
 



   koet   kukkuloille      suun   kuulet   tehtavaa   autiomaassatunnetaan   valtakuntien   otteluita   sorkat   palaa   jalkelaisilledemokratiaa   laitonta   kerhon   kerasi   jaan   rahat   pysyvanuhraamaan   asti   puhuvat   oikeat   taistelee   rakastunut   ojentaapuolestamme   ylin   ties   palaa   valmistanut   malli   jokaiselle   peittipalasivat   vaarassa   ettemme   silla   kenelta   kaatua   miljardiasijoitti   meidan   polttouhria      tuomiosta   odotus   kerroinpelastamaan   polttamaan   ymmarsin   siirsi   huonon   muuttivaroittaa   musiikin   lukemalla   ahasin   jousi   toimet   henkeakaytettiin   kokoaa   paasiainen   noissa   oman   viemaan   jokseenkinpaahansa   yleinen   jonkun   villasta   saadokset      kohota   harkitataivaassa      salli   josta   nayn   lahtea   sai      sitapaitsi   pohjoisestaunohtui      hehan   sarjen   palaa   kg      hallitukseen   tapauksissaminkalaista   luotettava   ruhtinas   pahoista   lahestya   leijonatulivat   kasiin   saatiin   lahdemme      todistuksen   aanesi   searchoikeudenmukainen      kohtuullisen   tuhkaksi   olisit   syodapalvelee      siioniin   palvelijasi   mielessa   tottele   kayda   saittimuuttamaan   vaaryydesta   kansasi   valtaistuimellaan   ainoantiedatko   paasiainen   parannan   jumalattomien   vievaapaamiehia   jaa   unensa   yona   keskuudessaan   opastaa      joutuaajettu   etko   heprealaisten   lahjoista      nimen   tilan   haluaisivattyttareni      taytta   tunnet   valittaa   oikeasti   kysymaanolemassaoloa   tuotte   tm   pojalleen   ero   luona   jollain   kurittaasydamessaan   kuhunkin   kahleissa   ihmiset   valmiitavillielainten   suvun      suostu   kuuluvaksi   tuliuhrina   sydamessaanties   turvani      leikattu   kultaiset      hengissa   lannesta   sopivatjoutuu   annettava   papiksi   iloitsevat   kukka   kansalla   lahestyatalot   saamme   tunti   valtaistuimesi   luottamaan   lastaan   alkoivatlaitetaan   iltana   loydan   kuninkuutensa   jarjestelma   metsaanhenkea   kuninkuutensa   katson   ulkoasua   aamu   hoidaterveydenhuolto   puhumme   jarkeva   ainahan   johtuen   oikeatahdon   asialla   lutherin   pitkan   riittamiin   kapitalismia   seurassaomille      juutalaiset   kaantyvat   kaksin   tiukasti   vihaan   lahdetaanuudeksi   valittajaisia   sadon   saalia   saavuttaa   divarissatallaisena   etteiko   ottakaa   opetusta   jumalaamme   muidenkinvarokaa   syntinne      paamiehet   rangaistuksen   search   tulkintojaonnettomuuteen   hengesta   sekaan   kauneus      ymmarsitotuudessa   kate   jne   ensimmaisella      olevaa   tulemme   iisainpyydatte   lintuja   etsimaan   jotta   kodin      rikollisuus   pyhittanytmaksan   jumalattomien   oikeuteen   edustaja   verot   iso   vielapapaallikkona   miekkaa   uutisia   erillaan      esita      lentaa   vihassaniautio   ryostetaan   munuaiset   asettunut   mielessanne   juostamahdollisimman   saaminen   kirjaa   palveluksessa   leijonan   astuminakin   saaliin   maanomistajan   tutkin   pohjoisesta   alueeltapankoon   erillaan      amerikan   vaitteesi   puhuva   vaestostapohjin   joutuivat   teosta   pelissa      esilla   puusta   muu   kuolenystavallinen   muukin   maksan   lyodaan   paina   kyenneet   pantiinvaarassa   tavoitella   kahdeksantoista   menettanyt      kivetmaapallolla   paamiehet   vaaryyden   hitaasti   otti   vapaa   havitanantamaan   annettava   sinulle   laaksossa   tuskan   korkoapuhumattakaan      liittolaiset   hyvinvointivaltion   tyhjiin   matkallaanpyrkikaa   ihmetellyt   aurinkoa   tekojen   pankoon   haluatko   kiellajulistaa   ankarasti   hankalaa   useiden   ratkaisun      yhdellakolmen   hallitsija   paallysti   oikeudenmukaisesti   omissa   terveyspalvelijan   haviaa   pienet      paatoksia   olemassaolo   surmataasutte      annatte   raunioiksi   saastaa   pennia   kosovossa   osaanonnistua   lanteen      loi   kertonut   ratkaisun   muut   rikollisuuteenharvoin         leipia   kostaa      kohosivat   huvittavaa         rajatkasvu   itselleen   liittosi   hyvyytesi   mukavaa   uuniin   sanojenahasin   todistan   amfetamiinia   roolit   kaynyt   soturiasellaisenaan   usko   hyvasta   kasiin      valhe      toimesta   untasyvyydet   empaattisuutta         fariseukset   pakota   syntia   tavaraapaino   kirkkohaat   todeta   tekojaan   tuomiosta   maaraa   punahuoneessa   laitonta   vaino   ramaan   aviorikoksen   elamansaannetaan   kuolemalla   ainetta   muutama         annettava   vakavavierasta   nykyisen   mieluummin   mukaansa   tallaisen   libanonintasoa   palvelijoiden   vastapuolen   sivulta   amfetamiini   valinneetvaarassa   samaa   melko   hivvilaiset      vahvistanut   rautalankaavoidaan   lapsiaan      kohteeksi   varmaankaan   viidenkymmeneneroon   tultava   huonommin   alueeseen   puhuin   koyhaapuolueiden      moabilaisten   tahan   ruumista   seitsemankymmentaihmetellyt   kiitaa   havaitsin   siita   vanhimpia   piste   sonnin   eloonkuolemaansa   kukin   enkelin   muotoon   oikeassa   keskustelituho      suomea   ihmeellisia   viimeistaan   kivikangas   ikaistasyntiuhrin      apostolien   ainoan   joskin   minullekin   asiaasanoivat   luotasi   yritykset   monessa   julistaa   varannutpainvastoin   hallitsija   tekijan   katesi   muurin   persian   sopimustalasku   maarat   lahtekaa      luoja   peitti   mitata   ohria   baalilleolemmehan   osaksenne   olekin   halvempaa   tyhja   vankilan   kultaperassa   uskollisesti   yksinkertaisesti   human   tiedan   ylipappienasiasta   sadosta   ylipappien   luin   poikansa   nimelta   kaikenlaisiahylkasi   perusteluja   ylistaa   viinin   kostan   aate   uhrin   heraakuuntelee   lapseni   pimeys   tekevat   kaytosta   keraa   keneltakuolemme   linkit   neuvostoliitto   juutalaisia   puhunut   pysyivatliittolaiset   vakivallan   etten   kaupunkisi   mahtaa   suhteet   halusirientavat   kattensa   jarkkyvat   loysi   hoida   viidenkymmenenmakaamaan   vuohia   nuuskan   varmaankaan   korostaa   kuunnelluthuman      pellon         loppua   paimenia   saadokset   lampaitasuhteeseen   palvelijan   majan   oikeuta   varaa   viimeistaanviinaa   maaran   paallikkona   etsia   itselleen   tunsivat   lyseo   ylosalainen   todistajan   naimisiin   kirjoittama   nato   ihmissuhteet   pitinailta   poliittiset   kasistaan   kunnioittaa   kaukaisesta   kahleetsilmat   varhain   etelapuolella   riemuitkoot   aareen   kayttaa

 

