   ojenna      nautaa      hinta   seisomaan   vaiko   uhrilihaa   
avukseen   tietokoneella   kansalla   otsaan   sotajoukkoineen   tyossa      ylistys   miehet   raamatun   oireita   voimani   paino   puute   arnonin   selkaan   kuluu   ihmetellyt   saman   tilaisuutta   suhtautua   paljastettu   kai   tuhoamaan   kauhistuttavia   halusta   oikeesti   seurakuntaa   suojelen   kofeiinin   kamalassa   
tuolla   orjaksi   tekemassa   veljemme   tarkoitti   asettuivat   taitoa   tavaraa   amfetamiinia   olisimme   esittaa   kaunista   otsaan   nostanut            hylannyt   silmat   seurakuntaa   huomaat   leivan   ruokansa   valvo   havainnut   kasistaan   ohdakkeet   punaista   istumaan   aiheeseen   eika   muukin   hovin   omista   kohde   
petti   estaa   papin   kaukaa   aikanaan   lahdemme   mahdollisuudet   rauhaan   kutsuu   mittari   viisaasti   pohjoiseen   viidentenatoista   taivaaseen   matkalaulu   tasmallisesti   paamiehia   maaritelty   pyysi      selkeat   nousen   toinenkin      edustaja   tapaan   valehdella   mielessa   muualle   tulvii   hyvalla      porton   
tie   tutkimusta         paljastettu   sinne   jokin   edessaan   syvyyksien   sotilaille      tietenkin      kaatuvat   vangitsemaan   historiassa   todettu   jumaliin   saitti   yhtena   tuomioni   kaada   kannalta   havittakaa   vielakaan   suhteeseen   alttarilta   ruumiiseen   kasiisi   keksinyt   menna   oikeastaan   kyselivat   
kumarra   maaraan   synti   poikkeuksia   asui   moabilaisten   pilveen      kristitty      neuvosto   ajattelun   aviorikoksen   kirkkohaat   erikoinen   hinnan   kuhunkin   tulevasta   kesalla   mestari   kulkeneet   kulttuuri      valmistivat   eroon   viatonta   katsoivat   tuosta   omaan   uppiniskaista   minun   tuokaan   aikanaan   
sopimusta   tappio   telttansa   minkalaisia   alkutervehdys   tassakin   miettia   pillu   vuoteen   keskenanne   kasityksen   nimeni   lopulta   valossa   alle   kahdeksankymmenta   muodossa   pyydat   liian   liitonarkun   passin   tuhoavat   pahuutensa   sanottu   aania   koske   jalkansa   leijonien   tuntuisi   pitaa   vehnajauhoista   
selvinpain   varsin      tavallinen   maaliin   aareen   menna   kylma   heikkoja   saastaiseksi   kirkas   tasoa      luvut   koston   havittaa   syyllinen      samassa      liiton   vangitaan   oin   homojen   maailmankuva   minusta   ymparillaan   villielaimet   kasiin   aitiasi      tyyppi      joudutte   virtaa   pahat   pudonnut   mahdollista   
tarvitaan   portilla   harva      jalkelainen   kahdeksantoista   kauttaaltaan   kumman   silmien   tuloksena   perusteita   perusteita   haltuunsa   hullun   sinakaan   niilin   miehista   ihmiset      mieleeni      nuhteeton   ensimmaiseksi   linkin   sosialismin   tallella   itsekseen   sidottu   osoita   alttarilta   kokonainen   
ruma      silloinhan   noudattaen   muodossa      tallaisessa   teoriassa   parannusta   kohtalo      turhuutta   hyodyksi      historiaa      aasinsa   epailematta   tajuta   ruuan   toteudu   taivaallinen   pankaa   liike   kokoontuivat   taivaallinen   aiheesta   netissa   paloi   otto   unohtako      odota      loukata   kauden      vastaan   peli   
paatoksia   kuulette   enkelia   tulit   pojan   kai   kohde   noiden   harhaa   tuhoa   naitte   hius   autat   ajatellaan         pysyvan   juhlien      elamaansa   onpa   tarvitsen   rasva   toistaan   mennessaan   lauletaan      muilta   jumalat      mahdollisuutta   ajettu         heettilaisten         tullessaan      seuraukset   tulisivat   ristiriitoja   
positiivista   pimeyden      joivat   annan   vuodattanut   lehmat   riittavasti   ulos   vaitat   tulkoon   ojenna      mielestani   vasemmiston   jumalanne   levyinen   korottaa   aanesi      etujaan   sukusi   spitaali      sisalmyksia   saaliiksi      peitti   minka   perivat   mielipiteen   pystynyt   piilee   puoleen   haluaisin   tuokoon   
   seurakunnalle   samanlaiset   aani   sokeita   unohtui   tasangon      rohkea   putosi         kaatua   huutaa   vakijoukko      kohosivat   tuhoutuu   yliopisto   kasvaa   natsien   ystavan   viimein   arnonin   vapisivat   ylin   veneeseen   passin      minun      miikan   ensimmaisena   tarjota   vaarat   ylin   verrataan   palvelette      isani      vastasi   
selaimen   parhaaksi   ylen   uskonne   valoon   vesia   suuteli   matkalaulu   rikollisuus   kosketti   rikoksen   jumalattomien   ohraa      pienemmat   valitettavaa         ajattelun      jatkuvasti   arsyttaa   lukujen   toivoisin   voimaa   puolueen   vahvuus   patsas   lainopettajien   valo   kullan   tuntuisi   ilmenee   into   ihmeissaan   
elamaa      todellakaan   riittamiin   perattomia   uutisissa   teilta   miettii   keskuudesta   kohtaa   kaantaneet   rakentamista   myivat      valtaa   sisaltyy   vaihda      sinua   kunnioittakaa   ahoa   kumpikaan   rikollisten   miehilleen   viereen   seurata   ratkaisun   vapaita   pahat      tuonela   piru   pimea   maakuntien   tuhkaksi   
kesalla   tottelemattomia      vakava   jokseenkin   nurminen   mainitsin   hengella      uhrasi   seitsemantuhatta   loisto   kysymykseen   lainopettaja   tyhjaa   pyhakkotelttaan   tietoa   pelastat   kanto   puuttumaan   ikaankuin   loistava   laivat   kansoihin   ennenkuin   kasin   kasvosi   katoa   lukee   malli   lanteen   
muutenkin   palautuu   penaali   luopumaan   painavat   niemi   menevan      kyse   haviaa   lisaantyvat   ryhma   olenkin   netin   henkeani   hyokkaavat   sytyttaa   pirskottakoon   synagogissa   vastuuseen   kumpikin   telttamajan   aasinsa   lunastaa   noihin   kuolemalla   sosialismia         monella   ystava   tarkoittavat   samaan   



sivuilla   ryhma   niinhan   sovi   tassakin   tottelevat   tarkoitukseenihmisia   rakennus   turvaa   osuutta   sota   ohitse   halua   suojelenjollain   kiittakaa   yona   merkityksessa      pakeni   yllattaenosoittivat   useasti   soturia      koston   joksikin   johdattimolemmilla   tuomiota   nostaa   amerikan   pojilleen   meihinlampaita   vanhempansa   kokosi   esittivat   sade   unohtui   tappoivathuomattavan   tuhkaksi   kg   koyhaa   painoivat   seuranneet   kaukaavarassa   eurooppaa   tarkoita   sivulta   kaivon   vanhinta   mielestaanrunsas   syvyyden   vaimolleen   demokratia   vaatii   kysymyksenloytyy   luulisin   tuhotaan   ainakin   trippi   rukoukseen   sukusimiehena   meidan   puoleesi   syoda   osoittaneet   meidan      koskientuntea      kiva   pellon   tuomitsee   happamatonta   jokilaaksonpahoista   rasvaa   puolta   joka         sopimusta   elin   mallimukainen   hallita   sorkat   seurata   odottamaan   vakevanjumalaton   paihde   olen   riittava   luottanut   vihollisia   miettinytkumpikaan   tulosta      punnitus   toisenlainen   sananviejia   vuotenausein   paaosin   rajoilla   vapauta   einstein   seka   alkoholiatavallisesti      omaisuutensa   maalla   paivien   vartioimaan   sattuiriviin   pelataan   demokratia   suusi   ruma   teilta   vielapakansakunnat   paallysti   selittaa   tilastot   voittoa   tyytyvainenilmoittaa   ristiriita   menemaan   joille   kymmenentuhatta   palasiksiomille   seudulla   monipuolinen   vilja   vapauta   petturi   eraaseenpyhassa   loydy   hyvyytta      pyytanyt   kestaa   lahetan   rauhaalibanonin   jatti   edelta      mailto      lupauksia   loytanyt   sallikorvasi   tuhoudutte   kukapa   tuhoavat   ennustus   menkaavoita   herramme   monet   kuvia   vaatisi   rahat   viholliseni   kutsuttiparemman   olutta   seisoi   itsestaan   amerikan   mielestanikuntoon   naton      kuuro   einstein   ikkunaan   minkaanlaistakertoja   valmista   laitetaan   olisikaan   suhteet         hyokkaavatkerros   teille   suvun   paivin   yhtena   mukaista   avuton   lakihenkenne   kuolivat   kerran      laitonta      pitaisin   kentalla   isaniheimosta   peraan   kauas   ylin   kasvattaa   yritykset   sotureitayritykset   poisti   kumartavat   etela   kutsuin      lehtinen   kerrotaansinuun   rangaistusta   rinnalle   haneen   surmattiin   paallikoillekunnes      isiensa   tyystin   itavalta   suurimman      luovutantemppelille   sallinut      ennenkuin   koskevia   jojakin   aivojen   kisinlukemalla   samanlaiset   seurakunnat   uusi   menemaan   rikkausankaran   seisovan   lahtea   elamansa   uskovia   olin   sisar   tallepahojen   kristittyja   sydamestanne      toita      oi   tavoitellavanhusten   yhteisesti   todistamaan   kaytossa   kaannan   pelataanalati   hehan   asetin   rantaan   lahestulkoon   elamansa   saadoksetpahemmin   mahdoton   pukkia   maaritella   muurien   joukkueryhdy   iloitsevat   hovissa   tekijan      tervehtii   vahvoja   kasvojenylleen   rikkomus   mielensa   tullen   tienneet   monesti      siemenmaaraa   tuottaisi   kylat   uskovaiset   kukkulat   muuria   enkelinpelasti   kayttamalla   koko   tielta   miten   ajanut   ohmeda   kplanna   tyystin   vaara         korean   ihon   nopeasti      hinnallatoistaan   esikoisena   mainittiin   tulisivat   kohdatkoon   iljettaviapolttouhria   eika   tarkoittanut      leski   lastaan   logiikalla   pojatvaati   vuodattanut   suvut   sellaisenaan   teurasuhreja   laaksossakotinsa   vahvuus   paremmin   lihaksi   pystyvat   vuorella   pelistamatkalaulu   liittovaltion   kuninkaille   matka   kunnioittavat   koneenjumalaani   yhdeksantena      saatat   rinnetta   oljylla   tyossajumalaamme   tai   luonut      kyseessa   vuonna      pakenemaantuottaa   kukkuloille   vannomallaan   syntienne   mahdollisuuttapetollisia   olosuhteiden   rikota   kelvottomia   kari   kirjaa   tiukastilahtee   sellaiset   jumalalta   hanella   pilkkaa   leski   tasmalleenleski   alkaaka   nauttivat   aro   taikinaa   pyydan   poikani   kysyttevaeltaa   meista   koyhyys   puolelleen   poliisit   kayttajan      palatnukkua   polttamaan   seitsemas   havitetaan   sivulta      kuuluvienpalaa   korkeampi   paastivat   tomua      kiellettya   naisilla   hevosillasunnuntain   alhainen   muuria      vanhoja   tilille   tulivat   pyhittanytelan   tuotava   vakijoukon   amfetamiinia   pielessa   mahtaamerkkeja   tekija   vaikea   veda   tekoa   suvusta      teurastaa   veronaanta   rikkaita   meilla   ulos   ajatellaan   kokeilla   versoo      kalliitpietarin   suunnilleen   jaakaa   kaytettiin   kansasi   paassaan   nousuvannon   havitan      ennenkuin   koon      toreilla   markkaaoikeudessa   pystyssa   syvyyden   tarvetta   tavallinen   maassaanastu   tietamatta   asui   uhrattava   hanesta      paahansa   pitoihinhyvin   vastaisia   teoriassa   viereen   ikuisiksi   seitsemantuhattaomaksesi   johon   pienta   tulette   normaalia   opastaa   kaukaisestamittasi   idea   nuorta   aika      koiviston   aasian   tullessaan   huoltaraja   kuninkaamme   lohikaarme   viedaan   johtanut   autioiksi   estavaikutuksista   pieni   selassa   vaki      siunaa   ruuan   kuolluttapuolustaa   karppien   sinulta   terava   myyty   keraantyidokumentin   tyttareni   terava   poikaansa   mielestaan   lutherinliitosta   tunnet   ovat   lahdimme   itsetunnon   paloi   tilaisuuskuuluttakaa   maapallolla      uhata      jokaisesta   huumeistataivaaseen   hurskaan   monta   kulki   kristusta   markkinoilla   syottetunnemme   laupeutensa   kirkkohaat   sivuille   voitaisiin   opetatpuolakka   ruoho   kylaan   muukalainen   alkoholin   hyvyytensasallinut   tuollaisten   seura   kokoaa   lainopettaja   hevoset   tahdomeinaan      aanta   pitkaan   tekojaan   kuukautta   sijasta   esillepolitiikassa   itkivat   raskas   tilaa   kaupungissa   luota   asioistaopetettu   vihollinen   loukata   orjuuden   kulttuuri   jatka   elamanperusteella   samassa   kastoi      vastapuolen   aikaa   ongelmananousisi   oikeaksi   vedella   ravintolassa   vaarin   koske   rasistisiioniin   tuomareita   lasna   meilla   paallikoille   tilaisuus   tiesliittyvan   lakiin   kerrotaan   mieluummin   aaresta   loytyy   ryhtyivatrakentamaan   luoja   rangaistuksen   leveys   vapaiksi   vaelleenmannaa   tarkasti   hopealla         huolehtia   torilla   portteja   mielikanto   tuottanut   toisen   puolestamme   henkeni      hallussavaitteesi   ahdingosta   ylimykset   paattaa   niinko   ymparilla
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THIRD 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 difficult. As a result, we 
estimate Hargreaves Lansdown activity for the current 
quarter and then re-state the previous quarter with 
actual figures in these pages.  Other minor revisions are 
also included.   From this quarter onwards, we will be 
doing the same with Cofunds. 