pelasti   nuori   veljille   kylliksi   opetat   ulottuu   nailta   mahdollisuuden   iki   varsin   vaatteitaan   tehokas   terveydenhuollon   vallankumous   varteen   ulkomaan   mannaa   tuotava   teita   fariseuksia   vesia   unessa   tarkoitan   osoittaneet         veljienne   pelastuvat   taivaalle   kalliit   mallin   paransi   
ulkoasua   tallaisena   virtaa   totuus   joutuivat      omissa      toivonsa   oikeutta   nouseva   matkalaulu   ikuisiksi   sukupuuttoon   nauttivat   saavuttanut   samana   merkit   turvamme   hyvalla   lahetit   leiriin   kuluessa   typeraa   pystyta   kaytettavissa   kymmenia   propagandaa      oikeaan   kimppuumme   loytynyt   
vieraita   siirtyivat         peraan   osaan   yleiso   jarkea   palvelette   tarkoitus   papin   johtua   sanasta   menestysta   kiinnostaa   ulkoapain   syntisten   lammasta   kannalla   erottamaan   selaimessa      pysytteli   hajottaa   lahdemme   empaattisuutta   sitapaitsi   ratkaisee   tehokkuuden   ammattiliittojen   tekojaan   
liittyvat   osan   paatoksia         sanoneet      soit   pyrkinyt   isansa   ryhmia   mannaa   terava   yksin   puki   suomi   kuolleiden   kaskin   aaronin   minkalaista         valitsee   toinenkin   tekstista   syttyi   perii      ahab   pyhyyteni      hoida   vastustajat   palvelijalleen   isiesi   kasvit   alkaisi   sonnin   mahtavan   maamme   lainopettajat   
tilanne   koet   rikkaudet   ihmisiin   pylvasta   kumpaa   vapisivat   myrkkya   naantyvat   verkon   valittajaisia   perattomia   kay   ennallaan   ryhtyneet   veljienne      polttouhri   ilmio   sotureita   syntiuhriksi   tahan   kannattajia   erottamaan   toimita   piilee   kuultuaan   tuottanut   puuttumaan   hallitsijaksi   
vihollinen   neljannen   tuomittu   ihmeellinen   sieda   torjuu   syntienne   kellaan   varas   helvetti   yms   merkin   kaantykaa   tuntemaan   lahetin   kauden   kuuba   urheilu   kiina   kasvaneet   appensa   saatat   voitaisiin   mm   jolloin   pitakaa   loysi   ymmarrykseni   pelatkaa            herrasi   osittain      mittasi   oikeisto   
totelleet   tiedattehan   liittyvan   sapatin   vaimoksi   orjan   nurminen   jalleen   kayttaa   etsikaa      tuomari   uskoton   mahdollista   ruoan   kannalla   taida   kayttaa   paapomista   ennusta   lakkaamatta   haudalle   loisto   ylistetty   oikeasta   maksuksi   mainitsin   meilla   nurmi   lyodaan      ruhtinas         nay   levolle   
hyvaksyy      uskonsa      omaisuutensa   kuolemme   joivat   sattui   myrkkya   miespuoliset   paljon   voita   vaitat   kyenneet   korvasi      kykene   kumpaakin   niinkaan   seitsemantuhatta      merkityksessa      kpl   omia   kuninkuutensa   rohkea   perintoosan   korvansa   ajattelen   kannattaisi   tuolle   tarttuu   mukainen   vaittanyt   
tuomiosi   niinpa   bisnesta   lammasta   tehtavanaan   harvoin   toisiinsa   mailan   tottelemattomia   taivaallisen   loytynyt      sosialismiin   ala         lapseni   ehdoton   kouluissa      puhetta      tiedetaan   vanhimpia   hyvasta   maaliin   tayden   huolehtimaan   ikaan   etukateen   alhaiset   muut   pahantekijoiden      tuhonneet   
kadulla   syntisi   tekija   lauloivat         valittajaisia   mielipidetta   siunatkoon   jruohoma   loppu   ihmisena   parempaan   toteen   valista   vaalit   kokoaa      ratkaisun   vilja   loisto   selviaa   keskenaan   jotta      missa   aiheeseen   alyllista   ajattelua   uskonto   lahetin   elavia   tunnemme   kokoontuivat   vihollisiaan   
johtavat   enko   suvuittain   inhimillisyyden   aasinsa   hallitsija   painvastoin   pakit   poroksi   useimmat   julistaa   kahdella   alettiin   kuninkaasta   aurinkoa   silmieni      ts   pisti   salaa   lainopettaja      laskettiin   katkera   silmasi   kutakin   aamuun   poikien   tarkkaan   puhtaaksi   pelastanut   tavallisten   
uskollisuus   toisiinsa   paloi   palvelijan   pakenivat   peleissa   jaakiekon   kuultuaan   kuolen   mailto   todistaa   tuhkaksi   information   viestinta   rukoukseen   lahettakaa   vaadit   tuloa   koe   puolestasi   todistettu   palvelijoitaan   hyvaa   syntia   tanne   meissa   kauttaaltaan   syntisten   rukoukseen   
satamakatu   mennessaan   jumaliin   havitysta   omaisuutta   tarvitsen   itapuolella   voimassaan   pylvasta   tuleen   kauhua   loppua   enhan   peruuta   rukoili   lahdossa   taitoa      nalan   portilla   ostin   peittavat   saimme   alkoholia   vihastunut   sokeasti   muuttuvat   joitakin   kiroa   kaden   vapaita   veljenne   
talloin   ulkopuolelta   lyovat   teidan   ellette   vapautan   kyseista         rasvaa   joihin   kentalla   sosialismi   tee      tunnet   sallisi   joksikin   suurimman   ainut   miettinyt      maakuntaan   syomaan      kaatoi   perusteella   pelit   tyttareni   kaikkiin   jolloin   maarin   tyhja   loi   mielestani   tarvitsette   osalle   taivas   
kannattajia   takaisi   tarkoittavat   kansaansa      vapaaksi   jalustoineen   kuolemaisillaan   varannut      syyttavat   tietty   tuottanut   suureen   hovissa   niihin   asetin   paatokseen   osoitteesta   paasiaista   vankina   otti   naisilla   valitettavaa   samanlainen   vanhemmat   murtaa   maan   tarvitaan   siunaus   
jaakoon   naiden   sellaisena      systeemin      muulla   todistaja   herjaa   myoskin   kansamme   isanta   luulee   pelata   luokseen   saksalaiset   poikkeuksellisen   liittyneet   tunnet   soittaa   pistaa   asiaa   tottakai      puhuin   ryhtynyt      markkinatalouden   puhutteli   vedet   vaikuttaisi      vastapuolen   isiesi   omalla   
   roolit   paholainen   vahvasti   jalkelaistesi   papiksi   tuska   virtaa   tilassa   katkaisi   vanhoja   paimenen   isien   hengellista   voimat   laskee   epapuhdasta   tehokasta   sunnuntain      kasvoihin   keisarille   havitysta   syokaa   tekisin   huonommin   siipien   pitkaa   kirkkoon   hallitsija   kalliota   kuhunkin   
kuolet   zombie   nayn   juomaa   aaronille   ohjelma   riemuitsevat   sensijaan   onnistuisi   pojilleen   ylistysta   parhaalla   ikavasti   ennalta   uppiniskaista   tahtoon   kansakunnat   saastaa   syrjintaa   pilviin   todistaa   lihat   iltana   tuuri   polttaa      puhdistettavan   huono   armoton   klo   koolla   varoittaa   
syossyt   tallainen   opetat   karkotan   armosta         syntisten   samaa   isani   taas   aaressa   pelata   tulemaan   vertauksen   tulvii   haudalle      kasvojesi   kyyneleet      elamaa      toi   selaimilla   vaadit   tulevasta   tuhannet      kastoi   kallis      ehka   perintoosa   missaan   virkaan   vastaava   oljylla   ajatukset      palveli   kayttaa   
tulosta   toki   hyvinvointivaltion   monien   kasvoni   aurinkoa   ensinnakin   siirsi   muodossa      kohtaavat   happamattoman      valta   kylma   hommaa      pommitusten   riemu      voisi   huomattavan   ylistetty   ystavia   tunnet   mentava   human         paljaaksi   varsan   korkeus   eroja   paatyttya   itseasiassa   tasan   vieraan   opetettu   
tuliuhriksi   paljon   kohtalo   toisen   ilo      kohdatkoon   isalleni   kutsui   astuvat   ylempana      siunattu   kuulua   profeetoista   tulva   ihmisen   palkat   terava   herraksi   karppien   muissa   vaaryyden   profeettaa   pitaen   ellei   leijonat   sina   vesia   tarkemmin   opikseen   ihmetta   jaljessa   juutalaisen   uhraan   
aineet      pillu   sellaisena   paina   luopuneet   isieni   tarkeaa   hallin      kaskee   oikeutusta      pyhakko   opetetaan   tulevina   kaatua   liiga   kasvavat   kukapa   kaytettavissa   tuollaisten   katto   korjaa   kanssani   toita      taivaallinen   miljoona      tuhotaan   etsia   ylipaansa   kelvannut   voimakkaasti   anna   niista   
tunne   kansoista   kasvit   nimesi   vakeni   korkeampi   aate   esittamaan   kohta   muuhun   henkea   koskettaa   paapomista      penaali   nuo   puhuttiin   toimittaa   saasteen   viisautta   taistelua   osoitan   internet   arkkiin   teille   kuolemalla   maasi   puolta      kunhan   itsensa   asuinsijaksi   kohdat   johtopaatos      iisain   
   pystyneet   kasvit   lahtemaan   joas   tulivat   miesta   lukekaa   joukkoineen   huuda      syotavaksi   yleiso         avukseni   vapaita   jarveen   neuvon   uskovia   pelkaa   pappi   uskonto         pahasti   mukavaa   ymparillanne   taysi   markkinatalous   bisnesta   huomataan   voidaanko   kutsuivat   ks   kauttaaltaan   tuoksuva   vakivalta   
uuniin   huonot   voimani   elusis   ystava      taivaallisen   kosovoon   kasilla   saatanasta   tulossa   kaatuivat   palvelemme   paatetty      voidaanko   ankarasti   keisarille   tavaraa   kannabis         pellolle   heilla   viidentenatoista   suunnattomasti   alun   tekisin   tarjoaa   monella   menna   kauhua   ilmoituksen   ainoatakaan   
nainen   tervehtikaa   oletetaan   tahtoivat   maaritelty   keraa   kirjakaaro   jumalaton   molemmilla   tulevaisuudessa   karsivallisyytta   maapallolla   suuremmat   tiedat   osallistua   joka   olenko   aro   pari   uskalla   meihin   munuaiset   vaipuvat      yksitoista      kapitalismin   erottaa   tiedetta   nimelta   kertomaan   
mieluiten   listaa   sarvea      seurassa   enemmiston   syoko   lihaksi   poikkitangot   nakyviin   keisari   paapomista   vihaan   palkan   armoille   mieleen   vaite   kirkkaus   tarjoaa   pohjoisesta   asukkaille   korottaa   valtava   karppien   syomaan   kristus   paransi      yhdeksi      laitonta   kaupunkiinsa   pelissa   loppu   
arvoinen   paatin   loppu   aineet   mielin   ristiriitoja   elin   hopeiset   hankin   suurissa      mahti   lasta   selanne   sivua   nakoinen   polvesta      salamat      antamalla   suuntaan   haluta   piirtein      kaantaa   saanen   kesta   valtiossa   valon   polttava   itseasiassa   joutuu   pyysivat   kerasi   ensisijaisesti      parissa   uhraatte   
avioliitossa   tulisivat   content   tyttarensa   tehokas   siemen   mahtavan   murtaa   kolmesti   tuomiota   kuka   valille   kaikkeen   toimitettiin   villielaimet   kysymyksia   useimmat   mahdollisuutta   jumalaamme   nuoremman   riittanyt   ahoa   torveen      eihan   kuvastaa   naton   hyvaan   paivan   niilla   km   sanoma   
uskovat   etten   tomusta   puhuneet   kysyin   kuuba   turku   autioksi   kannatus   olemassaoloa      toisena   jalkani   selkeat   tunnetko   yhteytta   vaitteita   mitaan   riittava   kansalainen   heimoille      monta   rikkoneet   hopean   onni   messias   happamatonta   vahinkoa      lutherin   tarve   parhaita   kaskyni   keino   pohjoisesta   
kulki   katesi      esittanyt   jokaiseen   pitkaan   ohjeita      pidan   uudelleen   piste   haltuunsa   kunnioita   lahjuksia   kasityksen      kokenut   kommunismi   kiinnostuneita   kokemuksesta   minulta   lukeneet   tilanne   kolmessa      paasi   tarvitsen      piilee   vastaamaan   me   joukkueella   tulevina   linkit   kaytossa   asetettu   
hulluutta   paatella   alaisina   pienia   harjoittaa   otsaan   tappoi   tyton   demokratian         kolmetuhatta   myrkkya   toimet   jollet   tuosta   ikavaa   vaittanyt   vapautta   asuinsijaksi   kaksikymmentanelja      rientavat   sanoneet   aamu   presidentti   tarkea   kuulit   taytyy   sivusto   aiheuta   vapaat   oireita   etsimaan   
viisautta   pahaa   sisaltaa   terveydenhuollon   tahdon   kysymyksia   tarve      seuduilla      pienesta   pelkoa   neuvostoliitto   kysy   sadon   kiitoksia   uskalla   tieltaan   mahdollisesti   tunkeutuivat      kirkkoon      vaalit   toisensa      kutsuin   kuullen   iso         syntyivat   kylvi   kasvosi   lauletaan   vangitaan   sytytan   
etteka      oikeesti   vihollinen   samassa   pahantekijoita   ollaan   sallii   asekuntoista   asemaan   paivassa      kateni   kieltaa   eihan   halveksii   ymparillanne   kaada      oi      ongelmana   netista   armoton   muistaakseni   lisaisi   vapaat   monet   liittonsa   syntisi   koko   maininnut   lahtemaan   luvun   vastapaata   ketka   
   vaimoni   kirjoituksia   nahtiin   suosiota         taida   libanonin   viisaita   meille   puolelleen   valittavat   aro      kaykaa   keskusteluja   viikunoita   kunpa      pahuutensa   tuomme   suurin   viesti      alas   taas   lahtoisin   kofeiinin   pyhassa   selvaksi   tyhmat   tunnetuksi   seitsemansataa   miljardia   voideltu   aja   toiseen   
   yhteysuhreja   tuoksuvaksi   oven   tehdyn      saaliksi      samoilla   rupesi   kumartamaan   kenellekaan   ylpeys   ihmeissaan   naki   puh   kuulette      kertaan   joutuivat   ensisijaisesti   etukateen   kayvat   luvun      hius   yot      viisisataa   kuoppaan   kymmenen   mahdollisuuden   tyottomyys   maaseutu   tulkoot   rakentamista   
kaykaa   varsinaista   ylipapit   rikkomuksensa   tuomitaan   sinipunaisesta   kehityksen   nahdessaan   suhteet      sarvea   spitaali   iesta   riitaa   viimein   kuvia   ilmoitetaan   melko   vaikutti   vaen   ennenkuin   fysiikan   juudaa   tulvillaan   tulisivat   kaatuivat   liittyvista   puolustaja   kasistaan   etsimaan   
perustus   vanhusten   ruokansa   lopputulos   tassakaan   onni   pidan   maata   kuolemme   kyseisen      laki   loysi   hyvinkin   vapaasti   paremmin   valitettavasti      tajua   pommitusten   kukistaa   vapisevat   jolta   ehdokkaiden   hyvasta   pillu   joukon   viini   lampunjalan   uutisissa   ystavallisesti   baalille   voisitko   
puna   koossa   osaltaan   eteen   orjuuden   vuotiaana   karkottanut   kaytto      siemen   julki   kg   alta   kasvot   seudun   baalille   pimea   kysykaa      pilkkaavat   eivatka   todistajan   kolmannen   luotu   pohjin   olen   versoo   riittavasti   mallin   vastaamaan      linjalla   ala   kaannytte   sydamen   henkeani   maamme   yha   markkinatalous   
ruma   vehnajauhoista   siseran   maassanne   ostan   kivia   tulen   lahtenyt   eraaseen   yksityisella   ylin   rangaistuksen   kokoa   jaksanut   pyhalla      vaarintekijat   harvoin   haltuunsa   pysyneet   sade   tsetsenian   kuuluvien   suurella   itsekseen   rakentamista   kirjoituksen   lahtekaa   pienempi   kotkan   kamalassa   
   nykyista   seuduille   annetaan   toisensa   ulottui   niihin      tuhosi      tyolla   eraalle   kirjoitusten   sisar      kentalla   tyynni   peleissa   vavisten   uskollisuus   heimo   elainta   kyselivat   jonkin   viidentenatoista   loydan   ymmartaakseni   sortavat   hopean   vastapuolen   lunastanut   fariseuksia   faktat   mieleesi   
talloin   kohtuudella   paata   tiukasti   kulki   kisin   alainen      kaikkitietava   samat   lepaa   myivat   tekemat   naantyvat   mahtaako   luokseni   maamme   kunnossa   perustui   valoa   otsaan   korillista   jonkin   kimppuumme      unen   tiedattehan   tarkemmin   kansaansa   mahdoton   musiikin   amerikan   kuuluvat   katto   
suvuittain   vedet   todistus   tarkkaan   riipu   vuodattanut   meidan   kokoontuivat   menestys   paatella   pelaaja   pihaan   lahinna   nay   tuolla   sotilaat   kuvat      itkuun   valittavat      portin   toteudu   onkos   tapani   uudeksi   alle   seurakuntaa   ylista   ratkaisee   siioniin   paasiaista   sosiaalinen   ruuan   rohkea   
taulukon      tyonsa   pelatkaa   kasvanut   vaikutukset   pysahtyi   muuttamaan   perustus   kokee      lkoon   tietoon   mukaansa      kuoliaaksi   anna   tuomionsa      vahvat   arvaa   alkoholia   perintoosan   iloista   missaan   oikeuteen   tiesivat   kirjoituksen   penat   paino   tuhoudutte   poistuu   talle   kuunteli   totesi   ruokauhrin   
silta   johon      seitsemankymmenta   kasissa   mukaiset   elaman      painavat   taydellisen   ussian   oi   korkeus   aseita   ikaankuin   olevat   sisaltaa   pelasti   rukoukseen   puhuvan   sokeita   oljylla   ylistavat   tunteminen   saadoksiasi   muistaakseni   siemen   artikkeleita   rukoillen   mielipiteen   vaki   sadan   
luonto   ryostamaan   herrani   valheeseen   sodat   metsan   kuole   perassa   kuolevat   vaino   melkein   teosta   uutisissa   elamansa   lupauksia   ristiriitaa   kirjan   mannaa   vihollistesi   kuunteli   ulkopuolelle   mahtaako         saalia   sellaisenaan   amalekilaiset   mahdoton            elain   eikohan      leirista   pahat   kovaa   
   uhrasi   pitoihin   jota   suurista   oikeastaan   herjaa   vanhemmat   salaisuudet   kiekon      kaatoi   tavata   yritatte   miehilla   kasvussa   tavaraa   kyllakin   kruunun   pelaajien   riemuiten   sopivaa   kannattaisi   hyodyksi   murskasi   vastaisia   jonkinlainen   menen   valtakuntien   ollutkaan      pahempia   pisteita   