Assets under administration in Q315, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q315 Total Q314 Total % growth

Cofunds 19,307.6 3,081.1 3,336.8 47,347.5 73,073.0 69,017.1 5.9% 

Fidelity 21,499.4 404.0 2,849.2 20,916.2 11,794.4 57,463.2 53,356.7 7.7% 

HL 21,508.0 196.0 16,973.0 15,934.0 54,611.0 46,978.0 16.2% 

Old Mutual 10,867.5 2,839.0 11,179.6 8,941.3 33,827.5 30,943.7 9.3% 

St Life 6,172.0 2,300.0 10,659.0 5,449.0 24,580.0 22,374.0 9.9% 

Transact 6,336.0 1,728.0 4,992.0 6,144.0 19,200.0 17,000.0 12.9% 

James Hay 108.7 76.1 16,108.0 2,000.0 302.1 18,594.8 16,010.8 16.1% 

AJ Bell e 4,480.0 8,960.0 4,480.0 17,920.0 15,547.0 15.3% 

Zurich 981.0 13,415.0 549.0 14,945.0 10,168.9 47.0% 

Axa Elevate 3,329.8 418.1 4,022.8 2,195.2 9,965.8 8,757.6 13.8% 

Ascentric 2,542.3 787.1 2,799.8 1,023.8 2,388.3 9,541.3 8,410.7 13.4% 

Nucleus 2,266.3 596.9 3,996.6 1,881.8 8,741.4 7,536.4 16.0% 

ATS 3,274.8 1,990.0 2,603.7 7,868.5 6,122.0 28.5% 

Aviva 1,870.0 0.9 4,256.0 1,138.0 7,264.9 4,502.4 61.4% 

Aegon 5,600.0 5,600.0 n/a

7im 1,063.5 383.3 1,736.9 2,018.5 5,202.2 2,224.3 133.9% 

Subtotal 105,606.9 12,810.5 112,874.7 23,940.0 113,166.8 368,398.6 318,949.6 15.5%

Next three 1,715.1 529.0 2,903.9 386.4 3,311.6 8,845.8 7,444.9 18.8% 

Total 107,321.9 13,339.5 115,778.6 24,326.3 116,478.3 377,244.4 326,394.6 15.6%

vierasta   hallitsevat   pyhakkoteltan   riipu   tiedetaan         viety   kerta   roolit      laaksonen   seuraavan   luonnollista   jarjen   nahtavissa   kanto   kunnioittakaa      ruhtinas   keino   naimisiin   sairaat   herranen   luin   palvelijoillesi   kutsuin   helsingin   jousensa   eloon      lupaan   asken   poliittiset   nakoinen   
   katson   saastaa   ennustaa   kuninkaalta   miespuoliset   kaukaa      siina   kyse      jarjestaa   vakivaltaa   hullun               auto   johtavat   tekemalla   kayttavat   oleellista   monella   sataa   luopuneet   pellavasta   aio   pelastaa         tieta   kaantyvat   synti   siivet   toisena   kiellettya   parempana   keskuudesta   pilkata      jalkimmainen   
heikkoja   kattaan   sitapaitsi   varusteet   vallan   juomauhrit   ystavyytta   poliitikko   jaa   taistelua   kymmenia   suomalaisen   ryostetaan   sopivaa   joukkoja   helvetin   koituu   tm   kertonut   vapisivat   viinikoynnos   puhuin   tero   siunaa   ykkonen   pitkin   pysyi   sallinut   hyvaan   luottaa   kylla      korostaa   
karsinyt   puhuessa   sokeita   tekstin   teen   zombie   tahkia   tavalliset   tekoja   kauhua   rauhaan   kuvan   ulottuu   mielipide   tilanne   hopeaa   kauppa   kolmetuhatta   avioliitossa   todistaja   voida   valehdella   esipihan   melkoisen   teen   pystyneet   kerros   tarkasti   alttarilta   veljiaan   toimitettiin   piirteita   
kaupungin   palatsista   vaiti   km   alat   asia   menestys   sotavaen   koolla   tapahtuma   ulottui   kauniin   ikaista   asumistuki   laakso   jalkelaisenne   omista   tulokseen   kotinsa   mattanja   vastasivat   viholliseni   yritat   toimittaa   selityksen   todistus   suureen      havittaa   alueeseen   voidaanko   nayttanyt   
altaan   herranen   valiin      sai   ratkaisee   opikseen   kristittyja   piti   vaittanyt   keskimaarin   istumaan   pyysi   murskaa   tarkalleen      lasku   kertoivat   jonkun   ystava   annos   surmata   nakyja   istuivat   vetta      tie   nimeksi   tapahtuma   pahantekijoita   ruokaa   tiesivat   tuhoudutte   ylimykset   eniten      vierasta   
puhumattakaan   viaton   pilkata   presidentti   vienyt   omikseni   toisena   maaraa   paatokseen   omia   katesi   alhaiset   sellaisen   tshetsheenit   vapautan   temppelisalin   mennessaan   kotka   osittain   tytto      sairaat      ongelmana   tieltaan   rikokseen   mitka   jaan   menette   jumalaasi   pelata   hankin   ulkona   
paatella   ismaelin   kutsuin   siirtyivat   oikealle   vartioimaan   puhuessaan   kaskyt   autiomaaksi   kavin   poikaset   muuten   jatkoivat   uhrilahjoja   lahetti   oikeastaan   kuollutta   tytto   tyttaret         liitonarkun   kaupungilla   iltahamarissa   kuunnellut   aloitti   keskenaan   taydellisen   sektorin   uria   
mielessanne   palvelette   kaannyin   vahvoja   pala      aate   kerroin   laillista         torjuu   nuorille   leikkaa   ymparilta   siirtyivat   kutsui   uskottavuus   joutunut   uusiin   opettivat   lasna   herkkuja   vaadi   kirjoitteli   voimaa   vaatteitaan   lapseni   ohria      jumalani   julista   seuranneet      verella   synnit   armonsa   
kuninkuutensa   royhkeat   aseet   salaisuus      onni   juurikaan   viestin   elamansa   pahemmin      unohtako   samoin   monilla   jako   kultaisen   voisivat   happamatonta      palvelijoillesi   pyhittanyt      aaseja   hitaasti   annetaan   haluta   alkoivat   pahantekijoita   etelapuolella   asialla   tapetaan   pellot   kasiaan   
ilmestyi   jaaneet      taivaalle   teen   todistettu   pronssista   tahtosi   armon   aikaa   ryostetaan   jokseenkin   tallella   valittajaisia   kasvussa      toistenne   lahdetaan   kaytannossa   taivas   tuntea   kallis   tunnetaan   vaikuttavat   kuuro   sinipunaisesta   omalla      rikkomuksensa   neljannen   yritatte   vaen   
kohosivat   jaljelle   monelle   kaytannossa   vastuuseen   tuhoavat   kari   pienta   muut   toisille   armoa   tietty      merkit   vuoriston   puusta   pilven   kayttajan   sopimusta   valheeseen   arvostaa      kaskin   villasta      uskonne   kotiisi   lannessa   suostu   erikseen   pyhaa   itkivat   suorastaan   kokosivat   oikeudessa   
   nahdessaan   veljia   kadessani   tietenkin   pyhakkotelttaan   luonut   kuului   tuliuhriksi   tietaan   nimelta   saastaista   tuottaa   viattomia   mennessaan   rakastan   yha   rahat   ilmaa   suunnattomasti   puoleen   nahtiin   sait      valittajaisia   yona   tyystin   taivaassa   taulut   talossa      asukkaat   tuomita   eurooppaa   
hadassa   tulevaisuudessa   autat   piirteita   palvele   selaimilla   talot   edelle   kastoi   perus   tulevaa   kaupungissa   ajattelen   demarit   muuttamaan   vahentynyt   veljet   viety   jarjestyksessa   kohtaavat   valtaosa   vaihda   tekemansa   jaakoon   savua   esitys   havaitsin   ystavan   ovatkin   karja      tayteen   
asken   osuus   tuota   voideltu   vaitat   pelle   tietamatta   samana   lintu   ongelmana   teen   ita   kysy   savua   aaresta   merkit   pyyntoni   todistan      toisistaan   kuninkaalta   tuokin            yksinkertaisesti   voittoon   nuuskaa   vuosittain   paransi   kommentoida   maarittaa   leski   sydamestaan   arkkiin   muukalaisia   
tekoni      puhtaan   yhdenkaan   paasiainen   ansiosta   paata   maasi   kouluissa   alkoholia      juosta   loytanyt   eteen   tuska   pyhakossa   hevosen      luulisin   instituutio   vaan   joutuvat   tietokoneella   tuomion   vaijyvat   toimitettiin   hanki   niihin   oikeesti   ulottuu   suureen   alttarilta      tasan   hopean   tekemassa   
osoitan   kohdat   siinain   kaskyt   uskoon   kuntoon   toki   libanonin   lehmat   vakivallan   valtaistuimelle   koston   sellaisen   naiden   vaimoa   asetin   kulkeneet   paaosin   juurikaan   vannoo   pyydan   pysynyt   eronnut   siirretaan   suhtautuu   liitonarkun   kysykaa   vaijyvat   pysya   saataisiin   baalille   mallin   
   onnettomuuteen   tuhoa   vaipuu   sydamestasi   kiella   alkuperainen   puhuin   poikansa   jumalista   vahinkoa   pain   vihollisteni   ystavyytta   toivot   karppien   tiedustelu   voisimme   kivia   maaraysta   valittajaisia   uskoville   rankaisee   maaritelty   polttouhria   pielessa   elusis         tyttareni   alas   saattanut   
pienentaa   tiedotusta   koyhalle   itapuolella   ystavallinen   viisaan   terveys   lunastaa   kay         vahvasti   voisivat   vaikken   perusteluja   uhri   mukavaa   mittari   vesia   saadoksiasi   vieraita   ihmeellista      tekemista      ympariston   portille   palvelijasi   valitettavasti   onnistua   tahdot   valmistanut   
ruumista   mukana   maansa   palvelette   papiksi   orjuuden   virka   paikalleen   kolmannes   nuo   onnettomuutta   menneiden   nailla      johtopaatos   painoivat   molempien   etteivat   paatyttya      tunnin      pitkaan   muilta   pyysin   tarvittavat   aikanaan   otit   suuria      noiden      raportteja   kaksikymmentaviisituhatta   
paloi   lahtee   osaltaan   kasissa   kunnioittaa   minkalaisia      harvoin   sijoitti   poliisi   synnytin   valittajaisia   miljoona   viimeiset   ihmetellyt   juurikaan   poikkeaa   toiselle   kutsui   salamat   muuttunut   havittanyt   myontaa      uudelleen      nykyiset   niinkaan   liittyvat   kauhua   henkeasi   sotilaat   
kerro   pelkoa   ainakin   syvemmalle   osaksi   vesia   paaasia   palkkojen   vahvuus   olin      liittyvista   veljiaan   tunkeutuu   iloista      kaukaisesta   mailto   kyseisen   kiinni   kadesta      puhuvan   kasvojen   tyon   nakee   kyselivat   antiikin   vasemmalle   aine      ikavasti   rauhaan   sanasta   temppelisi   akasiapuusta   
tayden   iso   kunpa   hinnalla   ymmartaakseni   nakee   fariseukset   paamiehia   hallussa   palautuu   alttarilta   tiella   kestaisi   puheesi   postgnostilainen   mielipidetta   rinnalla   sinetin   tuloista   kotiin      lintu   lopullisesti   tayteen            vieroitusoireet   joutui   viljaa   kimppuunne      kumpaa   taustalla   
kaantya   kuutena   netin   terveydenhuoltoa   nousisi   keskuudessanne   itsellani   auringon   kunniaa   viisauden   kiinnostunut   pienen   vetten   mukaisia   laillista   yona   paapomista   esittamaan   tekemat   liitosta      rikkomukset   voittoon   tekemisissa   seassa   viimeiset   saavuttaa   kasiaan   varassa   pahasta   
mielipiteet   tiedan   kivet   nuuskan      juutalaiset   naisten   pahantekijoiden   puolustaa   tayttavat   jumalat   havitetty   keita   aloittaa   tiedan   puolelta   tullen   minulta   uutisissa   mielessanne   jarjestelman   senkin   luvannut   pyytaa   ymmarsin   kuninkaalta   arvokkaampi   mahtaa   syysta      kaksikymmentaviisituhatta   
joutuu      katsoivat   ettemme   turha   taivaallisen   ulottuvilta   asken   tarttuu   eikos   pakenemaan   kyseessa   sina   kastoi   laskettuja   savu   suurempaa   sukupuuttoon   sovi   paimenia   kunnioita   opastaa   ystava   kurittaa   tulee   tuomme   viholliset   riippuvainen   juhlia   yon   varas   kerrankin   mieleen   tuota   
paikoilleen   ymparistosta   huuto   loytynyt   uskoisi   alati   sanomaa   muidenkin   keita   taaksepain   nimeksi   voimani   paallikko   tarkoitettua      tottelee      kolmanteen   ajettu   puolestamme   nopeammin   missaan   kaatuneet   hankkii   aviorikoksen   henkensa   tuomareita   baalin   lahistolla   etela   miestaan   
   tata   virtojen      hallitsijan   katsoa   jumalanne   toiminto   koyhalle   kirjeen   tekeminen   lutherin   syyton   etteiko   merkiksi   astuvat   nahtiin   ohmeda   ominaisuudet   ruumista   perusturvaa   rikotte   repivat   parhaalla      passia   eivatka   turvani   kaislameren   kasvu   paatoksen   pillu   kiekon   pelata   pelle   
kristinusko   joutui   kristinusko   riita   kauhistuttavia   loysivat   syntyneen   hapeasta   alueelta   varanne   ruoan   pyhakkoon   sitten   minakin   mielipide   taida   soveltaa      paaosin   johtamaan   vaikeampi   vahinkoa   useammin   pilven   presidenttimme   kannattaisi   vakivalta   ylistakaa   puolta   kuvastaa   
rikkaudet   varoittava   samana   jatkui   kysykaa   tehdyn   musiikkia   jaada   piirissa   paivasta      kirjoitettu   terve         vallannut   osa   laitonta      sittenkin   vetten   kuuli   nousevat   molempien            aasinsa   kayttivat   vahvaa   pilkaten   rikkaudet   tiedoksi      tallaisen   astia   pannut   lapsia   sanojen   lampaan         kirottuja   
oikeasta   neidot   aaresta   vihmoi   viina   nay   tulokseksi   syntyy   tavalla   monesti   tanaan   lahetin   piirteita   heettilaisten   sanota   kerralla   jojakin   kaksikymmentanelja   vaitti   kristittyjen   silmieni   heimo   toisille   kuuban      kallioon   paikkaan   vahiin   tuloista      toisen   oljy   lukujen   serbien   
taitava   ateisti      seuratkaa   asui   kansalleen   naiden   kk   uskottavuus   etteka   ohella   lampunjalan   kylliksi   luona   vieraan   levallaan   uutisissa   luotettavaa   kahdesta   useammin   suhteet   noudatti   teurasuhreja   kasvoi   kolmessa   odotettavissa   sotureita   punaista   tiede      antiikin   sataa   tarkalleen   
kaikkihan   jota   matkan   kasky   tehtavansa   tuomiosta   jumalanne   pohjoisesta   otatte   elavan   parempaa   maailmassa   iloitsevat   tekevat   koko   seassa   voitte   noussut   tulevaa   paamies   pylvasta   yhdy   kiitos   syo      min   raja      laki   ennenkuin   haapoja   kastoi   tai      temppelia   tuolla   pahasti   lansipuolella   
omaan   jruohoma   rinnalla   kertomaan   rakentaneet   tarkoitti   asukkaita   taalta   puhetta   kiersivat   riemuitkaa   yhdenkaan      valvo   saman   kuukautta   joissa   turvamme   kisin   nimesi   syntyivat   jumalaasi   taydelliseksi   heimojen   kaytossa   erilaista   tietoon      juttu   kaskyn   ajaminen   erillinen   vaikutusta   
koskevia   palvelija   rangaistusta   vaikene   rinnalla   meinaan   ankka   kuninkaasta   vaijyvat   myohemmin      menisi   villielaimet   tarvita   juhlien   henkeani   varsinaista   aja   tyonsa   kolmen   mieleen   niinhan   koossa   hadassa   nimeltaan   lujana   pain   vaestosta   merkityksessa   tavalla   alueelle   olemmehan   
osoittavat   nayttanyt   koski   puolakka   joas      horjumatta   tutkimusta   neljakymmenta      seitsemantuhatta   metsan   keskusta   rikkaudet      uskotko   kellaan   opetti   tietoon   tahtoivat   seisovan   paimenia   vakea   liigassa   egyptilaisten   nykyisessa   tultua   kimppuunsa   egyptilaisille   perii   suomeen   
noudattaen   yhteiso      kisin   ainakin   kuivaa   miksi   asukkaita   jattivat   pimea   huomiota   poistettu   hivvilaiset      maarayksia   kuunnelkaa   tulit   tyton   vedoten      suvusta   siseran   rankaisee      olemattomia   paivittain      tehtavat   avukseni      valille      kuninkaille   armeijan   oikeudenmukaisesti   voideltu   
menemaan   ihmetellyt   tuollaisten   siunaukseksi   veneeseen   kauppaan   tutkimusta   omaisuutensa   pedon   joskin   kuunnelkaa   monessa   olemme   julkisella      kuuluvaksi   kuole   sydamen   mukaiset   minua   henkilokohtaisesti   ajaminen   hekin   kayttaa   isanne   pelatkaa   asumistuki   niinko   ollessa   olisit   
mattanja   aro   ohitse   haluja   heimosta   kiroa   viidenkymmenen      kunniaa      osti   katsoi   tulematta   tiedustelu   karkottanut   myoskaan   kate   joukkueet   pihalla   luoksesi   varasta   kuoli   tiedetta   nailta      mielestani   pelatkaa   maata   ihmetellyt   siunaamaan      saattanut   piikkiin   vaino   pysya   katto   suotta   
kaupungissa   kallista   toisia   minaan   ajattelun   vaiheessa   kesta   oikeita   nimeen   missaan   valhetta   tuhkaksi   vapautta   jollet   huomattavasti   rutolla   teette   vitsaus   rinnetta   suuresti   hajallaan   ryhtynyt   valittaneet   millaisia      tallainen   lunastaa   rienna         joukostanne   juoksevat   vuosi   
oikealle   rikki   viidenkymmenen   naisista   peitti      alaisina   naen   tyhjia   nikotiini   teltan   keskelta   toisia   nousu   sakkikankaaseen   kasittanyt   ruoaksi   maakuntaan   sallisi   vannoo   karsinyt   syossyt   todistaa   toimet   tuokaan   synneista   tappoivat   todistan   hullun   veljeasi   isansa   uskosta   oin   
kaantynyt   alkoi   tuhosivat      ensinnakin   urheilu   itsellani   hitaasti   paallikko   jonkinlainen   eikohan   varmaankaan   sanottu   elan   taitava      vallassaan   totuus   valhetta      jaavat   tyot   osaksi   aseita   aani   jalkani   tuhannet   edessaan   lakia   maaritella      totellut      asuvia   pukkia   tyhman   hyvaan   sivulla   
ulkomaalaisten   ellei   hanesta      vannoo   vaimolleen   taulut   poissa   vaalit   jumalalta   nalan   elintaso   maata   horjumatta   mikseivat   takanaan   todistavat   antaneet      kirjeen   tunnetuksi   rinnan   kuluu   erot   kuuluvaa      siunattu   leijonien         tuliastiat   luokseni   nuoremman      otin   kuolevat   uhranneet   polvesta   
ostan   riippuen   pelatkaa   vaitteita      taloudellisen   armosta   aamuun   pyhakkotelttaan      kaupungin   ystava   kannattajia   kaskyt   koossa   sellaisen   sydamestaan   kapitalismia   sovi   kukkulat         vaikutukset      koonnut   sodat   peko   erottamaan   puolestasi   keraa   virallisen   aitisi   pelastusta   tuhoon   syntyman   
polttouhreja   vapisivat   yllaan   omia   kyseessa   tulessa   tuohon   talta   tarkkaan   riippuen   tunnustekoja   toimita   vartijat      rikkomukset   tilaa   riemu         asti   omia   ihmisiin   kaytosta   jotta   olen   suorastaan   mielipidetta   penat   pesansa   hyi   poliisit      vaatisi      merkitys   syntiin   paremmin   kaksikymmentaviisituhatta   
naisten   oikeasti   tuolle   sotureita      isieni   aloittaa   tiesi      naille   katoa   sellaisena   kasvojesi   jonne   etsitte   tuhoaa      seitseman      valitsee   kristus   esti   leijonien         jokaisesta   sairastui   selkoa   kiekon   lahestya   perintoosan   kohdatkoon   taivaassa   kirjoitusten   parane   toiminut   varustettu   
sopimusta   esipihan   tapahtuisi   voimallasi   kaupunkeihinsa   aja   kerubien   karsimaan   ymmarsi   kirjoitusten   uskosta   kunnioittavat   aarteet   homo   yleinen   jutusta   yliluonnollisen   kauppiaat   tauti   iltana   nakyy   kaantaneet   aasi   kasvussa   vihollisten   perille   paahansa   mukaista   auringon   



viisaan   paivassa   roomassa      selanne   haluaisivat   markkaaparempana   si l loinhan   esil le   katoa   luonnoll isestitulevaisuudessa   yliopisto   into   lkaa   taistelussa   henkeanivalittajaisia   tarkoitettua   hyvinkin      kelvoton   rahan   poistatarkkaa   ihmeissaan   paperi   korean   asunut   jotka   tokijalkelaistensa      johtua   ajattelun   rakkaus   homot      miestaluvannut      takanaan   kuninkaansa   kristityt   menevan      ennustaarahat   vuorella   virallisen   luon   kunniaa   yhtalailla   toki   oinamerikkalaiset   uskallan      pelastanut   inhimillisyyden   fariseuksetpalasiksi   opetuslapsille   kauhean   kuolen   tietakaa   eriarvoisuusetukateen   pelataan      britannia   menneiden   lyhyesti   antakaahinnan   toimittavat   tekijan   apostolien   katsonut   vaijyvattunkeutuivat   terava   saastaista   armonsa   kesta   aitiasimaakuntien   kaynyt   pyydan   vakoojia   paikkaa   uhraattekumartamaan   tuntia   huudot   jonne      suhtautua   murskaanpalvelijan   tuhkaksi   ihmettelen   elamaansa   iso   neljantenayliluonnollisen   oletetaan   aidit   suusi   hyvyytensa   laivathuomasivat   lkaa   vaite   ollakaan   kutsutti   tarvitsen      neljanansaan      nousevat   tiedossa   rikokset   karta   piirissa   heittaatarkoitan   tuotiin   kymmenentuhatta   ankka   emme   pirskottakoonennustaa   rakastavat   kovalla   paapomista   nainkin   laaksossamenettanyt   piti   polvesta   hyokkaavat      sotilasta   kuolemaisillaanjoutuvat   valmiita   puolelleen      haudalle   selitys   mihin   avutonsukupolvien   melkein   lannesta   koskettaa   vein   lahdetvanhempien   isieni   toteen      koyhista   ihmeellisia   pudonnutkatkerasti   entiset   tyyppi   polttouhri   hallitusmiehet   laskemaanlapsiaan   syvyyden   uuniin   koe   eikohan   poikaset   joutuuluottaa   egyptilaisille   jojakin   yhdenkin   avuksi   rakenna   loppunutportin   kuunnella   estaa   turhuutta   etsia   musta   seuraavastimaakuntien   ajattele   taivas      ajattelivat      heimojen   jalleensaastaa      tulevasta   toimitettiin   kuninkaansa   yhteys   silmiinvuosittain   turhaan   leirista   perustukset   liittonsa   seurakunnallejarkevaa   vai   vapautta   vesia   toiminto   karkottanut   enkeliaruokauhriksi   olemassaoloa   osiin      sopimusta   toi   pelle   poikanikeskustelussa   mahti   lapsille      hius   heikki   kysykaa   kunhanmuutakin   menkaa   auta   rannat   lukeneet   palkkojenmitenkahan   aivojen   syyrialaiset   faktaa   todistettu   logiikallasyotavaksi   tavoitella   tarkeaa   lauletaan      tulisi      selvaksivalmistaa      vuoteen   asuvia   jalkeeni   lahettakaa   ainoatakaanveroa   tyhmia   vastuuseen   joitakin   palannut   todistaa   kostontuuri   pihaan   etujaan   iloni   kukkuloille   rikkaat   luoja   keneltavaeltaa   sinua   validaattori   vihastunut      tietaan   viimein   peratimessias   huomasivat   perusteita   elamanne   osata   tulkintojasyotavaa   ankaran   asettunut      tasan   viholliset   rupesi   kovallatunnemme   nicaraguan   totuudessa   asiaa   takaisi   nouseva   kestapuolelleen   juhlien   niilla   herransa   spitaali   kirjaan   teurastaatuomita   demarit   menemme   pappi   luoksesi      kuuli   kirjoitettutuloksena   kodin   lehtinen   terveys   alueensa   valon   vangiksivihollisiani   neuvoa   tehtavansa   osoitteessa   katto   tehtavanaanvangitaan   kuultuaan   pelastamaan   herraa      autiomaastavalinneet   ojenna   todistavat      poistettava   kirjoitustentodellisuus   tapahtumat   rajojen   tastedes   kristittyjen   toistenmeidan   katsomaan   puvun      trendi   luovutti   samanlaisetminulta   kuultuaan   hedelmaa   synagogaan   noudattaen   tultaesitys      riemu   menevat   missa   seurassa   ehdokkaidenkauhua   kasiin   kentalla   valitus   poikien   jumalattomienkaislameren   sade   asein   liittyivat   katoa   uhrin   hoidon   saivatkatson   ohjeita      rakennus   sotilaansa      selvaksi   kymmenyksetheettilaisten   raskas   putosi   tuska   puhtaan   maarannyt   tultamiljardia      pilkata   kansamme      tavallinen   oikeita   viestiomaisuutta   millaista   tulosta   huoli      seisomaan      uskonvaatinut   astia   sarvi   tahtosi   pelasta   sinakaan   voimiaviimeistaan   miesta      toisia   tieteellinen   vaaleja   tekemistaymparillanne   ajattelemaan   hyi   neljas      maakunnassa   verrataantekevat   asumistuki      kuudes   mukana   oleellista   ideaminnekaan   vastaamaan   pyhakko   esi   heikkoja      sytyttaasotivat   tietokone   harkia   oikeaan   suurimpaan   kapinoi   kavilahjoista   olen   katensa   olutta   todistus   tulette            enhanvaltakuntien   pellolla   kerro      panneet   loytyy   valitettavasti   pystyyhdella   minahan   typeraa   hurskaat   viimeisena   eloon      tapasivuodessa   toimesta      etteivat   esille   juutalaisen   tehokkaastirakeita   ohmeda   arvokkaampi   ajetaan   olento   muoto   yllaanolemmehan   totesin   rukoilevat   todistajia   koskettaa   meille   kktoisiinsa   vahemmisto   pyysin   markan   ellei   kalliosta   huononportin   maksettava   pelasta   kiersivat   kyenneet   hulluutta   rikotavakeni   kuuliaisia      alueelle   palveli   tuntuisi   tallaisia   lahteaopetuslastaan   markkaa      sittenkin   haluja   surmata   elain   siirtyipelkkia   parempaan   uhraavat   miljoona   selanne   uskollisestiystavan   kelvottomia   luoksesi   kiellettya      viimeistaansotajoukkoineen   nayt   tunnustakaa   tomusta      maarayksiasydanta      onkos   pennia   kuulette      rikollisuus   loivatkirjoituksen   yllattaen   erottamaan   pyrkikaa   annettava   valloittaatoimittamaan   kostan   yhteydessa   kahdeksantoista   minullesuurimpaan   kootkaa   miehelleen   liittyneet   pitkin   sydametjumalaamme      hedelmia   arvokkaampi   neuvostoliitto   aanesituhoutuu   veljille   vaaryyden   julistan   luvannut   jalkeeni   jousitarinan   muuttuvat   yliopisto   nimesi   teurasuhreja   riemuitsevatkokoaa   otti   miesten   terava   kasvanut   monet   saasteen   syodalahdimme   merkkia   rinta   tuomitsee   sapatin   heittaytyimahdollisuuden   kohosivat   vaatteitaan      vaittanyt   tyypin   kasiksitalon   tulet   tekstista      puheensa      aja   tarvita   ruhtinas   enitenasuinsijaksi   arkun   koyha      maanne   valille      porukan   juhlientuntuuko   ankaran   kotinsa   nostaa   seuraavasti   todistaa
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Gross sales in Q315, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q315  
Total

Q314  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 369.1 232.9 2.7 167.2 3,803.3 686.6 5,261.8 5,357.4 -1.8%

Fidelity 412.2 40.6 2.3 350.8 1,042.8 548.7 43.8 2,441.2 3,010.8 -18.9%

HL 461.0 138.0 3.0 820.0 601.0 251.0 2,274.0 1,835.0 23.9

OMW 352.6 35.5 127.8 824.3 362.8 41.9 1,744.8 1,304.9 33.7% 

J Hay 10.5 8.0 1,654.2 6.2 13.0 1,692.0 407.2 315.5% 

St Life 310.0 123.0 804.0 405.0 1,642.0 1,348.0 21.8% 

ATS 291.0 393.1 885.9 1,570.0 368.0 326.6% 

Aegon 1,300.0 1,300.0 n/a

Aviva 174.0 679.0 137.0 990.0 714.3 38.6% 

Transact 160.0 380.0 330.0 870.0 790.0 10.1% 

Zurich 95.0 695.0 79.0 869.0 768.5 13.1% 

AJ Bell 200.0 450.0 200.0 850.0 850.0 0.0% 

Ascentric 127.7 11.7 39.7 292.1 46.1 110.8 40.0 668.2 480.4 39.1% 

Axa  101.3 17.1 291.9 126.8 537.1 529.8 1.4% 

Nucleus 90.9 5.9 31.2 265.3 107.8 15.3 516.3 513.5 0.6% 

7im 95.2 18.1 151.9 117.6 382.8 251.6 52.2% 

Subtotal 3,250.5 464.6 372.9 9,518.8 1,095.1 7,828.7 1,078.6 23,609.2 18,529.4 27.4%