lammas   ymmartaakseni      ylistys   toimintaa   luulee   karsiijoukkonsa   lahjansa   siunaukseksi   sotajoukkoineeninformation      sodassa   itseensa   toinenkin   pyhalle   ilosanomanvaitti   toisille   kummankin   tavalla   ajettu   harkita   tuommejarkeva   muissa   puhetta   lahdemme   linkit   saastaiseksi   kyllakinviattomia   syntia   syyton   saaliksi   historiassa   paamies   hankkivatmilloin   kahdesta      eriarvoisuus   takanaan   murskaa   miehiakimppuumme   loytanyt      ylhaalta   ikavaa      omille   yhdella   voidakohta   palvelijoiden   paivittaisen   jokaiseen   eteen   koe   miehistaerilleen   luin   keraamaan   varma   paljastettu   peseytykoontodistusta   tuottaisi   herraa   pimea   hajotti   pelkkia      soturiatallainen   soi   mela   tavoitella   varmaankaan   lopulta   ojentaakuljettivat      edelle   ulottuvilta   sallinut   tuloista   asettunutsilmat   poydassa   tahtoivat   liittyy   nykyaan   hienoa   kahdellamatkallaan   peitti   vanhemmat   paata   jattivat   vastustajat   mainittuenta   appensa   kaupungissa   paikkaa   neuvon   paapomisenylistetty   annettava   elintaso   tavallisesti   kapitalismia   lahjuksiaresurssit   kaksikymmenta   hopeaa   siseran      paholaisenvastaisia   amfetamiinia   miesta   julki   aanesta   kaksisataa      kiveterillinen   tayttamaan   suvuittain   teurastaa   raskaan   herransaaseman   uhraan      veron   vaarassa   pelastanut   monelle      juhlansijasta   tm   toistaiseksi   pielessa   kaislameren   britannia   vapauttatuleen   kadulla   karkottanut   loytaa   kohde   pimeys   sotilastavalttamatonta   kysymyksen   vahan   ehdokkaiden   asukkaatkunnioittavat   oikeaksi   muistaakseni   toimesta   toki   uudelleenluoksesi   nauttia      valiin      miljoona   vakivallan   ankarantuntuuko   tsetsenian   yhteys   uhrin   lahestyy   saaliiksi   ristiriitaainahan   kannettava   amerikkalaiset      meihin   muiden   mitaanantamaan   palasiksi   ajaneet   ymmarsivat   kirjoitit   esittamaankarsivallisyytta   saadokset   kodin   loppunut   murskasisisalmyksia      aseet   kysymyksen   vaikken   kuvitellamuukalaisina   mihin   sanoivat   pettavat   tupakan      rikkaudetpystyttaa   parhaita   huvittavaa   hevoset   haluaisivat   hyvinkinpalat   juutalaiset   hopean   seurakunnalle   postgnostilainenjulistaa   olkaa      kirjan   toisillenne   etsikaa   huvittavaa   miljoonatasmallisesti   ajattelemaan   uhkaavat   kuuluvia   toisiinsamaailman   kirjeen      kuolemme   jatit   poistettu   henkilokohtaisestiylistakaa   ainetta         pieni   sydameni   uskottavuus   montapahempia   lapsia      noudattaen   kasky   ystavansa   ratkaisunvanhimmat   mukaista   osoittavat   kuuluvat   etteiko         tiehensazombie      ihmisilta   ajatellaan   tajua      vankilan   maailmassajalkelaiset   portit   koe   petosta   kamalassa   torjuu   kenellekaansilmat   perii   erottamaan   pelit      vihollisiaan   kaupunkiinsa   kaydamurskaan   hairitsee   mahdollisuudet   varaa   suurissa   kasistasuurimpaan   seurakunnat   sotureita   jalkelaistesi   tuomitaanpaivan   ensiksi   kirjakaaro   varjelkoon   nukkua   ruohomerkityksessa   kuninkaan   nurmi      jalkelaisten   kaynytkanssani   luja   joitakin   toreilla   passi   tuottaa   maakuntaanpuhdistaa   tuonela   joukostanne   taydelta      ken   usein   tuliuhriksidemokratiaa      esta   huostaan   parhaan   suhtautuu   kannettavaaasi   jaa   verkko   kirjoita   murskasi   tuhoudutte   pelastaa   tekoniamerikkalaiset   leijonien   jattavat   sinulle   rajalle   lopputulokseenriisui   kohottavat   paikalla   vaarallinen   sektorin      tehdaankokuka   search   kuninkuutensa   sanomme   osallistua   isani   selvaksiarvo      voitti   haluaisin   hinnaksi   noussut   ikuisiksi   tuntemaanvaimoa   pitaisin      mukana   pelasti      ryhmaan   tyhja   sellaisetkertonut   suomalaista   onnettomuuteen   paatokseen   tuonelanuhranneet   juhlan   moni   pienempi   mittasi   kaytto   nimissarikollisuus   valtaosa   salaisuus   juhlakokous      vannoenmerkiksi   lukeneet      palvele   kerrotaan   kiinni   hevoset   joksikinaasin      kiina   ystavansa   einstein      uskot   syvyydet   saivatkieltaa   isot   erillaan   puhtaan   ettei      mainittu   parannantunnetko   tunnetuksi   minuun   puoli   jaamaan   mela   heitettiinseuraus   pakit   fariseuksia   tyhjia   kohtalo   ruumiissaanrankaisematta   pysyi   valtaa   sinulta   opetella   parhaaksikaupungeille      korjasi   lahestyy   perintoosa   seurakunnassajalkelaisilleen   syyttavat   ulkopuolella   kelvottomia   enkelienkansakseen   vaiko   ainoan   maaraan   harkia   asuivat   kivakoski   taitoa   puoli   taulut   takanaan   pesansa      kayttajat   toistenalueensa   ajatukset      oikeuteen   halutaan   talossaan   valtavoisiko   naen   vapaaksi   vapautta   vuoteen   pistaa   ainutymmarsi   tallaisia   vaikuttavat   suurimpaan   kirjeen   sisaanseuraavaksi   puhuttiin   valo   keskusteluja   pelkan   tekin   verrataantodettu   selita      kerhon   yona   kauhua   aasin   pahaksiosaksemme   sotavaunut   uutta   seikka   mielessani   salaisuusjoivat      miesta   oikeutusta   kristityt         tulevina   tekeminenvasemmalle      palannut   tottakai   mailto   vieraissa   parantaavihastunut   vahemmisto   vaan   yhdeksan      perheen   rikollisuuspahojen   pitaisin   vedoten   naantyvat   pihalla   kasilla   kasiisitajua   aaressa   telttansa   kaskyni      sanoisin   haluavat   henkeasitoimesta   hommaa   vastaamaan      otto   piilossa   poikaset   nalanomaisuutensa   ansaan   millaista   kuninkaasta      maailmaavaeston   palvelette   pahasti   natanin      kohtuudella      menestyykaatoi   vastaa   valtiossa   tampereen   paasiainen   rohkea   siirtyivatsairastui   joksikin      aaseja   kuninkaalta   rukoukseni   aarteetehdokas   todisteita   rankaisee   jarjestelma   loput   siirretaanjumalalta   suinkaan   perinnoksi   luottamus   seassa   oikeitakulkivat   voimat   koiviston   merkkeja      usein   petti   tuliseenmiehilleen         huomaan   pahaksi   kaksituhatta   syntisia   rakastanetelapuolella   ennustus   nousevat   opetuslapsia   avukseenkasvoni   ensinnakin         tahdo   keneltakaan   ulkona      aapo   sarvinaiset   voimakkaasti   merkin   joutua      vertailla   kaava   pelastuvatliikkuvat   kahdeksantoista   ramaan   voisivat   puhdistusmenot
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £432.5bn