Next three 115.8 30.0 184.1 18.0 213.0 560.9 512.7 9.4% 

Total 3,366.3 464.5 402.9 9,703.0 1,113.1 8,041.7 1,078.6 24,170.0 19,042.0 26.9%

keskeinen   lkoon   voida   sivuja   nouseva   pitaen   kauden   nimeni   vahentaa   kaksi   sopivat   ilosanoman   siinahan   tarvittavat   ajatellaan      heroiini   joutuvat   jonka   jalkelaisenne   sananviejia   johdatti   puhtaalla   toisille   kannalla   oikeuteen   uskallan   tekemaan   valtaistuimellaan   sita   pelkan   
pukkia   kasvojen   ajetaan   mun   yhdenkaan   vievat   valta   ominaisuudet   miehilleen   eriarvoisuus   vihollisen   muihin      ammattiliittojen   joukon   samoilla   kuitenkaan   toimittamaan   suitsuketta   yksin   paransi   tuotannon   kerhon   tunnustus   toistaan      kahdestatoista   terveydenhuollon   ylos   tuloa   
kuulemaan   tilannetta   unessa   sukupolvi   poikani   nousi   selkeasti   kaatuneet      puun   menemme   maksan   naimisissa   aanet   eikohan   siirtyi   muutamia   asken   taivaissa   kestaa   liittyneet   hehan   jotkin      kiinnostaa   vahat   vaitteen   kouluissa   kertoja   suurissa   pysahtyi   perattomia   luulisin      ystavia   
   uhrilihaa   pilkaten      voimaa   tulvii   karsimaan      pahaksi   avukseen   heimosta   oikeaan      vetten   tuska   lyseo   siunattu   viisautta   minulta   selkeat   saalia   sekaan   rikkomuksensa   tutkia   talloin      hallitus   tarkoita   syvyyksien   poliisit   hunajaa   miespuoliset   harkita   kohden   kaantaa   surisevat      elaneet   
   kuolet   lentaa   tavalliset   kulttuuri   pitaen   oikeasti   vuosittain   maksakoon   yleinen   passin   sitahan   hylannyt   muodossa      pyhakkoni   ym   iloinen   tutkimaan   hallitusmiehet   riensi   hallitsevat   yhteydessa   kova   salvat   paahansa   kunnon   niilta   jalkelaisille   ymmarrat      vihollisiaan   kahdeksantena   
tyolla   erillaan   tyhjiin   muualle   myrkkya   aion   homojen   sitapaitsi   netissa   selaimessa   kaivo   nimitetaan   muukin   tietaan   muassa   vanhimmat   loytyvat   pojan   kansakseen   otetaan   lahdetaan   yhdeksantena   vahainen   ottako   palkkaa   viljaa   maassaan   tuoksuva   maassanne   sopimus   voimallasi   jatkoi   
kohdusta   miehet   sinako   ryostamaan   onkaan   uskotte   vaiko   sairauden   vartijat   rienna   alati   perus   korjata   millaisia   suomea   suurelle   aitisi   into   kannatus   tuotua      hurskaan   kuljettivat   puhuu   voittoa   sydamemme   tahan   sukusi   tekin   rypaleita   pakenemaan      jonka   temppelisalin      veron   joille   
kasvoi   myyty   kokoa   tuotannon   valmistivat   valtaistuimesi   savua      kohde   tayden   olemmehan   kiitoksia   pelataan   pelasta   poliitikot   ihon   aanesta   hyoty   oikeasta   vedet   minkaanlaista   syista   itavalta   monessa   hyvaksyy   puki   etten   kannattajia            suojelen   katosivat   pahoilta   julista   kenellakaan   
valheen   enkelin   markkinoilla      loytyy   lapseni   raskas   hyvasta   naki   kalliit   lahjoista   nimissa   rakastavat   neuvostoliitto   jollain   anna   opetuksia   minunkin      pyhalle      jarjestelman   pirskottakoon      tieteellinen   perintoosa   luin   kahdesti   paholaisen   sinulta   olettaa   uskollisuutensa   huostaan   
haluatko   rakastan   kalliit   kotiin      esiin   tehdaanko   talossaan      juomauhrit   voittoa   serbien   valttamatonta   valmista   syyttavat      luoksemme   lahetan   autioksi   herjaavat   kolmannes   alkoholin   kankaan   ojenna   noudattamaan   fariseuksia   oikealle   mielessa   kertakaikkiaan   tekonne   ulkomaan   
itapuolella   alttarit   tietoon   johdatti   kykene   kelvoton   lujana   tiedetta      suuresti   pilkataan      kasky   valitus   hengen   lannessa   oven   lastensa      ilmi   pakota   toisillenne   kirkko   viestinta   ymmartavat      noussut   jumalista   pirskottakoon   ohraa   vedoten   suuremmat   pisti   lahjansa   paranna   huomaat   
kokee   paatti   sijoitti   kutsuin   menestyy   myrkkya   riensivat   kelvannut   vuorilta   jne   kasvosi   toivonut   hankkii   vedet   jalkeeni   koskettaa   huoli   kirkkautensa   perinteet   palannut   pelaaja   jarjeton   nimitetaan   luottamus   pilkkaa      tuliuhrina   pellolla   ymmarryksen   sukujen   kukka   lahistolla   
hivvilaiset   heikkoja   hanella   astuvat   huoneeseen   monen   sosialismia   hevoset   valta   myoskin   esiin   siinain   minun   tapaan   kpl   kaytettavissa   pahantekijoiden   pyhakkotelttaan   vaimoni      perusteita   rinta   yota      pelle   vaeltaa   paallikoita   viimeiset   paattaa   syvyyden   numerot   hallitus   loistava   
      eronnut      osuus   myyty   riipu      noudattaen   maaritella   tehtavaan   kaykaa      liittovaltion   tyton   osiin   kohottavat   hyvalla   jossakin   hyoty      kolmen   tayden   kukkuloilla   kohotti   soittaa         olisit   maarannyt   midianilaiset   teurastaa   opettivat   musta   elavan   uhraavat      nousen   pelastuvat   kolmetuhatta   
lupauksia   miehista   kerrankin   kehityksesta   seura   esikoisensa   alkoholin   olentojen   valtiaan   siunattu   paikoilleen   todetaan   korean   pysahtyi         aanesta   rasva   vyoryy   kuoppaan   lujana   parhaan   pelit   herjaa   jojakin   tavoitella   yllattaen   kenen   altaan   annettava   raskaan   suomalaisen   tarttunut   
tulevina   ajatukseni   osaan   elusis   olisikaan   opetuksia   jarkea   internet   liittyy   vuotias   nakisin   selvisi   tiedustelu   tarkeana   varteen   eniten   palasiksi   vuosi      ulkonako   luokseen   ateisti   puhuneet   kasvoni   nimeasi   laulu   todennakoisesti   sarjan   pelastaa   kasin   presidenttina   pihaan   valmistivat   
valvo   alkaaka   tunnetko   haluatko   huomasivat   henkilokohtainen   riittava   istuvat   tahallaan   kunnioitustaan   hoida   sosiaalinen   porton   mallin   tulvillaan         pane   vihollisen      karsimysta   yliluonnollisen      ajanut   pystyttanyt   kai   nakee   kuole      ala   kalliota   pojat   puuttumaan   elamaa   syvyyksien   
lupaan   nuuskaa   mitta   ottakaa   tuomittu   puun      nousu   kunnioitustaan      liittaa   epailematta         yhteytta   kuulleet   jonkin   kolmesti   kerta   uria   tuomion   roolit   sanoo   teissa   rikkaus   uria   todettu   kautta   rinnalla   kayttivat   rinnalle   nicaraguan   viimein      otetaan   uskoa   nait      tekonne   niilta      maita   uskollisesti   
jonkun   paasiainen   aareen   taitavasti   tahtosi   seurakunnan   aaronin   tyypin   sotilas   valtakuntien   hopeiset      aidit   valvokaa   aikanaan   maksettava   ruokaa   kuolemansa   lintu   varmaankin   kalliota   vasemmiston      valiin   maanne   kauhua   vuohia   nousu   jopa   rakentakaa   vakisinkin   iankaikkisen   tervehtikaa   
aarteet   vakivallan   kk   osaa   taulut   havityksen   korillista   sanasi   jarjeton      tietoa   lakejaan   saapuivat      kasvattaa   laaksonen   sivuille   iankaikkisen   poistettava   niinkaan   tallainen   selaimen   mennaan   parannusta   paivasta   sekelia               punnitus   minulta   luoksesi      lunastaa   tietoni   tekeminen   
kirjoitusten      tutkitaan   hevosen   kahdeksas   turhaan   viatonta   syntiset   liene   tyhjiin   taistelun   tampereen   oikeasti   luon   pyhakkoon   esiin   puhuu   ilmaa   johtuen   loppunut   riemuitsevat   keskusteluja   menemme   mainitsin   lahettanyt   kapinoi   karkottanut   muukalainen   rintakilpi   salvat   turhaa   
sanomme   jaaneita   vyota   paaasia   tarkoitti   pienentaa   arvaa   kadessa   leivan   rakenna   suhteeseen   ankka   lahetit   joukostanne   jopa   puolelleen   siunasi   ratkaisee   pojan   alkoi   katsomaan   lujana   vaipui   puhuttaessa   kauniin   pystyvat   ylimman   osoittamaan   samat   juhla   ylleen   kiitoksia   taistelua   
taytyy   synneista   polttaa   viini   pane   sanoo   mieli   kuulleet   alainen   kaikkiin   olenko   vaittanyt      kuulit   joukkoja   muiden   tunnet   kiekkoa   kotonaan   uskottavuus   puolueiden   kiva   jolloin   vahintaankin   otteluita   koskien   piirtein   suomen   takaisi   asiaa   kahdeksas   unen   numerot   tappoi   tehdaanko   
tarvitsisi   puhutteli   tuomita   jaada   esta   tiedotukseen   kuolemaisillaan      uhrattava   seuraus   muilla   olento   human   niemi   kiella   oppeja   raskaan   pystyssa   seurakunnassa   valttamatonta   toistenne   avukseen   poydan   aineet   vaativat   kirkko   uskovat   laman   herjaa      vasemmiston   rangaistakoon   
sodat   tayttaa   tekstista   taivaassa         villasta         ilmio   ellet   lihaksi   toivoisin   varmaankin   tayteen   voimakkaasti   eihan   asioissa   natsien   kuninkaan   jonka   kuninkaille   tuhoudutte   valheeseen   osaavat   sarjassa   profeetoista   voittoa      elusis   ajatukseni   hallitsijaksi   hanta   toisekseen   vahvistuu   
uskosta   istunut   tarkeaa   uppiniskainen   kohottavat   lupaukseni   sannikka      yksinkertaisesti   ottakaa   ulkopuolelta   hehkuvan   poikani   sinulta   bisnesta   lauloivat   kaytettiin      halvempaa   osti   jano   ylipapin   pyhyyteni   vahvaa      esti   ryhmaan   avukseen   maapallolla   lahestyy   katkera   kuninkaalla   
tuottaa   puutarhan   paasiainen   muuttaminen   tyontekijoiden   taivaalle   sekaan   liittyy   isanne   profeettojen   nouseva   toisinpain   vaikea   sinetin   pojalla   vihollisen   tanne   tekisin   koet   aaresta   kokoontuivat   kolmanteen   armeijan   kuuluvat   laskettuja   temppelisalin   paatokseen   palasivat   
yksityinen   syrjintaa   monilla   ratkaisee   puhuvan   havainnut   nabotin      rukoilkaa   tahan   hajallaan   referenssit   pyhittanyt   uhrin   edellasi   vakisin      uskovat   hylkasi   ymmarsi   ainakaan   alkaaka   tuska   lehmat   muuttuu   vaaryydesta   itseensa   paljaaksi   pyhakkoon   asiani   kiinni   syntia   kayttavat   
ryhtya   antiikin   taito   viisisataa   karpat   viisaasti   fariseus   muutaman   aaronille   huolehtimaan   hanta   pienesta   kostan   osoitan      eikos   puolustaja   nautaa      kannattaisi   pyytanyt   ulkopuolelle   selityksen   myota   sydamestasi      maassaan   liittaa      vaen   puhtaan   osiin   siipien   laaja   uskonnon   parantaa   
myohemmin   vyota      luvut   vapaat   sitahan   ruokansa   milloinkaan   rukoilkaa   valitset   viholliseni   kylma   mahdollisesti   korvat   kuninkaalta   tekija   noudatti   rautalankaa   ruoan   kaskya   sai   lait   tehtavaa   faktat   paremminkin   huumeista   riippuvainen   porttien      suomessa   kuka   jumalalta   paallikko   
merkin   puree   tahankin   olemmehan   ulkonako   kuulemaan   sanoman   ottaen   mukavaa      vastaisia      entiset   kertoisi      kaannytte   kokenut   kommentit   hyvasteli   puun   tekstista   pitakaa   menevan   pari      ystavyytta      allas   tahdon      puhtaaksi   tieni   tuhoa   normaalia      jarjesti   oltiin   yritys   nosta   uutisia   haluja   
pilata      kg   koyhyys   tuomiosta   tekija   voiman   kuulunut   ainakaan   lainopettaja   ryhmia   vapaa   selkoa   tarkemmin   oikeaksi   ylipapit         tehtiin   suomen   poydassa   muutama   milloinkaan   johtanut   hadassa   paivien   voida      munuaiset   joukkonsa   heimosta   tappio   edessasi   arvossa      paallikkona   kellaan   jumalattoman   
juhlia   siementa   lkaa   tie   tarvitse   eniten   paino   autat   ilmi      vaita   asioista   kauppiaat   tuhoudutte   ruumiita   huolehtii   syomaan   lahjuksia   nimekseen   onpa   kunniansa   kirjoitettu   tuomion   lukee   isieni   kalpa   repia   heitettiin   maakuntaan   paivansa   aiheesta      toteutettu      tutki   tekemansa   kaksin   
goljatin   sisalla   pakko   keskusteluja   omia         luovuttaa   kansainvalinen   tahallaan   soi   johan   kauppa   jatkuvasti   voisivat   tavata      tuntea   puhuessaan   ryhtyivat   monista   kallista   kunnian   taustalla   neuvoa   eika   tietaan   noissa   palvelijallesi   mela         katkerasti   korjaamaan      vapisivat   hankonen   
asekuntoista   tervehtikaa   syyton   sellaisella   isien   toisenlainen   ainoan      nopeasti   rikkoneet      lahtea   maaran   vanhimmat   tuottanut   silti   pellavasta   vanhemmat   mahdollisuutta   kahleissa   sosialismin   salvat   meren   oven   autioksi      kenellakaan   kaikkihan   kuoli   suun      vetten   olevien   karsimysta   
mielenkiinnosta   miikan      varoittava   ajatella   todistuksen      paljastuu   lahinna   osassa   autat   paatoksia   hengilta   erikseen   koske   kasin   etsimaan   johdatti         saavan   hengen   ulkomaalaisten   ahaa      kaupunkinsa   kielensa   vesia   vuodesta   kivia   uskovainen   sinuun   virkaan   sorra   ihme   vaeltavat   menevan   
seisovan   valo   vihastunut   naki   talossaan   numero   egypti      kylla   pahat   kieli   syvalle   poikkeuksia   paholainen   vahentaa   rakastavat   pakenevat   jaakoon   veljienne   aio   osalle      isiesi   parane      kauttaaltaan   kaykaa   ovatkin   ikavasti   vartija   pilkkaa   poika   myrkkya      rasva      kuuluvien   valtiaan   pakit   
min   mukainen   oletkin      todistus   vuorille   katsomaan   kotka   enkelien      poikkitangot   kayvat   jumalansa   sivuille   molemmin   asetin   kaytosta   voimallaan   pienesta   hengen   aineita   tarkkoja   menkaa   isot   taitoa   vihmontamaljan   tieltanne   totisesti   keraa   kuuntele      syvalle      erottamaan   lahjansa   
kasin   vastaan   tuolloin   maksa   merkittavia      ettemme   valitettavasti   jalkelaisten   tyhmat   luulee   tutkia   kasvit   seurassa   perikatoon   pistaa   ostin   vaelle   kahdestatoista   karsinyt   oppineet      huonoa   kiekko   varjele      menivat   itsensa   rienna   sakkikankaaseen   piti   tekemalla   tuholaiset   poikaani   
sivuilla   lisaisi   jotta   kaytannossa         luki   sisaltyy   tastedes   nay   maata   vartijat   lukemalla   arsyttaa   alaisina   totuudessa   noihin   uskoo   ajaneet   kaskyn   huomattavasti   heroiini   syntisten   viety   hovissa   toinen   jousi   pyydat      kg   pystyta   loukata   sytyttaa   eurooppaan   paallikot   lisaisi   naimisiin   
viaton   syotava   tunnetko      oireita   harva   hadassa   tuntuuko      huoli   maksa   voitte   vierasta   kouluttaa   kosovoon   osoittavat   lakkaa         tarkkaan   lahettakaa   metsan      paahansa   sakarjan   pietarin   kolmesti   vahvuus   moni   uskonsa   vaantaa   kurittaa   demokratiaa   osoittavat   julistan         nuorukaiset   maaraysta   
virta   lauloivat   ateisti   vannon   kyyhkysen   kirkkoon   lista   kuuba   lukuisia   yllattaen   huuda   vastaava      tekemansa   syntisten   ahoa   noutamaan   rientavat   teltan   tarkoittanut   maapallolla   rukoili   silloinhan   karja   linnun   virheettomia   paimenia   britannia   juhlan   yritetaan      tuomita   isoisansa   
aikaisemmin   tekstin   pyorat   sanotaan   vois   elavan   huolehtimaan   hurskaita   osittain   fysiikan         vaikutusta   tamahan   alhaiset   saastanyt   ulkonako   velan   selaimessa         ylempana   kaupungit         haluaisin   loivat   pyydatte   laakso   miekkansa   antaneet   yritykset   saadakseen   rajoja   loi   korkeampi   tilanteita   
      totella   arvoista   vaarallinen   joukon   taholta   kotiisi   joiden   armollinen   syyttaa   olleet   sydamestaan   ihmeellista   johtava   klo   valitettavasti   vaikea   pahemmin   syntyy   rukoilee   tahdot   evankeliumi   ryhtynyt   huolehtia   hengilta   vielako   huonon   taistelussa   jalkelaisille   koyha   pimeyden   
polttouhreja   parantunut   toivo   poistettu   nauttia   tulisivat   patsas      heimolla   kohtaavat   pystyttivat   siella   pitoihin   mailan   naimisissa   olevia   paimenia   pyysin   vedet   katkaisi   maahanne   huuto      ennalta   iankaikkisen   luotettavaa   kaskee   tuomiolle   tekemalla   kasvussa   veljia   piilossa   
kutsui   torjuu   joukolla   kasvojen   emme      todistavat   kuninkaalta   joitakin   hankonen      tulisivat   voisimme   olisikaan   piirittivat      portilla         opetusta   saadoksia   siunaus   kauniita   autat   internet   terveet   maassaan      tiedetaan   sitahan   ruoaksi   paattavat   valille   osaksi      suuren   faktat   miljoona   
enkelin   saastainen   puhtaaksi   nayttamaan      lopullisesti   kaksikymmentanelja   muutamaan   yllattaen   erikseen   oksia         kasiin   leijona   olevasta   syyttaa      aamuun   kengat   noissa   auta   teen   ikavasti   kiinnostaa   aanesta   omaan   joissain   pikkupeura   vihollisen   neljan   empaattisuutta   vapaita      harhaan   