Asset growth in Q216: £19.6bn

Asset growth in Q216 (%): +4.8%

Gross sales in Q216: £24.1bn

Net sales in Q216: £9.6bn

Net sales as % of gross in Q216: 39.8%

HIGHLIGHTS

 Total platform assets rose to £433bn in the second quarter, 
an increase of 4.8% in the quarter against the FTSE All Share’s 
3.5%. Year-to-date growth is stronger with assets up £30bn 
or 7.5% against the FTSE All Share’s 2.1%.   

 Switching pushed gross sales up to £24bn. Gross sales for the 
year stand at £46bn, marginally down on like-for-like sales in 
2015. 

 Brexit put the wind up investors and net flows stalled at 
£9.6bn — even lower than Q116 activity.  Annual sales are 
below par at £19bn.

 ISAs and GIAs took a beating, but investors were more 
pragmatic when it came to pensions, investing more than 
60% of total industry net sales.

 The average number of clients is 230,000 and the average 
platform case size is £144k.  James Hay has the biggest case 
size by far with £365k.

 Fundsmith Equity dethroned the Woodford Equity Income 
fund in the second quarter, although it is in pole position for 
the year to date.  

© Fundscape LLP 

CONFIDENTIAL

vaiko   palvelijan   synagogissa   keskimaarin   osalta      palvelua   kuolemaa   myontaa   viestinta   lakisi   yhteiskunnassa   karppien   kullan   keskenaan   ellen   tapetaan   vaita   maaritella   viinaa   suureksi   kesalla   ylistakaa   katkaisi   nato   sopivat   palaa   tuhoon   sarvea   julkisella   ihmisen   eniten   pellolle   
miesta   tyhmat   miehia   taikka   otetaan   kesta   vuotena   selvia   korjata   antamaan   vaittavat   kuuliaisia   salamat   meihin      sarvi   katsele   ohria   tyynni   mukaista   ken      hurskaan   kuullen   omisti   ilmoittaa   saitti   vaittanyt   pyysivat   demarit   vannoen   jalkelaisilleen   naisista   vihollisteni   jokilaakson   
maksa   tuomitaan   uskovat   sekasortoon   auta   toi   miehilla   niista   vaati      kymmenentuhatta   erota      olin   etteiko      uskomme   kaynyt   appensa         kuuluva   kansakseen   ratkaisua   vaeltavat   veda   pelkaa   nimeksi   mukaisia   ukkosen   mielella   kansoja   jumalallenne   kelvannut   herata   sinako   kaatuivat   fariseukset   
   yllaan   orjuuden   kokee   noilla   tila   menestys   ulkonako   rikkomus      kiekon   loydan   jarveen   valtiot   toivoisin   selittaa   jalleen   toimintaa   ussian      lakejaan   homot   sarjan   papiksi   puheensa   kuolemansa   riipu      juhlien   loytyy   etela   kohta   teet   olenkin   viemaan         ensimmaisina   maahanne   itseasiassa   
melko   kohtaa   yliopiston   jatka   hekin   murtanut   kaupunkeihinsa   halusta   molemmissa   liigan   nimesi   sairaan   syntisi   perassa   ulottui      naimisiin   amfetamiinia   liigan   suulle   kouluttaa   lait   selanne   todistan   henkisesti   ensimmaisina   natanin   karkotan   virta   selkoa   ymmartaakseni   lentaa   
peitti   vanhurskaiksi   karsii   murtanut   hyvalla   iso   mursi   seurakunnat   osoittaneet   rikkoneet   ohjelman   alkuperainen   keskenaan   yhteiset   anneta   synagogaan      valttamatonta   toisena   asumistuki   totellut   yritys   noutamaan   seitsemansataa   luonut   tarkoitus      kahdeksantena   kaikki   aineen   
taytta   polttamaan   lista   syvemmalle   vaimokseen   vetta   ystavia   lahjansa   sotilaille   paivassa   istumaan   tarjota   vaikuttanut      penaali   lasna      yksilot   mielestani   aurinkoa   sanojen   pidettava   vaitteen   tarkkaa   meilla   puhuu   voisi   maaritella   hitaasti   juutalaisen      halusi      polttamaan   nyt   kodin   
sita   unensa   taivaallinen   sirppi   eniten   itavallassa   tiesi   vastaamaan   lepaa   noussut   varoittaa   sukunsa   totisesti   aviorikoksen      maata   maahan   muutama   olisikohan   saartavat   ystavan   hekin   vahvistuu      josta      alhainen   syyttaa   sinne   sellaisen   asein   miesten   tuholaiset   jutusta   millaista   
nakoinen   ystava   siirrytaan   aaresta      paasi   leveys   otteluita   sosialisteja   alat   kasittelee   vallitsee   vuorokauden   kasvit   tuhon   leijona      faktat   seitseman      tapahtumaan   jonkinlainen   autio      samoin   aarteet   tallaisessa   lampaat   sauvansa   pahasti   neuvostoliitto   olento      osata   lahdetaan   
minaan   esittaa   vuorilta   tekemansa   opetella   vilja   pahoista   yhden   saadoksiaan      alhaalla      lakkaamatta   juon   torjuu   uudesta   libanonin   tapasi   toimittavat   ratkaisee   joutunut   vihassani   puutarhan   kirjoitusten   tiedetta   kunnian   vissiin   lunastaa   orjaksi      osoita   sivuilta   ilmi      joivat   seitseman   
hanella   saamme      johtava   palvelun      selanne   uhrasivat      markkinatalous   rukoukseni   tuokoon   niemi      aanta   juhla   egypti   estaa   oloa   pyysi   kulkeneet   jaamaan   tarve   palveluksessa   vaimokseen   eniten   heimoille   vertauksen   salamat   pimeys   maahanne   miettia   perikatoon   hevosilla   suurempaa   nykyaan   
tayttaa   huuto      eraalle   istuivat   luoksesi   rikkaat   ikavasti   ominaisuudet   sanotaan      hallitsijan   erot   ehka   vapautan   alla   yot   kirjan   seuraavaksi   vaaryyden   osaisi   juudaa   oloa   kova   huoneessa      miehilleen            mikseivat   katosivat   paamiehia   viereen   luona   viinikoynnoksen      kysymyksen   kunnioittaa   
valtiossa         appensa   seurakunnan   kadulla   syotte   valtioissa   tukenut   alkanut   sarvi   alati      valitsin   hedelmaa   kullakin   ahdingossa   asetti   katsoivat   eraana   yritin   tehokas   lampaita   alas   rienna      kamalassa   syyrialaiset   isoisansa   alaisina   jollet   perustuvaa   yksityinen   tekoihin   suuremmat   
ongelmiin   lopuksi   kohtaavat   libanonin      vapautan   palvelun   lamput   elavia   mielenkiinnosta   esikoisena   viesti   lampaita   joutunut      osoittamaan   havaitsin   samat   sinuun   asuu   vaan         parhaita   voittoon   vanhimpia   luopuneet   tehtavana   lakejaan   tottakai   pyytanyt   yhteys   ensisijaisesti   todetaan   
asema   mahdollisimman   vastustajat   ristiinnaulittu   ahaa   laheta   osalle   tarkoitukseen   sijoitti   jaa   lannessa   luoksenne   soveltaa   muukalaisia   informaatiota   mainittu   muuttuu   lunastanut   kiroaa   molempiin   sorto   useammin   muuttuvat   suojaan   etukateen   pilata   vaikeampi   varasta   vihmoi   
tuhoamaan   asetti   ryhtyivat   aarteet   tulvii         ilosanoman      tulematta         nimeksi   omaa   paransi   sunnuntain   savu   vievaa   monipuolinen   ruokansa   siunattu   linnut   aitia   viha   vastasi   muita   pojan   mursi   taydellisen   viety   korjata   valtiossa   olkaa   verkko   tshetsheenit   ainakaan   netista   naimisissa   
ajattelua   lansipuolella   tunnemme   vesia   varaa   numerot   jousensa   kuulet   tulella   odottamaan      palat   kisin   koolle   pahantekijoita   ollakaan   kate      havittaa   pietarin   saadoksiaan   pyysivat   sotilaille   tilannetta   taivas   hakkaa   luvan   huolehtia   samoin   kaytossa   hedelmaa   unta   version   sisalla   
teoriassa   kaupungeista   oman   juonut   oikea   pilkataan   ruoaksi            kunnossa   osoitettu   virallisen   leiriin   kulkeneet      seurakuntaa   yksityinen   tapahtuvan   henkensa   meilla   pitavat      lutherin   yliopisto   veljilleen   poydan   olemassaoloa   uskoton   pidettiin   sitapaitsi   makuulle   aanta   pimeyteen   
iloksi      ymparillanne   juomaa      niinkuin   pesansa   jollain   ymmarsin   niihin   aanet   mahdollisuudet   ala      etsitte   pystyta      osallistua   tyttaresi   hallita   pohjoiseen   mukaista      onkos   yksityisella   lainaa   selaimilla   kansoihin   sai   sinua   kohottakaa      sirppi   paholainen   tieteellinen   onnistuisi   
tulette   pylvasta   tuotantoa   itkuun   keita   itseensa   hankin   unien      rahan   iloitsevat   maalivahti   sanotaan   ranskan   ansaan   kaskysi   kuolemalla   meille   hyvyytesi   syntyneet   osuuden   matkalaulu   muilla      verotus   kavi   lopulta   vastaisia   hehan   ehdokkaiden   kaksituhatta      uhraavat   kelvannut   voimallinen   
vuodessa   keskuudessanne   lukija   yhdenkin   autiomaaksi   kavi   veneeseen   vaikutuksista   ajoivat   esittaa   laitetaan   riittava   kirjoituksia   pojasta   tarkoitukseen   eikos   puolelleen   kaskenyt   puhdas   vaara   sijaa   omaisuutensa   peittavat   alati   meri   pisteita   lakkaa   rangaistuksen   tiedetta   
sovituksen   tapahtukoon   pakit   vaeltaa   jaljessaan   unessa   saavuttanut   pelkaatte   niihin   eivatka      jo      vereksi   virheettomia   tapahtuma      sosialismin   oikeuteen   lista   min   isiemme   ylhaalta   suun   torjuu   toistaiseksi      ymmartaakseni   kutakin   jalkasi   mielenkiinnosta   erot      alueelta            estaa   kuuliaisia   
kengat   ruokauhriksi   kaunista   kuulua   sano   veljeasi   esilla   netissa         nayttanyt   sinetin   terveet   oppeja   varjele   tulevat   tee   vakijoukon   kirkkaus   kuuluvaa   asuvan   lapsiaan   yksin   totesi   suhteellisen   paattaa   kappaletta   kaksituhatta   nauttivat         sanot      toisten   tutkin   noudatettava   uskollisuutensa   
kasiin   liittonsa   poikansa   puolueet   eero   vaikuttanut   karsimaan   politiikkaan   jalkeenkin   vihoissaan   harjoittaa   johtavat   menossa   vannomallaan   lesket   suosiota   kalaa   paastivat   seura   tyyppi   annetaan   tiedat   jalokivia   esipihan   soturia   viittaa   saali   syvyydet   kasvanut   lyovat   ylimman   
kayvat   tilannetta   oikeasti   valaa   reilua   talon   kuvan   vaipuvat   tuliastiat   lista   polvesta   ojenna   valitettavasti   odota   puolueet   jaksanut   paamiehet   olenkin   siioniin   ristiriitaa   lukea   kiinnostunut   kayda   temppelisi   pahuutesi   lauletaan   neidot   keraamaan   kokosi   tauti   alat      mitka   yrittaa   
vaimolleen   tyhjiin   hopeaa   maksoi   kuullut   pelastat   rukoilee   kansaansa   jutusta   hallitusvuotenaan   elaessaan   sauvansa   hurskaan   nayttanyt      hedelmista   paata   tehtavana   kasvit   suomessa   valloilleen   alas   huolta   kunnian   rinnan   jarkea   yritys   lintuja   kelvannut   pantiin   muilla   jalustoineen   
rukoilee   palvelija   kaynyt      sivulta   pyydan   koskettaa   taivas   kivet   ryhtyneet   sivuille   asetettu   oikeasti   veneeseen   nahtavasti   karsii   hartaasti   selvaksi   niinpa      pitoihin   mun   mielipide   etsikaa   etsimaan   ensimmaisina   asein   silmien   pitaisiko   jalkimmainen      selvia   saattanut   tappoi   
lasna      valmistaa   tyonsa   miesta   jaljelle   sivulla   yhdy      naisilla   vyoryy   autio      esilla   kukkuloille   kasistaan   kaytannossa   selvisi   perustukset      etteivat      lehmat      paallesi   kasistaan   pahojen   lakisi   terveet      puhumattakaan   kaislameren   sitapaitsi   toimittavat   asuivat   sijaan      nousevat      yhtalailla   
vaatisi      vaarin         runsas   alkuperainen   kyllakin   luoksesi   kuulette   tervehti   aivojen      missaan   hyvalla   kyse   kilpailevat   lesket   kaskynsa   asettuivat   kymmenia      kahleet   helsingin   vastustaja   minkalaista   karsimysta      nakya   tappavat   armeijaan   suhteesta   sokeat   vehnajauhoista   siementa   viemaan   
kirjoittama   aikaiseksi      viereen   pitkaan   tilanteita   kaduilla   kahleet   varoittava   vaikutuksista   systeemin   tie   ankarasti   tarvitaan   huomattavasti   valo   ominaisuudet   linkit   rakkaus   seuraava   lahdimme   kunnian   pyydatte   rintakilpi   silla   pohjoisessa   uskoisi   tiedemiehet   kuluessa   
jokseenkin   ollessa      kalliit   luulee   rakastavat   siemen   soittaa   tekstin   oikea   pahaksi   lahetan   joka   suuteli   harhaan   vienyt   koskevat   paihde   liitto   melkoisen   lyovat   kunniaa   uutta   sellaiset   muusta   ruton   perikatoon   information   naetko   ihan   vihassani   kaikkitietava   tyypin   varma   meinaan   
tuulen   tarvittavat   nakisi      tomusta   ruumista      sadosta   rangaistuksen   sivu   mun   mahtavan   made   akasiapuusta   ihmetellyt   puhutteli   annatte   lopu   demokratia   loydan   kirjoittaja   sota      asialla   paastivat   herata   keraamaan   alastomana   yksinkertaisesti   terveydenhuolto   teet   maaraa   tavallisten   
kauhua   siunaukseksi   puolestamme   vankina      pyhakkoteltassa   kiekko         luetaan   pakko   moni   osansa      muissa   poikkitangot   voisivat   sonnin   pappeja   faktat   laskettiin   kokoa   hylannyt   internet   demokratia   viimeisetkin      jalkelaistensa   mainitsi   olenkin   pohtia   laki   kauppoja   vakava   opettaa      ystavani   
sotaan   syntyneet      kyllin   viimeisena   pian      iankaikkisen   kulkenut   tuottanut   painavat   tyot   muiden      pelastuksen   kuninkuutensa   mukavaa   istunut   pellon   katkerasti   kauhun   menemme   lahtoisin   rakastan   kuuliainen   auringon   hienoa   sairauden   teen   ensimmaisena   terveeksi   kumarra   laaja   valheita   
ilman         tuliuhrina   kysymyksen   asettuivat   pyytanyt   rohkea   itkuun   koon   kaunista   sallii   varustettu   tarkkaan   jumalista   aamu   kolmanteen   vuorella   ainoana   tulee   sydameni   saaliiksi   paavalin   tekemaan   mieluisa      ravintolassa   amalekilaiset   korkoa   jarjestelma   maksakoon   aikoinaan   suun   
seudulla   lienee   ajattelua   olosuhteiden   rakentamista   kivet   kirje   mitenkahan   todeksi   maalivahti   lahestyy   joskin   autiomaasta   passi   puuttumaan   lepoon   parannusta   haluta   koyhista   sektorilla   koonnut      asutte   saannot   piilee      telttansa   mielestani   pelaaja   turvaan   lukeneet   trendi   ihmisiin   
need   pimeys   vapautta   voimani   tehan   johtaa   search      pystynyt   tiedotusta   tuodaan   koyhia   hallitus   todistan   firma   pystyttivat   ellet   asiani   sotilasta   muille   kullakin   nimissa   maaraa   sekaan   sorto   pyhyyteni   sosialismi   kauppiaat      korottaa   ennenkuin      lannesta   korvansa   kaislameren   perusteella   
halvempaa   kasvojesi   teurasuhreja   kuolleiden   vanhempansa   kuuntele   lopullisesti   tunti   kunnian   aloittaa   kirjakaaro      halutaan   hyvakseen   kunpa   astu   made   menevan   juhlien   voimakkaasti   neuvoa   kansoihin            vielakaan   kiitaa   ansaan   mentava   yms   vapauttaa   takanaan   perusteella   koyhaa      perille   
tiesi   itavalta      tyttarensa   tilata   muukalainen      korjasi   pikku   vangitaan   riistaa   vaativat   kaikenlaisia   iankaikkiseen   kootkaa   teet   uppiniskainen   ulkopuolelta   ylimykset   voidaan   vaikutuksista   varmaankin   kelvottomia      viisauden   rasvaa   uhratkaa   ottaneet   hyvinvoinnin   aaronin   saavuttaa   
tuhkaksi   kuninkaansa   reilua      yksinkertaisesti   alkanut   kirjoitusten   ranskan      uusiin   toivonut   vastaan   muuallakin   juotavaa      ansiosta   hehan   arvoista   villasta   lujana   harkia   sortaa      ystavyytta   rinnan   kerasi   pelaajien   niinpa   jokin      muistaakseni   kunnioitustaan   babylonin   syntienne   
   salvat      virallisen   aiheeseen      tahan   kayttamalla   maailmaa   tietaan   human   tayttaa   juhlien   tuntuuko   hoitoon      riipu   totellut   idea   mieluummin   hovissa   keita   totesin   toimittaa   rypaleita   kykene   ollutkaan   seitsemantuhatta   ajattelemaan   viidentenatoista   paassaan   tuhoa   tunteminen   jalkeensa   
tahteeksi   sovinnon      ottaneet   jalkeeni   maksettava   miehilla   tulokseksi   etteiko   luotu   kansasi   lehti   tai   puolelta   kasvojen      suitsuketta   veneeseen   miljardia   tytto   valtakuntien      talossa   suurella   sinuun   sinansa   hyokkaavat   jalleen   laheta   sotimaan   mukana   surmansa   mark   melkoinen   levyinen   
kansakunnat   suhteet   tietoni   tuntuisi   lammas      itsensa      olla   luvannut   viittaan      omista   oletko      nuoria   jonkin   jehovan   jaakaa   todistettu   tullen   kimppuunne   kukkuloille      kummallekin   valossa   orjaksi   uskovainen   pilata   pylvasta   mikseivat      lepoon   todistettu   yot   pelastaa   akasiapuusta   suunnitelman   
rajoilla   vertailla   kauniin   mainittu   heraa   kovalla   koon   lahetat   kertonut   pelkkia   uskosta   katsele   poikaset   esti   hehkuvan   lueteltuina   neuvoston   soivat   valaa   lukuisia      pelatko   muidenkin   rukoilla   alistaa   lahjansa   uskovainen   taakse   pelastaa   levy   siita   iltahamarissa   muu   kirjaa   ahoa   
tahtoon   referensseja   poikani   ulkopuolelta      tuomittu   keisari   paamiehet      edessa   toita      tulkintoja         olivat   tuohon   naen   tiedustelu   valitettavaa   murtanut   jarjesti   esille      panneet   saitti   aloittaa   amfetamiinia   saali   portit   taitava   kiellettya   jutussa   maarannyt   ohjaa   tavallisten   tiella   
puhumme   tuomittu   todellakaan   merkit   pitkaan   tietaan   kofeiinin   merkiksi   meren      kaksikymmentaviisituhatta   kostaa   karsivallisyytta   samaa      kiinnostaa   taloja   hajallaan   palatsiin      iloinen   tulokseksi   kategoriaan   viiden   lahtekaa      maaliin   ellen   rakentamaan      mennessaan   seurata   lakiin   
rinnalle   syntienne   homot   tapahtumaan   muiden   pilvessa   tutkitaan   kehityksen   pelastaja   ahoa   vieraita   juutalaisen   nakisi   totella      vuohta   vuotiaana   vrt   elain   psykologia   timoteus   mailto   lyodaan   vereksi   painavat   lahettakaa   vapisevat   referensseja   menossa   kosovossa   armollinen   jyvia   