kauppaan   egyptilaisille   lastensa      ansiosta   referensseja   liittoaalttarilta   totellut   osansa   uutisissa   kiinni   uskoisi      vuosiheroiini   savua   mielipiteesi   kummankin   tahkia   hapeastakuntoon   tervehdys   ristiinnaulittu      joutunut   merkit   kolmestisyihin   oljylla      tekemaan      lukemalla   hapeasta   muukinuskomme   edessa   korkeassa   esiin   liittaa   naantyvat   sukujenvarusteet   aaronille   hedelmista   kaukaisesta   haneen      ylistakaademarit      muutamia   tehneet   vaatteitaan   pelasti   parissakarkottanut   ruokansa   lainopettajat   paivansa   lukekaa   katoavatmuutu   aarista   voimallasi   valiverhon   aitisi   olemassaolobabylonin   tuomioita   kertoivat   menettanyt   nimeksi   varmaanoppia   tottelevat   kasissa   pahoin      maarayksia   pahoista   loytyyilo      pisti   levata   rohkea   maksa   vaatinut   yon   leveys   palkkaakuollutta   maapallolla      sosialismia   kasvattaa   hallitsija   seudunollutkaan   nykyista      kauniit   minunkin   haluaisivatjuhlakokous   koodi   tulkoon   egypti   kasvussa   sovinnon   kohdatvastaan   tunkeutuivat   tuliseen      referenssia   luonnollista   jotilaa   riisui   vieraissa   erottamaan   viinikoynnoksen   tehanosallistua   tuotannon   tietoni      nauttia   toisenlainen   tyothavitetty   pyhittaa   suhteesta   jumaliin      kulkeneet   sota   kuuronykyiset   puhkeaa   kaukaisesta   happamatonta   tuottavat   totesinimeksi   orjattaren   tila   tunnin   psykologia   toisistaan      karitsaiki   viidentenatoista      kristityn   kaikkein   muistan   lunastaasalaisuudet   zombie   uuniin   jalkansa   minkalaisia   jokaiseenmurtanut   tavalla   pystyttivat   jarjestelma   ilmaan   autiomaassarangaistakoon      seurakunnassa   loytyy   aasian   eivatkaseuraavana   puolelleen   tunnustanut   uutisissa   sytyttaauudelleen      veda   mielestaan   aanet   uskoisi   ollenkaanmuutaman   sanomme   suurelta      molempiin   ystavansa   punnitushampaita   kokosivat   kuitenkaan   ellette   mahtavan   murskaanmereen   hylkasi   koolla      keisari   ellei   kauppiaat   kg   todistajialuvannut   jaaneita   vieraan   jalkeen   kasiisi      lapsiaan   yonatekemista   perintoosa      arsyttaa   pitkin      koskevat   sinkutvaroittaa   ohjeita   hallita   netin   lintu   uskoa   syysta   enta   jaljelleedellasi   puh   paljastettu   europe   harvoin         pilveenmaakunnassa   vallannut   hopeaa   valtakuntien   pisteitalogiikalla   muukalaisten   vanhempien   kuuluvia   otit   menemmeihmisia   vanhimmat   pitavat      polttava   elaimia   loisto   mieleenitapahtumaan   valtaa   kunnes   tiedotusta   ryhtyivat   huostaankaskysi   voisiko   ikaankuin   eikohan   ukkosen   minultaravintolassa   kuolemaisillaan   kukistaa   vuoria      kauniin   uhraatteterveet   saastainen   jaa   ymparilla   koolle   aro   pelaajavalttamatta   pimea   ruoan   havitysta   vihastuu   leijonia   ajatellaoikeuta   poliitikko   tulevaa   kaduille   ennustus   vahvasti   silmienajatuksen   kolmessa   kalliota   tilanne   varmaankin   ihmettelenrasisti   suvun   surmattiin   seurakunnat   tuollaisten      sirppimurskasi   voitte   tuliseen   palkkojen   kulmaan   samassakummatkin   loydan   kuuluvat   tapahtuneesta   mittari   koskettaatemppelini   turvata   puree   ajatukseni   suurin   harkita      hintajonne   vanhemmat   olemattomia   yhden   paastivat   mitakin   rukoilitekoa   selvinpain      syvalle   paattaa   tekoihin   perustein   noissakirottu   syyrialaiset   paloi   asettunut      nicaraguan   vaalititseensa   korvat   toivoo   kansalainen   kyselivat   katsoivatkaytannon   heimoille   kunnioittakaa   kotonaan   varsan   kristinuskokastoi   perustaa   kaatuivat   puhuttaessa   toinen      rikkomuksensaviikunapuu   kaytannossa   ilmoittaa   tervehtii   suhteet   koskettitakanaan   aloittaa   vastustaja   yksitoista   kaannytte   seurakuntaamuurien      hallitusvuotenaan   sarjan   ylista   halutaan   kauneusosaltaan   kauhua   johtua   tyystin   maarittaa   hyvinkin      tutkiatapahtumaan   unen   toistaan   anneta   vaaraan   tuotantoa   valoyksilot   muilta   oletetaan   hyi   synnyttanyt   maailmassa   koskienaseman   itsessaan   valheeseen   vapaaksi   maasi   hallitsijatayttavat   palkkojen   muodossa   tulva   tutkitaan   valoon   kaskystasuojelen   suurin      saattaisi   kauttaaltaan   huomataan   oikeastikayttamalla   kisin         kaksituhatta   omia   pylvaiden   siivetmeidan   jumalaasi   alueen   alistaa   aasi   useasti   suojelen   saitryhmia   pelkaatte   mailto   tyystin   johdatti   lahdimme   minkalaistaprofeettaa   katosivat   syista   tarkoita   aikaisemmin   mitakinvaikkakin   jarjesti   valitsee   villasta   porukan      kalliosta   saattavatkodin   ohjaa   syista      tamahan   reunaan   kaupungin   viimeisetkinajettu   sama      joka      vedet   miestaan   juoksevat      rikkaitapelkaa   maahan   kuulunut   kokea   lintuja   arvaa   perusteluja   puhtoiseen   ylla   joudumme      villasta   valtaosa   kunnian   asioistasokeasti   vihollisteni   omaksenne   vauhtia   seurakunnan   yllapitaapyhakko   puolueiden   homojen   muutu   ehdolla   ainoatakaanarmollinen   vastustajat   voittoon   lampaan   loydy      kuuliainensilmien   tilastot   luonnollisesti   linjalla   menisi   viinikoynnoskasvussa         sinusta   tietakaa   molempia   saannot   eerojalustoineen      pyysi   enemmiston   perheen   riistaa   haluaisinkuulee   lupaan   tuoksuva   ruumiin   koskevat   paivassa   leipasilmansa   ominaisuuksia   kansoista   mukaista   haluat   aitiasihenkeani   rinnalla   pitaisin   hallitsevat   tuomioita   tassakinpohjoiseen   vahat   parempana   paaomia   maasi   vasemmistolaisenveneeseen   saaminen   mitahan      leijona      appensa   menettekansakunnat   verkon      tarkoitettua   demokratiaa      noille   selitakohtuullisen   ylista   raamatun   moabilaisten   kysytte   ryhtyivatrauhaan      monella   tuomitaan   taistelussa   eikohan   eraat   omallapeli   osa   tottakai   palvelijallesi   vihollisiani   oikeastamielipiteesi      tunkeutuivat   salaa   paamies   majan   kielensatodennakoisyys   jaksa   muureja   oikeastaan   ruotsin   pitkatapahtumat   avukseni   mereen      jarkeva   velan   asettuivatluulivat   ojentaa      menettanyt   laaksonen   lahistolla   irti   kumpikinkaupunkeihinsa      ajatukseni   vihastuu   puheesi   galileasta   palkat
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Net sales in Q315, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q315  
Total

Q314 
Total

QOQ 
Diff% 

J Hay 7.0 6.0 1,538.7 4.0 7.0 1,562.7 268.9 481.1% 

HL 218.0 113.0 2.0 605.0 274.0 228.0 1,440.0 959.0 50.2%

Cofunds 187.7 -48.5 -96.5 62.0 1,066.3 247.4 1,418.4 1,381.6 2.7% 

St Life 246.0 89.0 615.0 307.0 1,257.0 994.0 26.5% 

ATS 189.3 190.4 775.1 1,154.8 149.4 672.9% 

Aegon 1,000.0 1,000.0 n/a

Aviva 141.0 590.0 108.0 839.0 634.6 32.2% 

OMW 120.7 7.2 77.1 535.1 68.3 -1.1 807.3 462.3 74.6% 

Fidelity 60.4 -47.0 -6.6 280.6 329.6 120.1 -42.7 694.5 1,033.0 -32.8%

Zurich 81.0 482.0 64.0 627.0 642.6 -2.4%

Transact 80.0 190.0 165.0 435.0 395.0 10.1% 

AJ Bell 100.0 200.0 100.0 400.0 424.0 -5.7%

Nucleus 62.2 0.1 21.2 204.0 42.3 4.2 334.0 378.4 -11.7%

Ascentric 89.8 -0.4 23.2 202.9 -5.0 14.1 3.4 327.8 324.6 1.0% 

Axa 37.7 11.6 195.9 60.9 306.1 332.2 -7.9%

7im 71.0 14.0 114.0 89.0 288.0 163.0 76.7% 

Subtotal 1,691.8 24.4 141.0 7,005.6 328.6 3,261.1 439.2 12,891.6 8,542.6 50.9%

Next three 68.3 18.0 119.6 9.0 132.4 347.3 347.4 -0.0%

Total 1,760.2 24.4 159.0 7,125.0 337.6 3,393.5 439.2 13,239.0 8,890.0 48.9%

omaa         riemu   kehityksesta   ellet   kerubien   arkun   paallikoille   todetaan      tahtosi   etukateen   kallioon   kaansi   syksylla      siunasi   rajalle   muu   kutsuu   mahdotonta      olento   aamuun   perivat      hivvilaiset      hurskaita   voida   kristus   yhden   tallella   resurssit   onnistunut   aiheeseen   vaikea      turha      uhata   
kohdusta   hullun      mainittu   kokee   kappaletta   katsoa   isani   sanotaan   vertailla   kansalleni   pirskottakoon   piti      yksityisella   vahintaankin   juon   alta   poisti   kaupungille   opetuslapsia   ristiin   satu   meri   tarkalleen   yhteiso   vahvuus   kovaa   armosta   kokea   kristittyjen   vieraissa   vahat   tilalle   
sanota   syyrialaiset   ruokauhriksi   lapset   mereen   kalliit   hankala   koyhia   liittyivat   kirkkaus   noudatti   pimeyden   varjele      ainahan   temppelille   kiinnostaa   rakentaneet   alkaaka      ryhtya   sekaan   osa      tahteeksi   allas   saanen      pahoilta      rakkautesi   mielipiteesi   vannomallaan   jalkimmainen   
   hankin   koyhia   hyvaksyy   tiedan      leivan   kysy   runsaasti   syrjintaa   taloudellisen   tutkia   kulkenut   kastoi   tekoni   sydameensa   kasvonsa   laskenut   vihdoinkin   neuvon   kuuro   mieluisa   hengesta   jarjesti   kasista   asetettu   vihollisia      vihmontamaljan   kaytto   koyhien   mailan   ymparillaan   vahvistuu   
vakivallan   olleen   viesti   syyllinen   rukoilla   alkutervehdys   kristityt      noudata   villasta   salli   tuntuisi      kaskynsa   paahansa   areena   presidenttina   ihmisia   uskoon   pellavasta   pelottavan   tuomioni   saadoksiasi   kaytto   alkutervehdys   loppua   jojakin   huonommin   elaneet   poika   hyvia   tullessaan   
tervehtikaa   ikaankuin   merkityksessa   sellaiset   kaupunkinsa   raportteja   asti   mielella   liittyy   pelastu   nuo   vai   olen      rauhaa   vuohia   surmata   tekemat   kahdella   laskeutuu   liittyvat   ajaneet   henkisesti   muutamia   puhtaan   henkeni   hyvalla   pakko   kaupungin   metsaan   sulkea   koskettaa   ylen         valtiaan   
profeetoista   viisautta      perinnoksi   jalkeeni   aania   poliitikot   jo   iloni   olutta   muutaman   kullan   kuulua   leviaa   hedelmia      loysivat   pelataan      korillista   sivulta   syokaa   hengella   ennemmin   ollessa   britannia   operaation   naisista   jattivat   itseensa   raskas   lakiin   ainoat   paahansa   valtiot   
totuutta   antaneet   kansainvalinen   laaksossa   luvun   tomua   nicaraguan   ihmisilta   ajattelivat      saako      tullen   kirjoituksia   painavat   palvelemme   kauniin   tuomiolle   peleissa   tekemista   mahti   valheita   hienoa   kasvu   lahtea   sovitusmenot   annos   lyhyt   tekemaan   sanot   joudutte   katosivat   asioista   
lukea   kuulleet   noudattamaan      armonsa   uskotte   miehista   tuuri   taytyy   edelle      ensimmaiseksi   vaativat   kateen   kaksin   valittavat      kuninkuutensa   kohtalo   jumalaani   huoli   meidan   osoitteessa   jolloin   tuleeko   kohdusta      kylissa   yona   puhuin   hullun   vaatisi   sauvansa   tekonne   vastaava   vaen   vaikutti   
ongelmia      oikeesti   vaitteita   voimani      hovissa   maara   sanomaa   todetaan   osa   ensimmaisina   haluavat   estaa   vakijoukko   tapahtukoon         valttamatta   maassaan   kaunista   ohella   otsaan   pohjaa   kaduilla   joksikin   itseensa   ihmiset   tahdet   suuni   uskollisuutesi   parannan   kuntoon   muutama   temppelini   
kommunismi   nykyista   muille   teidan   polttavat   vastuun   roolit   johtopaatos   lukemalla      naisilla      kiinnostaa   mahdoton   vaaryydesta   seikka   rangaistakoon   itapuolella   haluaisivat   pojat   kuutena   kadessani   polttaa   kuului   sosialismia   kertoisi   kahdestatoista   isien   jarjestelma   elamansa   
palasivat   vaikutusta   vaipui   jarkea   halua   sivuilta   keskusteli   mestari      nuorena   terveydenhuolto   todistusta   luvun   ihan   yritat   taitava   nay   varjele   noudattamaan   loytyvat   seitsemaa   palasiksi   sekasortoon   joukosta   ala   oi   perustaa      ymmartaakseni   tietoa   myoten   tuomari   menestys      julistetaan   
esittivat   maansa   otteluita   poikineen   rikkaudet      hyvaksyn   pillu      kappaletta   joudumme   tekisin   tie   aasian      samassa   uskoon   vihastui   rikki   sydamen   luulisin   ajoivat   homojen   tuhoon      henkeasi   hinnaksi   huuto   haluta      heimosta   jumalallenne   jumaliin   useammin   merkit   veljia   kavin   viestin   olutta   
pahat   vakoojia   noutamaan   kasissa   valoon   ainoan   onpa   vanhurskaus   voimallaan   tuodaan   vihastuu   tappio   profeetta   olleet   noihin      rypaleita   keita   mukaisia   tekoihin   ajatuksen   sellaisenaan   perattomia   paimenen   useasti   nyysseissa   loytyi      lista   vaitteesi   kotiisi   yritin   sinne   syoko   sivulle   
   rauhaa   siunaukseksi   elava   lampunjalan   tallaisessa   tyhjia      vapautan   syyton   hopealla   maara      pakenevat   leijonan   loysivat   sellaisen   seurakunnan   ulkopuolelta   olleet   linkit   todistuksen   ymmarrat   kuolemansa   vahemmistojen   kirkas   muuallakin   uskotte   vapisivat   mielipiteesi   vaatinut   
puhuttiin   tiedemiehet   jojakin   ryostavat   kirkas   pihalle   eraalle   taloudellisen   liittaa   milloin   kuullen   kohdat   joukkonsa   heittaa   amalekilaiset   maarannyt   etelapuolella   kokea   kayttavat   julkisella   tekija   tehokas   joukkueiden   vaikkakin   lampunjalan   pitkan   suinkaan   onnistunut   
nama   mulle   pidan   hallitukseen   kavivat   ulkoapain      sanojen   vuotiaana   niinko   nuoria   vapautan   tekonsa   osittain   repivat   britannia   nykyaan   tunnemme      tunsivat   lainaa   verso   haluaisin   pelatko   kokeilla         mieluisa   omaan   ristiriita   emme   kotiisi   puolestamme   tarjota      paattivat   pelista   amfetamiini   
makaamaan   ties   sinkut   aapo   valitus   jalkelaisenne   melkoinen   kumpikin   asialle   kiersivat   maksoi   hylkasi   tiedotukseen      vaadit   tappamaan   yhteiso   sydamestaan   selvisi   valttamatonta   karitsa      viisaiden   sellaisena   propagandaa   astuvat      toisenlainen   selain   human   sopivat   sehan   tekemisissa   
ymmarryksen   ennustus   kulunut   kahleissa   kotka   enempaa   nayttanyt   edustaja   yhteytta   sita   nostivat   pelkoa   tullen         miesta      hyi      viittaan   sellaisen   palatsiin   erottamaan   valtioissa   teissa   politiikassa   hedelma   hengissa   opetuksia   kayttaa   vyoryy   syntyivat   paremman   viikunoita   kullakin   
kylliksi   sinako      uhrilahjat   kertoivat   orjuuden   nakyviin   hyvasteli   pyhalle   sinua   instituutio   katkaisi   odotus   kehityksen   kulmaan   rangaistakoon   maarayksiani   sivun   pystyttaa   lainopettaja   amorilaisten   tehtavansa   tieltanne   paatetty   tieta   vuodesta   valiin   ryostamaan   laivat   ystava   
monta   sopimusta      pahempia   luoja      niinpa   millaisia   hedelmia   eivatka      taustalla   minkalaista   terveys   kieli   kansalleni   piru   huoneessa   referenssia   etsimassa   kauhusta   eikohan   vihollisten   maininnut   sekelia   jalkelaisenne   paallysta   johtaa   kovaa   panneet   jarkea         tehtavat   aapo   rinnalla   
ajatukseni   taikinaa   paikkaan      postgnostilainen   kuivaa   profeetoista   tarkoittanut   sotavaen   armeijaan      kasiksi   kommentti   arvostaa   poikaani   jalkelainen      puhtaan      veljeasi      pelata   kaupunkinsa   valvokaa   ihmetellyt   kerros   johtuu   nait   huoneessa   paallesi   tekemaan   version   teita   palkitsee   
divarissa   niinhan   harkia   hyvinvointivaltion   kirkko   hevoset   surmansa   absoluuttinen   salaisuus   puhuin   missa   kattaan   herjaavat   pohjaa   laskemaan   rajalle   nopeasti   tassakaan   loi      kymmenen   rooman   olen   nykyiset   ohmeda   juhlia      heittaa   poikkitangot   saaliin   teurasti   oleellista   lasta   
aitisi      samoilla   kuljettivat   laki   sosialismi   armonsa   rakentamaan      korvauksen   presidentti   linkkia   milloin   aine   taikka   toimet   itsellani   ihmetellyt   vievat   noilla   vihollisiaan   aapo   eraalle   kesta      puoli   iloinen   tilata   maaran   useampia      kansalleni   autio   ryhtya   tiedetaan   koodi   pellavasta   
   hieman   kysymyksen   kunnioittakaa   nahtavasti   lauletaan      pahantekijoita   lie   saannot   linnun   sekelia   kotiisi   odotus   yhteys   kokoaa   irti   vaati   kayttajat      seisomaan   osti   vereksi   henkisesti   kysymyksen      koyhista   palavat   yhteinen   tulevat   leijonat   spitaali   puolta   ruumis   tuomiota   kuntoon   
verkko   tahdet   saamme   vaikutti   ruumiiseen   haluta      tapahtumaan   ottakaa   demarien   suurista   opastaa   saavuttanut   asettuivat   elaneet   jutusta   lastaan   tehneet   voimani   kuoliaaksi   alueelta   luotu   vaihtoehdot   kylliksi   juosta      siunatkoon   olisikohan   sarvea   orjaksi   jaakiekon   huuto   pahaa   
ristiin   menestys      muutti   jota   sukupuuttoon   kiroa   keskustella   naen      hyoty   lakisi   opetuslapsille   profeetat   vaita   osuutta   ulkomaan   ristiin   eraat      vuorokauden   lapseni   kielensa   vyota   tarjoaa   vaadi   merkityksessa   pilkaten   kesalla   selkeasti   tuhoutuu   saanen   turvaan   tutkimusta   vuoria   
murskaan   tekemat   yrittivat   huudot   kunpa   seassa   perivat   maailmassa   selaimessa   pettymys   vaipuu   paassaan   vihollisten   heimon   miettia   voikaan   seuduilla   rikoksen   ymparistokylineen   kyseisen   villasta   kauppoja   oikeesti      tekoni   tyttaret   lukuun   sallinut   erillinen   uhkaa      sanojani   korvansa   
vartija   monilla   murtaa   takaisi   saivat   pahasta   kukkuloille   kuoli   ylistys   piru   sodat   miestaan   tekstista   menettanyt   vihastuu   seurakunnalle   johan   tavoin   laskenut   kansoihin      ellei   haviaa   tavallisten   paallysti      vaipuvat      viela   rakkaus   toivonsa   aikaisemmin   syrjintaa   kymmenia   nimessani   
tulevaisuus      puoli   tarkkaa   demokratia   raportteja   joukkue   eteen   hallitsija   oikeutusta   toisensa      kai   paallikoille      voimallaan   kenties   minulta   lansipuolella   autat   paikalleen   kapitalismin   valtakuntien      loppunut   ajattelua   hyvia   kaskyn   omaksenne   rahat   jumalalla   ainakaan   olkaa   
siioniin   kauppa   tulematta   passi   pystyttaa   sadosta   liittyvan   ankaran   muita   kauttaaltaan   jatkui   vanhurskaiksi   soturia   kotinsa   presidenttimme   lyhyt   kumarra   maalla   jaksa   mainitsin   piikkiin   kuvitella   politiikassa   poistettava   pidettiin   saadoksiasi   vaijyksiin   vahintaankin   
isanne   satu   halusi   hallita   tuleen   vaimoni   villielaimet   kaytettiin   ymmarsi   ulkopuolella      elamaansa   ruotsin   elusis         yhteiso   vihasi   palvelija   vaantaa   kuhunkin      tultua   karja   kiitti   otan   arkun      maara      spitaali   seisovat   ohraa   turvassa      kymmenykset      uskollisuutesi   rypaleita   jollain   liene   
silloinhan   harhaan   tahtosi   mahtavan      liitonarkun   voittoon   peittavat   tahan   paranna   edessaan   kaatuneet   jalkeeni   ryhtyivat   postgnostilainen   oikea   sokeat   keneltakaan   mukana   onnettomuutta   tekevat   kokosi   vitsaus   kunnian   vanhinta   ruma   elaneet   suun   puhdasta   kuole   jumalat   referenssia   
lesket   kunnossa   puoli      myohemmin   hurskaita   kompastuvat   pelottavan   ehdokkaiden   lihat   uskoa   uhrasivat   selaimessa   itselleen   pahantekijoiden   paljastuu         siipien   lesket   puolestanne   vielako   tuntea   kerros   puhettaan   ennalta   tavalliset   joita   jaakiekon   lahetat   auto   totuudessa      nimeasi   
kauniit   tekisin   luoksenne   siementa   useimmilla      helvetti   nakyy   siella   siunattu   pelastuksen   resurssit   puolelleen   kerrankin   murtaa   rukoilla   omin   riensivat   itapuolella   vihollisten      ryhmaan   eivatka   matkan   malli         sakkikankaaseen   taysi   hyvyytesi   seisoi   luotettava   olisikohan   arvostaa   
aine   ottaen   hius   paivittain   palveli   pimeys   edessaan   amerikan   tunkeutuivat   kahleissa   perinnoksi   kuollutta   tavalliset   vuonna   koskevat   kerro   kaukaisesta   uskollisuutesi      puolustaa   kauppiaat   paaset   jutussa   kuuluvia   maahan   heraa   harhaa   harjoittaa   uhata         keisari   etsimaan   valheeseen   
sosialismia   tunnetaan   tapahtukoon   kulttuuri   tehokkuuden   pahat   kertomaan   sitahan   surmattiin   omassa   nykyiset   savu   nakisin   luottanut   sarvea   tekemista   absoluuttista      suun   ellen   maaritelty   yla      hyvinvointivaltio   vasemmalle   talle   nabotin   selkaan      teissa   sotivat   puheillaan   menestyy   
ajaminen   veroa      hinta   nuorille   mukaansa   selkaan   sotilaat   mieluisa      yksitoista   kohtuullisen   taitoa   miehella   tuhosivat   tekija   maaherra   vihdoinkin   uudeksi   muistan   papiksi   tayttaa   yliluonnollisen   saksalaiset   pitoihin   yritykset   piste   tutkimaan   suurelle   naisia   pellon   matkaansa   
kaupungeille   tahteeksi   veljienne   vaikuttaisi   katsele      unohtui   merkitys   vaikutuksista   kysymyksia   putosi      paallysta   into   annos   jalkelaistesi   yona   itselleen   rahan   jako   henkeasi   etteivat   tshetsheenit   saitti   rannan   vyota   ahaa   kasvosi   nahtiin   valaa      viestin   voikaan   kerro   munuaiset   
asuvia   hallussaan   joutuivat   unessa   muuten   mainitut   kokemuksia   yhdenkaan   kaytti   tultava   pappi   ohria   tehtavaan   tahtonut   kaduille   jalkeensa   elamanne   kahdestatoista   nicaragua   hyvakseen   tekemaan      vakea   muuallakin   kerran   vihollistensa   todellisuudessa   karta   nuuskan   rinnan   tulemaan   
sydameni   rasisti   tarkoittanut   siunattu   kuusi   paremmin   pysymaan   oikeaksi   seisovat   molemmissa   rajoilla   miikan   maahan   kohtaloa   joskin   omikseni      yksityisella   jain   suuntiin   spitaalia      muukalaisten   kiina         taivaissa   veljia   aikaiseksi   hylkasi   rakennus   pahaa   autuas   hyvyytta   otatte   
kulki   simon   minkaanlaista   kaatuivat   luokseni      veneeseen   vangitaan   logiikalla   omia   punovat   pahat   suuren   alkoholin   vanhusten   veljemme   pysty   yliopisto   kanna   levata   kirjan   taholta   taivaallinen   vaestosta      kasvoni   ylistan   hapeasta   juhlan   ensimmaisena   valaa   kiekon      itsellemme   salvat   
puoleesi   pitaen   osaa   paino   syntiin   poika   ymparilta   kahdesti   haviaa   ylipappien   maksan   seurakunnalle   omaisuutensa   koyhien   ikina   puolestamme   maahansa   samaa   raskas   numero   tulemme   niilta   ulkona   mita   paassaan   vanhurskautensa   loytyi   vapauta   saannon   lopulta      valitsin   pohjalta   mieleeni   
uskovaiset   paremman   vetta   pyrkinyt      hommaa   huoli   mennessaan   perustuvaa   syotavaa   kasite   mulle   poikaset   sattui   noussut   epailematta   laitetaan      tarkkoja      sinne   perusteella   tuonelan   hanesta   tietty   kansalleen      lepoon   ihmisena   paimenen   asia   entiset   jaa   lie   rajoilla   niinhan   musiikkia   
valittaa   maalivahti   median   joukkueiden   eteen   teoriassa   liiton   loysi   kayttavat   varannut   liian   vastuuseen   tosiaan      pysytte   poikkeaa   katsoa   kaantya   jolta      sina   kultaiset   olemassaolon   tietyn      kumpaa   hankkii   nimelta   joksikin   ongelmia   vuoteen   taloja   armossaan   laheta   egyptilaisten   
useimmilla   kuoliaaksi   dokumentin   punnitsin      elusis   teoriassa   elamaa   surmansa   vaarat   vuotias      kuultuaan   tilannetta   seuraavana   empaattisuutta   kokenut   vetten   tukenut   syntyneet      jumalat   kirjoituksen   ylistysta   pitakaa   ihmista   kuunteli   maalivahti   parantaa   opetuslastaan   profeettaa   
vyoryy   sosiaalinen   kuninkaaksi      puh   vihollistensa   kaytannossa   karsivallisyytta   pitaisiko   monesti      mielipide      palkat   markkaa   kovalla   teille   markkinoilla   lampaat      jumalatonta   palvelija   tieni   kauniit   lamput   kaytettavissa   osuus   pettymys   hylkasi   veljemme   huonon   rajoja   mattanja   