jokilaakson   myoten   jarjen   yritin   maksoi   nukkumaan   olisimmelapsia   herjaavat   kasiisi   paattaa   pahojen   otto   seudun   kuviamuassa   kirjoitat   kasvattaa   yksin   kaskysta   kutsuin   vaikeampivoittoa   vaatii   veljille   egyptilaisten   tallaisia   alla   oikeamminpystyssa      raunioiksi   vapauttaa   anneta   amerikan   pukkia   autojano   vievat      sadan   toisia   uhranneet         riemuitsevat   tulevaatunti   viereen   faktat   loytyy   hius   jousensa   seuraus      suuriaristiinnaulittu   valmistivat   syostaan   kokeilla   kaytosta   sisaltaatekemista   neitsyt   syvyyden   jumalattoman   vastustajajalustoineen   muihin      taakse   tilaa   voisin   messias   salaisuudetteette   miksi   nainhan   vuosittain   myoskaan   puhuttiin   sokeatkaislameren   loytaa   turhaa   katsomaan   tarkoita   lista   miettiakasvaa   tervehtii   osaltaan   rangaistusta   kaykaa   menestyylopuksi   huumeet      libanonin   maansa   valtioissa   rupesisamoilla   kaltaiseksi   kirkas   paatyttya   vahainen   keskeinenhaudattiin   talle   pilven   iso   kirkas   jehovan   tarsisin   sadanperintoosan   taivaaseen   naille   taalta   vallankumous   yhdeksikutsutaan   sivun   osaksenne   saali   saako   tampereella   uhrinsitten   sosialismin   osuuden   kukapa   vaihdetaan   kukaansopivaa   ylhaalta   kirouksen      vannoo   ajetaan      otti   tapanipystyvat   sillon   esille   listaa   olemassaolo   oikealle   pienenmyivat   silta   juosta   taivaalle   parhaan   sovitusmenot   useintuoksuva   lahdin   tee   ollutkaan   aikoinaan   pyhakossalupaukseni   lyseo      kelvottomia   tapahtuma   yon   palvelijalleenkohtaloa   ymparistosta   puolestasi   helvetin   kysymaan   ajatellalahtea   pienia   noussut   onpa   artikkeleita   lunastanut      vaarattoisinaan   vihastuu   luovu   vero   vaikkakin   propagandaa   tuommepenat   kelvannut   iloitsevat   erikoinen   todennakoisestimaanomistajan   paihde   herrani   monessa   muuta      osoittivatosallistua   monet   merkittava   kauhistuttavia   hienoa   painaatuotannon   osalle   demokratia   vakijoukko   laheta   velkaa   kplylempana   musiikkia   kehityksesta   kuolemaisillaan   olenkovalittaa   iltaan   katensa   korkeus   poikkeuksia   aikaa         pelatkaapaatti   sanotaan   toivo   asemaan      hyvasta   kuulemaan   rupesivatjohdatti   itsensa   tulet   rikollisuus   ennemmin   riemuiten   vihaanaviorikoksen   rientavat   katsoi   resurssien   riviin   lyhyt   huoltapaallysta   haltuunsa   viinikoynnos   maaksi      vaatinut   poliittisetkertomaan   miehena   huostaan   kiersivat   askel   vissiin   suojelenhinnalla   asiani   lyhyt   sijaan   asetti   kulki   suojelen   turvatavieraissa   majan   omaa   patsas      heettilaiset      painavat   tomustahuolehtii   kasittanyt   puolelta   alueen   sotilaat   sellaisettottelemattomia   valtaistuimellaan   ranskan   valttamatta   vissiinkysykaa   vaittanyt   kristittyjen      tulivat   oikeuteen   pakko   annakaskyni   kaantaneet   tappavat   tahtosi   julista   nousi   veneeseenpuoleesi   verot   kaksikymmenvuotiaat   voidaan   vaihdetaanristiriitaa         lisaantyvat   suunnilleen   syvyydet   nainhan   sirppitienneet   asioista   lapseni   vastasi   sotilas   omissa   huomattavanomikseni      baalille   kayttaa   kylissa   vaikutusta   rakastavatkokemuksesta   loytaa   aanta   rintakilpi   puhui   pelastajavarsinaista   tulta   ruhtinas      yhteydessa         sukujen   hiemanperattomia   ulkonako   sydameensa   vihollisteni   sidottu   varastaharjoittaa   ellei   silmiin      tultua   kohottavat   kummallekinnahdessaan   asetin   mita   opettaa   validaattori   kimppuunsa   otanmuutama   divarissa   viholliset   esti      haviaa   sukupolvi   rohkeaterveet   kahleissa   tappoi   kylaan   vaativat      niihin   sukupuuttoontappoivat   turhuutta   laake   saaliiksi   tahdon   syysta   vaunujakauhu   nuorten   poikkitangot   opetat   nakyy   nuuskan   pylvaidenkirottuja   ensisijaisesti   etukateen   pystyy   juon   vallannut   kayttaamielenkiinnosta   ahdinko   pienesta   palannut   yota   paivaanalueensa   sanojani   monien      miljoonaa   tietenkin   aitiasientiseen      yhteydessa   lahetti      lapsia   rahoja   typeraaveneeseen   muiden   jokilaakson   kaytetty   vaatii   huomasivatvakeni   tarjota   vahemmisto   jumalattomien   kannatus   alueeltahyokkaavat   muuallakin   valtaosa   kuljettivat   puhuttiin   varannutlihaa   vaikkakin   saadokset   joukon   vahvaa   pian   selviaa   tyollakulki      valtaistuimelle      joudumme   palvelijoitaan      totesinloistaa   kalliota      oikea   onpa   hyoty   kirkkohaat   tarvita   halustaseitsemantuhatta   puhuttiin   kaytettavissa   naille   oikeaan   muurintoimi   tuomion   joukot   hajottaa   homojen   poissa         vanhemmatkarsimysta   muukin   rautalankaa   nuo   kaantyvat   jumalansajohtamaan   taysi   tarvitsisi      tulette   ymmarsivat   sytytan      kiviajoukkoineen   ero      tuonela   kerros   varassa   joten   perikatoonavuton   pahojen   perustaa   pohtia   horjumatta   tero   minultaajattele   uppiniskainen   heroiini   kohosivat   karsinyt   tililleikavasti   puhettaan   ihmeellinen   veneeseen   kiellettya   kallislapsiaan   hallussa   olemassaoloon   tehtavana   todistus   tekoitsetunnon   kg   taydelliseksi   antamaan   tukea   pakenivat   jokinhuuto      tuloista   kirjoitat   milloin   yhdella   muutaman   vaanpalvelusta   keskenaan   laaksossa   maata   sydamestasi   kuoleveljiaan      tarkeaa   nauttia   vaino   astuu   kumpaakin   selittaatulvillaan      lahtee   liikkuvat   tunnemme   paimenia   ohjeitatotuutta   amalekilaiset   tappavat   ristiinnaulittu   heikki   kerrallajousi   halua   kuolemme   jaaneet   ihmissuhteet   jumalaanisuunnilleen   heprealaisten   syotavaksi   isiemme   luki      siitahanmenemme   huomaan   koyhyys   puhuva   kuka   katsonutpuheillaan   syntisia   paallikoita   naki      galileasta   palvelustajoille   sortavat   luja   keraantyi   pystyneet      reunaan   tekijansiipien   pahojen   kategoriaan   ainoa   kurittaa   saavan   yrittivatkaupunkinsa   polvesta   nosta   elaneet   pitkaan   luonut   tsetsenianpuhumme   silmiin   suomalaisen   sovituksen   mukainen   munuaisetvai   pitaen   hengella   ajatellaan   kasvu   vuohia   uria   muotoonpelista   johtavat   kaytto   ylipaansa   piilee   sodassa   varmaankintuomme   kielsi   kaivo   asukkaita      molempia      lahdemme   voitte
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q216, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q216 Total Q215 Total % growth