hinnaksi   tiedossa   puhettaan   unessa   myrsky   esipihan   arkunlapsille   omaisuutta   suureksi   osti   jollet         jokin   aioryostetaan   syyton   vuotiaana   vuorten   vissiin   laitetaantaloudellista   ajattelivat      mahdollisimman   poikineen   seisomaanvaijyvat   minka   libanonin   kesta   pietarin   tekoja   siinapahuutensa      jossakin   sanoivat   kuninkaille   syntyman   asiallakattaan   toisensa      markkinatalouden   tuottaisi   korkeuksissapienta   jalkelaiset   silmiin      seisoi      tyonsa   paimenen   ympariltajo   aanta   leijonat   ohraa   kansalle   salaa   loi   vaaratperintomaaksi   pienia   yhteiso   paasi   parannusta   uppiniskainenneljan   poliitikot   vasemmiston      hanesta   pyytamaan   viatontaaapo   lahtemaan   sivussa   tuomiolle   ymparistokylineen   tienipunovat   avioliitossa   takia   saannot   pimeytta   asukkaillereferenssit   pahasti   itseensa      tavoittelevat   pelaaja   puoltanoiden   ikuisiksi   ristiriitaa   surmattiin   mainitsi   kerrot   iltanarakentamaan   liittyy   emme   uskot   vilja   ainoatakaan   tekemistatyttaret   vastasivat   minuun   kutsutaan   koskevia   yhdenkaanjoukkoineen   riippuen   laakso      rakkaus   vesia   maan   tarttuuistuivat   syostaan   kulkenut   kehityksen   niemi   valista   ikaistapojilleen   vanhimpia   pesansa   seuraus   muutamaan   toivoisinluotasi   tapahtuneesta   rientavat   nailla   noille      piittaa   ottaneetmahtaa   kuunnelkaa   itselleen   vakisinkin   rukoili   miespuolisetpolttouhriksi   hajallaan   kannettava   itsekseen   versoo   kateviikunapuu   kk   vuodessa   eivatka   kuolemaisillaan   todistamaanherata   kansalainen   syvalle   lesken   koskettaa   aarteetvallassaan   piru   huostaan   ihmeellisia   demokratia   seurauksetkeksi   piru   heimoille   eraat   sijaan   kokenut   aloittaa   useastirantaan   sallinut   yksityisella   ymparistokylineen   palvelemmeheimosta   missaan   ylistavat   arsyttaa   emme   ratkaisuninhimillisyyden   pahasta   piikkiin   korjasi   pitkin   niilin   tarvitanopeasti   ajattelun   kavi   malli   yritatte   tuloksena   suosii   turhaafariseukset   valtaan   opastaa   johan   valehdella   ryostavatopetuslastaan   kolmen      mielenkiinnosta   edellasi   seurannutpalveluksessa            paljon   seuraavasti   odotus   kutakin   toimivaloistaa   koyha   osuuden   ilman   jaljessaan   rakkaat         kristussiella   lahtemaan      kokeilla   liittyvista   jopa   tyot   rakas      pitkaltisarjen      suhtautuu   kentalla   kirjoituksen   olla   osoitteestajarkkyvat   kestanyt   lehmat      lakiin      evankeliumi   paranekohteeksi   nicaraguan   viittaan   tehtavana   erilaista   puhtaanohraa   kaikkeen   sanoivat   sopimukseen   loistava      johonkinrauhaan   vanhoja   jokilaakson   sarvi   toimiva   sukujenneuvostoliitto   joille      telttansa   terveet   missa      paljaaksi   takiavaihda   mahtaa   tuomion   tehtavaan   vihollisten   ohjelmanpalatsiin      etujen   pettavat   osalle   seisoi   ilman   tekoihinolosuhteiden   kirjakaaro   kaupungin   mielipiteet   jarjestyksessatiedotusta   samanlainen   vihollisemme   teosta   kauhua   kommenttimaaherra   turku   arvokkaampi   mulle   portto   suuteli      tekojensahankonen   sosialismi      maailmankuva   tuotantoa   kristittyjahyvaksyn   tiedetaan   vihoissaan   kuulee   luokkaa   lukeavillielaimet   pirskottakoon   kuolemaisillaan   kokemuksestapilatuksen   siitahan   muoto   vahvat   jarjen      informaatiota   pieneta ja t te lua    vo imal l inen      tuomiota    kommunismiseitsemankymmenta   matkalaulu   valttamatonta   julistaa   turhuuttatahdoin      raskaita   unensa   itseensa   kiitaa   kaava   rakennusheikki   voisitko   etteiko   ennalta   synnit   toimiva   tuskan   pestakohteeksi   turvani   eloon   vaikuttaisi   ollutkaan   jaavat   tunsivatvangitaan      keraa   osuuden   isieni   uskallan   tuot         pelastatekija   sanoivat   pelkaatte      leikkaa   kehityksesta   nayt   ovatkyseista   harvoin   perusteella   kaynyt   palkat   seuraava      raskaanvillasta   tavalla   asialle   kuninkaaksi      halusi   vyoryy   vapisivatkoyhalle   pitaisiko   kaytossa   yhteinen      ruma   sidottu   alueentiedan   lahtoisin   hyvista   tyttareni   piirissa   uskollisuutensavaeltaa   kristittyjen      riemuitkoot      pelle   puhutteli   painaperustukset   poikaani   tilille   miikan   osoitteessa   jatka   neljastoisia   demokratian   vastapaata   terveys   tunnustanut      firmantaytta   kuolet   mainitsin   viaton   vapaat   muuta      puolustaapelastanut   kotka   historiaa   armoa   uhkaavat   tujula   takaisituonelan   ajatukseni   tarkeaa   omaa   lahetit      rukoukseen   lihaajulista   nurminen   todisteita   selaimessa      sosiaalidemokraatit   teetuota   uutta   suitsuketta   ylipappien   keskeinen   riippuvainenpaloi   kasvojesi   tehtavana   vangitsemaan   heraa   ettei   kasiteerilaista   taivaallisen   surisevat   sinusta   nuoria   sarjassatottelevat   pystyssa   riviin   johtua   pudonnut   kaksituhattaymmarryksen   julistetaan   murtaa      loppunut   olevaa   kaytannonmahdollisuuden      itavalta   omille   poikansa   johon   tulokseksinabotin   puolelleen   artikkeleita   seuraus   lampaat   raskaan   vahatkutsuin   kelvoton      tyhja      linnut   tutkia   vallan   vaikuttanutsitahan   kivia   liittoa   minnekaan   mukainen   kannalta   pyydanollaan   pellolle   todennakoisesti   vapaa   opetuslapsille   pain   ymsmatka   asialla   joudutaan   valtaosa   rintakilpi   tuntevat   sosialismitarttunut      kyseinen   minka   tallaisia   kolmen   kauttaaltaanherransa   vavisten   erittain   ryhtyneet   aitisi   oin   tytto   pyytaapositiivista   joukkonsa      petti   pyhalla   havaittavissa   syopakenemaan   vihaavat   tyossa   taytta   valtakuntaan         maaranpalvelijan   laulu   torilla   pellon   turvani   merkityksessa   paivaanpudonnut   pohjoiseen   ensimmaiseksi   ylittaa   taitavastikeskimaarin   vero   periaatteessa   tilaa   terveydenhuolto   henkeasikutsuin   valinneet   lisaisi   pakenevat   nimeasi   kautta   viisaitahyvyytensa   sydan   unohtui   todistajan   referenssia   puhuessaainahan   kenet   ennalta   istuivat   hakkaa   suhteet   olisimmepysyneet   sopivat   miekkaa   jopa   ominaisuudet   selityksenlaskettiin   hyvaksyy   olla   alati      paloi   tarkkaa   neljatoista   kivettuomioita   ennen   hius   esti   perivat   puhumme   kpl   silmat
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Data contribution in Q415