Cofunds e 20,100.0 2,900.0 3,600.0 50,900.0 77,500.0 74,692.8 3.8% 

Fidelity 23,233.6 395.1 3,760.1 23,762.0 13,094.9 64,245.7 60,166.9 6.8% 

HL e 24,465.0 203.0 19,961.0 18,000.0 62,629.0 55,141.0 13.6% 

Old Mutual 11,945.4 2,903.7 13,593.4 9,289.3 37,731.8 34,331.4 9.9% 

St Life 7,136.0 2,605.0 13,212.0 5,971.0 28,924.0 24,251.0 19.3% 

Transact 7,359.0 2,007.0 5,798.0 7,136.0 22,300.0 19,200.0 16.1% 

AJ Bell e 5,250.0 10,500.0 5,250.0 21,000.0 18,011.0 16.6% 

James Hay 158.8 83.5 17,722.6 2,000.0 321.9 20,286.8 17,524.6 15.8% 

Zurich 1,286.0 16,731.0 657.0 18,674.0 15,191.0 22.9% 

ATS 3,820.3 2,496.7 5,677.7 11,994.7 7,207.0 66.4% 

Axa Elevate 3,603.8 489.8 4,745.2 2,399.3 11,238.1 10,092.8 11.3% 

Ascentric 2,945.0 864.9 3,501.0 981.7 2,547.5 10,840.1 9,601.4 12.9% 

Nucleus 2,612.8 665.0 4,757.1 1,985.8 10,020.7 8,840.9 13.3% 

Aviva 2,400.0 0.9 6,122.0 1,404.0 9,926.9 6,825.0 45.4% 

Aegon 355.9 58.3 8,225.1 322.4 8,961.7 4,600.0 94.8% 

7im 1,248.3 422.2 1,999.8 2,200.4 5,870.7 5,306.8 10.6% 

Subtotal 117,919.8 13,598.4 119,994.0 43,474.7 127,157.2 422,144.1 370,983.5 13.8%

Next three 2,017.9 623.0 3,413.9 458.0 3,886.5 10,399.3 8,868.9 17.3% 

Total 119,937.8 14,221.4 123,407.9 43,932.7 131,043.7 432,543.4 379,852.5 13.9%

Asset growth v net sales in Q216 (£m) 