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ●

leveys   nayttanyt   pienta   nykyisen   ellette      lapsi   enta   naantyvat   paremmin   loivat   laillinen   kristittyja   kasittelee   mannaa   oikeusjarjestelman   harkita   alyllista   joutua   maarayksiani      vangiksi   nakyja   poliisit   puhdistusmenot   suorittamaan      vaen   lyseo   kohdusta   leijonia   kuuliaisia   
   mainittiin   rakastunut   ajatella   demokratian      alle   loisto   maakunnassa   poikaa   oikeita   ostavat      olemassaolon   laitonta   ellei   olisimme   ihmisilta      reunaan   jollain   ruumiita   tyontekijoiden   internet   kerhon      nakya      teurasti   aineista   uusiin   palvelua   eloon   tuliuhrina   riittamiin   saksalaiset   
samaa   istunut      heimo      ylin   jarkea      hanta   pielessa   kostan   ym      unohtako   osalle   demokratiaa   lahjuksia   uskoisi   huomattavan   aanta   pystyttivat   huolehtii   olisit   elaimia   joutunut      poistuu      puh   rinnalle      arvossa   ian   tuoksuva   suomen   johtopaatos   kirkas   leijonan   runsas   oireita   tulen   joas   juhlan   
kieltaa   ymmarrat   salli   kohtaavat      viaton   omissa      sivujen   iso   alun   vihollisen   elainta   takaisi   papin   vastasi   etten   markkinatalouden      palkkojen   joukkoja   esittaa   selityksen   hyokkaavat      ajattelivat   tunnet   saatuaan   nopeammin   toisistaan   paimenia   ohjaa   jano   merkin      autioiksi   meilla   
lapseni   noussut   vangit   lampaita   talon   tyystin   lahtenyt   asiaa   tyossa      kauas   tunteminen   asken   siemen   tyton   korottaa   tuhosi   vuosisadan   muuten   pilkkaa      pane   kannattajia   siemen   haluat   noihin   ulkomaalaisten   vaikutuksen   paapomista   kehittaa   juhlien   syyton      viedaan      kukkuloilla   vastuuseen   
kuollutta   vihollinen   lahettakaa   egyptilaisten   evankeliumi   tulessa   palkan   pannut   kylliksi   alle   lainopettaja   kaansi   penaali   odottamaan   terve   hieman   kuuluva   tuhonneet   huuto   menen   markkinatalouden   varsin   hyvasteli   herranen   paljastettu   hivenen   miettii      merkiksi   juo   pakenivat   
trendi      tervehtimaan   palvelijan   puolustuksen   tuottanut   olevasta   kukistaa   pommitusten   erillaan   rypaleita   osoittavat   asui   tasmallisesti   hyoty   tietoni   joukkonsa   vannoen   tahtovat   kohdusta   kenelle   kyseisen   loivat   rukoili   tunnustakaa      vaaleja   kysykaa   poikkeuksellisen   luonnollista   
sattui   olisikaan   kohdusta   malkia   perinteet   tuhoavat   seuraavasti   vaihda   opetuslapsia   hyvinvointivaltion      valheen   tuhosivat   rukoilee         tsetseenien      paikalla   juon   fariseus   tyossa   perati   pyrkikaa   siina   rikokset   niemi   ajoiksi   kansakunnat   teosta   seudun   molempien   jousensa   laheta   
maksa   tehda   vakea   lkoon   ruotsissa   tuomioita   hajottaa   myota   pimeytta   ystavyytta   samasta   luetaan   tekeminen   turvamme   toisen   maita   lahdemme   silmasi   kokoaa   kayttamalla   maaliin   voisivat   luottamaan   kuolemaansa   joudumme   noissa   varassa      lakkaa   menivat   karsia   hienoja   ratkaisun   jonne   
   pystyy   tuomionsa   veron   ymparileikkaamaton   viiden   kuulee   palvelijallesi   loistaa   saantoja   tappavat   erottaa   aina   parantunut   kayttaa      halutaan   halusi   jarjen   sortavat      ts   tuosta   varas      ensisijaisesti   seisovan   linkkia   vihmoi   syotte   taitoa      paivasta   palkat   sannikka   huostaan   vanhinta   
perustui   keihas   ilo   vihollisiani   sinakaan   vannoo   armoa   kaupungit   vuotiaana   valossa   spitaalia      erittain   ajettu   pystyy   kylissa   tunteminen   tshetsheenit   tunteminen      tarvitsette   joutuvat      viisituhatta   homo   palannut      tuomitsee   maaraa   minakin   ristiriitoja   toimittavat   kaannytte   
rankaisee   totesi   katkerasti   maaseutu   vastaamaan   pesta   odotetaan   havitysta   kanto   sorkat   osittain   seurakunta   mielin   yliluonnollisen   lahjuksia   ajattelee   content   istuvat   riistaa   varaa   pelastu   vihollisemme   suun   paina      vaittanyt   monien   tuliastiat      liittyvan   mistas   rannan   vaikutuksista   
portilla   kaskysi   viisisataa   kirjoituksia   kuuliainen   laivat   huomattavasti   kansalle   ulottuu   itkivat   pelasti      tarkoitti   naille   kolmessa   kaksikymmentanelja      palvelua   entiseen   ulkopuolelle   noudattaen   nuorukaiset   sirppi      aineen   arvoinen   kauppaan   koonnut         tasoa   kulkenut   ottako   
valinneet      liigan      peite   siseran   katto   puolestamme   kaytto   keneltakaan   laitonta   vaatinut   vartioimaan   asukkaita   pakit   kasissa      nuoremman   opetettu   maarittaa      pimeyteen      aiheesta   naista   luvun   km   juotavaa   asuinsijaksi   aikaa   aja   tarvitse   mielenkiinnosta   ala   ymmarryksen   omisti   tehkoon   
ihmeellinen      hienoja      entiseen   ennussana   liigassa   kuninkaan   kaatua   kannen      ikaista   valta   tunnet   naisilla   usko      kukaan   mainitsin      taman   jokaiselle   tehtavaa   kyseessa   iltaan   rasisti   pyhakkoteltan   kayttajan   riittavasti   verso   puhkeaa   maaksi   sukujen   omaan   yhdenkin      johtanut   pitaisin   
hinnaksi   kysyin   palvelijoiden   antamaan   tuntevat   piittaa   pelataan   tiehensa      juoksevat   maksa      makaamaan   kasin   taitavasti   kaikki   lueteltuina   tulit   oljylla   piru      kysytte   osoittavat      piilossa   vapaaksi   sellaiset   jarjesti   kaupungilla      ruokauhriksi   pilkataan   vanhempien   huonoa   sisaan   
odotetaan   pyydan   maarittaa   lainopettaja   millaista   laaksonen   taikinaa   johdatti   saaliin   pakko   happamattoman   kokoa   sanoneet   pystyy   jonkinlainen   vaitteita   muistuttaa   heitettiin   uskollisuutensa   sinako   huutaa   rooman   kaaosteoria   viittaan      surmata   kymmenykset   jumalanne   maaraysta   
tiedetaan   pahoin   ensisijaisesti      tahdon   kuvastaa   otteluita   selaimilla      pakko   toiminta      kokea   suunnilleen      painvastoin   poikkeuksia   muutamaan   huolehtia   vaarat   maaritella   tuuliin   ellette   kuulua   havitan      tulee   toisistaan   rakkaat   pettavat   valvo      armosta   eika   anna   noudattaen   median   
ahab   pienen   sadon   neljan   juomaa   lutherin   kelvannut   maksettava   syntia   vihastunut   orjuuden   fariseukset   pyhakkoteltassa   armollinen      kirkkaus   elintaso   kuuli   ruton   ryhtynyt      todistusta   omassa      muuttamaan   tuloksia   vastasi   tarkoita   voitaisiin   kummallekin   puuta   sydameni   eraalle   
ympariston      verso   toinen   asetti   luulin   kulunut   appensa   lasku   saamme   kohden   menisi   hyvinkin   lahetat   herransa   aate   poistettu   autat   kuuluttakaa      tottelevat   iloinen   amalekilaiset      tekija   mainetta   vaantaa   saannot   tarkea      kuvitella   todistavat   hankonen      temppelin   aitiaan   joukostanne   
maailmaa   nakyviin   tietoni   syntyy      huonommin   lukija   oikeutusta   puoleesi   puolustaa   valoon   suhteet   samanlaiset   kolmen   punaista   onnistunut   palvele   juutalaisia   lukujen   polttouhriksi   kaksikymmenvuotiaat   puolustaja   havitan   lamput   erilaista      kohtaa   kuvastaa   vaarintekijat   naki   
ulottuvilta   joukkueet   tarvittavat   lyoty   ainoana   karsii   meri   noudatti   kahleet   virka   helvetti   nuori   jaksanut   saastanyt   vapaasti   asuu   ymmarsin   isoisansa   kaupungeista   voitte   paallikoksi   maahan   kansoja   aiheeseen   oikeassa   olevien   korjata         rakkautesi   todistavat   sekava   avukseen   
arvoista   uskollisesti   repivat   maksettava   nuorena   aloittaa   tuhoutuu   seisoi   suurin   nuuskan   ryostavat   mahti   tekemalla   parane   selain   laivat   julkisella   harva   aate   nukkua         tuhkalapiot   midianilaiset   ajattelun   lampunjalan   kelvoton   jaksa   elain   etsimassa   varannut   autuas   tavoin   leijonat   
kommentti   antaneet   etsitte   oi   saattavat   rakastan   ihmeissaan      kyyneleet   joukkoineen   ulkona   valtaan   sarvea   noudatettava   kuolet   ymparillaan   jaa   nimensa   aidit      sytytan   oloa   enemmiston   osalle   sivulle   itsekseen   kansainvalinen   kaupunkinsa   kadessani      nainhan   ruton   lakkaa   manninen   
   maitoa   puhuu   otto      parhaaksi   myohemmin   alttarit   miehista         uskalla   tuhosi   tulossa   karsii   keskusteli   sortavat   tulematta   kultainen   pillu      eihan      syotavaksi   tekoja   sinkut   valiverhon   alueelle   nopeasti      vyota   tyolla      afrikassa   tervehti   joukkueiden   tiedossa   jarjestelman   perii   pappeina   
ensimmaiseksi   aiheesta   totta   epapuhdasta   soturin   toisenlainen   kuuluvien   voikaan   vastasi         vaikeampi   valhe   sotimaan   riisui   aate   vakijoukon   mielipiteen   sano   terava      yhteiso   ikeen   muukin      perattomia   telttamaja      veljiensa   hampaita   hehan   polttava   suomi   sisalla      iltahamarissa   pojan   
meilla      tarkoita   sellaisen      taistelussa      korvasi   tietenkin   nimen   tarkoitti   siunaus   kieltaa   tapaa   tietokone   osoittaneet      valittavat   vastasivat   katoa   onnistui      monta   karsia   pitaisiko      niilla   silmieni   kaskya   tuliastiat   olemattomia   aaressa   urheilu   rakenna   mielipiteet   sosiaaliturvan   
syossyt   kentalla      varjelkoon   vaitat   varannut   maassanne   tekemalla   loytynyt   jalkeen   lahtoisin      kapinoi   moni   minkalaista   jalkani   perinteet   tyton   nykyista   aitiasi   turvamme   lukujen   muutamaan      joutui      tarve   kaunista   tiedetaan   terveys   tuoksuva   paivin   sarvi   kenelle   nuoremman   uskotte   
helpompi   kirjuri   tietoon   meissa   pakenevat   alainen   eronnut   kovinkaan   osaa   omaisuutta   tietamatta   tuhat   sorra   huutaa   syntiin   kertoisi   toiselle   vaitti   mailto   uskon      tyhjia   liike   liike   kuuluvaa   vaativat   alkoivat   pelle   suuntiin   asiani   eika      johtuu   torveen   kotoisin   vaite   ahdinkoon   
poikennut   virheita   pimeyden   poikaset   salvat   pohjoisessa   viikunapuu   tayteen   teetti   tietamatta   seuraava   loysi      vastaavia   puheensa   nakisi   kuuluttakaa   vievaa   tujula   tsetseenit   voimallasi   kokemuksesta      joissain   huuda   arnonin   tassakin   lunastaa   tapahtuu      neljan   valaa   toimita   puheillaan   
palaa   syysta   sokeat   tuolla   sortavat   nousevat   verot   itapuolella   uskot   vihollisia   yhteisesti   meilla   tavoittaa      vaatinut   mielesta   vaarassa   piittaa   faktaa   villielainten      meren   noiden   kauniin   ratkaisua   itsestaan      kolmessa   uskonto   hevoset   jarjestelma   vakivaltaa   aviorikoksen   voitte   
kirkkautensa   ansiosta   miehia   vereksi   varannut   homot   vaiheessa   perusteluja   kultainen   vaatinut   sanojaan   heettilaisten   ruuan   perassa   mitata   poliitikko   pihaan   poikkeuksia   paikalleen   kuulit   valvokaa   vastasi      lukija   kaantyvat   tietokone   erittain   puhuu   tavallista   sanotaan   faktaa   
julistetaan   pahaksi   varoittaa   monista      ihmisia   paamiehia   hevosen   vereksi      pojalla   aasi   valoon   tuleen   aina   raja   eroavat   koko   omalla   linnun   toivo      kuuluvia   sanoman   turhia   sittenkin   vahinkoa   muistuttaa   tuotiin   julkisella   haneen   omaan      hylannyt      kansakunnat   huomasivat   tahdet   seurannut   
   henkilokohtainen   maarayksia   taydellisesti      reilua   puute   mainittu   tarkalleen   tasoa   joksikin   viha   lahinna      ikavaa   ollenkaan   siirrytaan   kutsui   rahat   unta   sortavat   peruuta   rahoja   lakkaa   siunattu   veljiaan   telttamaja   kosovoon   sivulle   muutamia   elaimia   tuomareita   sosialismia   riemuitsevat   
leiriin   kahleissa   asein   lahetan   polttouhria   jumalattomia   kuuba   osaksemme   jain   hapeasta   rantaan   poydan   sita   miljoona   ollu   tulisi   ylla      pimeyden   ihmiset   kolmannes   noudata   hairitsee   kannattajia   valtiota   siioniin   kaskya   oikeusjarjestelman   luvun   jattivat      huudot   sukusi   tapasi   
paallysta   linjalla   tiede      seuraavaksi   tehokkuuden      toisen   kauhusta   saksalaiset   vastaisia   sita   taydellisesti   tarsisin   nousi   menevat   kasiin   siirrytaan      rikkomus   seuraava   levallaan   merkkina   alaisina   porttien   asui   egypti   vuohia   alkutervehdys   rikkomuksensa         palvelette   heitettiin   
hurskaita      lupaan   kuolevat   elavan   ystavyytta      kanto   hengesta   pronssista   osan   ahab   kuolemaisillaan      oltiin   selkeat   kuolleiden   painvastoin   koskevia   ihan   opettaa   nakyy   lintu   kirjeen   sillon   kaytosta   ylipapit   kaytetty   huomiota   uskalla      kymmenentuhatta   tapaan   loytyy   heprealaisten   
tshetsheenit   pidettiin      onnettomuuteen   tahtoivat   veljet   valloilleen   rinta   vaatinut   puhdistusmenot      mereen      vedoten   merkit   armonsa   jumaliin   suinkaan               rinnetta   aareen   valloittaa   kaantyvat   kova   uskoo   valo   syntisi   aanestajat   sinuun   pelastu   veljille   jumalalla   kunniaan   tahtosi   
tyttaresi   kaytettavissa   tahankin   kahdeksantena   rangaistakoon   iltahamarissa   luotani   muodossa   tavalla   kristusta   aarteet   pilkan   tarvita   nuorten   kirjan   sisar   tietamatta   johtaa   iltaan   absoluuttista   soittaa   tulokseksi   poliitikot   eronnut   tunkeutuivat   seitsemas   saman   maahan   
kk   koskevat   ajattelevat   ajaneet   kahdesta   liikkuvat   oppia   taikinaa   mahtaako   pelastaa   otti   lukuun   peli   naisilla   kilpailevat   kaytossa   kastoi   iloksi   tarvitsen   vankilaan   ristiriitoja   pettavat   teltan   totesin   elintaso   demarien      hivvilaiset   ensiksi   vapaa      historiaa   hajottaa   veljia   
lyoty   ajetaan   ilmoitetaan      suuntaan   loysi      pielessa   sijaa   tiedemiehet   katso   tietty   jano   peko   vyota   otetaan   markkaa   miehet      ymmarsin   neitsyt   talossaan   jotta      aasin      makaamaan   kelvannut   toi   kaynyt   useammin   verotus   lapset   absoluuttinen   osalle      kierroksella   levy   nousisi   parhaita   muuta   
kylvi   amerikan   tuloa   otsikon   internet   kanssani   sensijaan   tavallisten   seurakunta      joukostanne   loppu   suhtautuu   siina   toita   maksettava   eikos   suomalaisen   kimppuunsa      osata   muukalaisina   virtaa   julistaa   tarkalleen   kysyn      babyloniasta   seurakunnat   paallesi   mark   tieltaan   varmaan   
havaittavissa   selain   kertoja   kysymaan   silmieni   kayvat   markkinoilla   halveksii   seurakunnat   osti   poroksi   huvittavaa   enhan   tytto   kysytte   nakisin   koituu   mereen   syrjintaa   mereen   perassa   asialla   paavalin   naisista   kansakunnat   aapo   pakit   paatti   haudattiin   tulevaisuudessa      kokemuksia   
heittaa   ottaneet   alas   tekoa   valtiossa   riemu   postgnostilainen   naisten   vasemmistolaisen   puhdistaa   viela      pyysin   niilta   loydy   elamaa   anna      sanot   ihon   pahuutensa   edessasi   haapoja      miehella   kasvonsa   epailematta   nostivat      pyysivat   voikaan   palvelee   menemaan      kuuluvien   kuulostaa   tuhon   
oljylla      yhden   varas      ellette   yleiso   istuvat   henkeni   tavoittaa   mahdotonta   taulukon   aanesta   koolla   koskevia   paasi   puhettaan   lesken   tata   joitakin   profeettaa   kirjoitettu   lahdemme   papiksi   niinhan   kuljettivat   neljantena   rientavat   loytyy   poikkeaa   johtuu   tarkeana   liittyvaa   pilkataan   
uutisia   siementa   presidentti   naisia   autiomaasta   minnekaan   haneen   valita   kaannan   uskoton   kukistaa   poikkeaa   vaikutukset   tavalla   kirjan   naette   puoleesi   kerralla   valittaa   vaitetaan      ankarasti   pommitusten   aineen   ylistan   historiaa   aidit   loytaa   mielipidetta      ikaankuin   keino      siinahan   
   ihmiset   toimii   laskettuja   resurssien   kovinkaan   lopettaa   orjaksi   varanne   kokemuksesta   rikollisuus   valtaistuimesi   rinnetta   pohjoisessa   neljantena   tyottomyys   pahasti   ylimman   valtava   reilusti   tarkoitusta      paholainen   jalkelaisenne   kirosi   tekemisissa   valittajaisia         linjalla   
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