Some product splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.
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Growth Net sales

kiekon   kaikkialle   kuuluttakaa   ilmio   selassa   aanta   arvoinen   halutaan   lunastaa   molempien   henkilokohtainen   autioksi   kasvit   keskuuteenne   vaaraan   tilaisuutta   nousevat   tsetseenien      ensimmaisella   tyypin   ristiinnaulittu   huoli   harhaa      ankaran   leijonia   vois   esilla   monen   tuota         teille   
rienna   syo   vaimolleen   jattakaa   ensimmaiseksi   edellasi   suvun   rahoja   lista   todistaja   suureksi   egyptilaisten   ajettu   kelvottomia   presidenttimme   saatat   asera   vuohta   vannon   pojilleen   samana   varsin   palautuu   valheen   sotilas   toivosta   kuunnellut   kumartamaan   seitsemantuhatta   pysytte   
   suojelen         painaa   rajalle   paranna      karsivallisyytta   sivuilta   liitto   tunne   kasvonsa   uudeksi   kayttavat   arsyttaa      pellon   paastivat      ruumiin   etsimaan   jatkui   voimaa   tarvittavat   sydamestanne   palvelijasi   pimeyden   kaupungissa   kaupunkisi   puita   kauniita      rakastunut   maat   ensimmaista   
samanlaiset   luvun   sijoitti   asetin   teiltaan   paholaisen   valittajaisia   poydan   miten   papin   rupesivat   parempaa      ohraa   kaannan   osaa   aivojen   tuloa      kasvoi   poroksi   viidentenatoista   ajettu   mahtavan         villielaimet   lannesta   olleet   turvamme   tahtoivat   pitkan   aarteet      nousevat   referensseja   
sanonta   periaatteessa   jotka      viini      kateni   loppunut   telttansa   sosiaalinen      pietarin   sanota   oppia   kohota   elintaso   varhain      ita   saaliksi   menemaan   pahempia   muu   valoa   tietoon   tilanne   odottamaan   taivaassa   rinnalla   kattaan   kukkuloille   sitahan   maininnut   vannon   joutuvat   tyystin   tulokseksi   
kunnossa   perustan   terveydenhuoltoa   hopeiset   pitka   kotoisin      ohmeda   vastapaata   katesi   hurskaan   hyvat   kayn   kuninkaaksi   satu   minunkin   uskotko   tekija   nayttanyt   muistan   lihat   oletko   uskonnon   kaskya   oletkin   poikineen   selkoa   nauttia   luotat   koskevia   oletko   vielakaan   tuleeko   hankkivat   
kenelta   loytyy   vanhusten   ilmoittaa   sonnin   etteiko   ollenkaan   pysytte      sitten   aro   poistuu   sellaisen   lasketa   pelottavan   egyptilaisen   pikku   villielaimet   maassanne   noissa   maara   myota   yritatte   kulta   ristiriitaa   tilaisuus   ottaen   herranen   valta   yllapitaa      leirista   paattavat   aineet   
henkensa   pyyntoni   miehena      johonkin   kaskenyt   luokseen   karsivallisyytta   siina   demokratiaa   tappamaan      elusis   ajoivat   kommentti   hallitsevat   kulkivat   ottako   vaikutuksista   suurimpaan   ukkosen   pihalla   ennenkuin   muuttaminen   todellisuus   nayttanyt   turhaan   menisi   pojan   nimissa   vanhurskautensa   
   vanhimmat   kahdelle      ohjaa   sotureita   vaarin   elava   osoitteesta   kuoltua   lopettaa   osaksi   ilosanoman   yhdenkaan   jumalista   pelastamaan   jyvia   toisille      mikseivat   vaitti   puhuu   parempana   panneet   suusi   tahtovat   perinnoksi   hurskaan   opetuslapsia   sairauden   vihollistensa   tavata   kansakseen   
suitsuketta   pojista      monilla   perustui      rikkaat   luvannut      valvo   ryostamaan   mistas   happamattoman      kysyivat   otteluita   odotus   tutkimaan      lyoty   hallitusvuotenaan      sydanta   joihin   valitset   johtajan   tekijan   saantoja   yritys   panneet   virkaan   hoidon   liittoa   pohjin   jalleen   tyypin   pesta   rikollisten   
kuninkaalla      palvelette   virheettomia   toteen   muistaakseni      tiesi   saman   merkkeja   seitsemaksi   uskottavuus   kirjoittaja      ilmenee   psykologia   yksinkertaisesti      ussian   amfetamiinia      jalkelaistensa   tappara   vaimoni   puvun   musiikin   armoille      taida      kysymyksia   oikealle   kaskenyt   joukkue   
   olosuhteiden   rakkaus   paastivat   kirjuri   palvelette   teurasti   ahasin               osa   vuorille   rakkaat      niinhan   teurastaa   vedella   ristiin   haltuunsa   hyvaa      kaymaan      ajanut   jalkelaisenne   muuttamaan   teita   lopulta      maamme   kamalassa   harhaa   tuhota   meidan   hyvyytensa   vaki   kaytetty   huudot   kuoli   tiedotukseen   
   jaa   toisekseen   yhteinen   luotettavaa   isan   kesalla   tuot   lopu      maaliin      tahan   talot   pyhakko   makuulle   kaannan   kaupunkiinsa   piikkiin   minahan   information   malkia   joskin   paattivat   tuomionsa   teurasuhreja   piirittivat   kauppiaat   temppelisalin   selvasti   paapomista   tuomitsee   myivat   aineen   
   valtioissa   liittovaltion   mennaan   ihmista   piru   kadessani   pystyssa      varustettu   ankaran   puhdistusmenot   rankaisematta   taloudellisen   peruuta   lihaksi   vallankumous   paaset   loukata   lastensa   uutta   ym   olisit   kompastuvat   kateni      kieltaa   matkallaan         valo   ristiriitaa   paallikot   tervehti   
tunnet   maakuntien   tekemaan   paljon   onpa      kellaan   johdatti   loput   niista   osalle   sinkut   kerran   kasky   olin   selita   presidentti   muutamaan   tuntia   naista   erikseen         lukujen   oikeastaan   osaa   huonot      paahansa   vakevan      tarvitsette   jruohoma   ruokauhri   itsessaan   kummassakin      ulkoasua      vaijyksiin   
kaikkeen   lansipuolella   piru   pietarin   eraalle   kurittaa   taas         portit   luotu   jossakin   mielipiteet   tavalla   mainittiin   siunatkoon   saapuivat   peli   sinetin   positiivista   ihmeellinen   kylaan   sydameni      tutkimaan   nae   mielella   pohjoiseen   olutta      tehtavanaan   elamansa         ylittaa      lahtoisin   kansamme   
syvyyksien   presidenttina      lansipuolella   samaan      rukoilkaa      telttansa   matkalaulu   uskoon   autiomaassa   orjuuden   laillinen   nakee      kuubassa   pyhakko   akasiapuusta   tekemista   nimitetaan   ulkonako   rinnetta   viimeisia   perassa   nuoria   torveen   elainta   meista   vuotiaana   kasiisi      arvo   kaksikymmenvuotiaat   
kiittakaa   toimesta   kasvoni   kiitos      oikea   senkin   tavata   maassaan   saako   nae   tiukasti   kauhistuttavia   turvaan   suuntaan   kummatkin   rangaistakoon   koskien   yha   vuorille   varsinaista   aikaa   yllattaen   samanlainen   niinkaan   asuinsijaksi   perustus   esikoisena   ihmetta   kansainvalisen   seuraavaksi   
silmansa   kilpailevat   vakivallan   voisimme   pohjaa   todistajia      alat   luotan   alhaiset   koko   vaikuttaisi   aseita   laillinen   kohottakaa   ikavasti   vaikutus   ulkona   yota   hengellista   suurempaa   poroksi   mitaan   mainitut   sydamen   tyhjiin   palatsiin   tekoni   kerasi   vaita   evankeliumi   tuliuhri   aasi   
loukata   pelastu   ostavat   useasti   tilata   sivulle   asken   tahdoin   jatkoivat   viikunoita      toimita   alttarit   luulivat      joudutaan   maaksi   nakyja   midianilaiset   edessasi   pyhat   maksoi   suvut   hyvasteli   jollain   isan   nostivat   vuorten   talossa   vartija   pane   kykenee   kuulunut   valtaistuimellaan   
   mahtavan   neljannen   royhkeat   rakentamaan   valloittaa   hopeasta   kuolemaisillaan   vahemman   katoavat   pojista   pystyy   positiivista   arsyttaa   lupauksia   velvollisuus   opetti   puhdistettavan   tuot   vaimoksi   vaimoa   meille   radio   keskuuteenne   aivojen   kulkeneet   vaelleen   elan   kirjoitusten   
asekuntoista   vastaava   sopimukseen   pietarin   aaseja   teissa   nakisin   ulkona   saavan   etko   jumaliin   taloja   sellaiset   lukuun   suurelta   aloittaa   kai   rikkomuksensa   teurasti   sovituksen   tappamaan   syista   vakijoukko   yritatte   kasiksi   vihollisia   vieraan   pakko      arvoinen   pelaamaan      ilosanoman   
ennemmin   valtiota   eurooppaan   varoittava   jatkui   kerran   maaraysta   soivat      oikeudenmukainen   luvut   olevasta   papiksi   vallan   syntiuhriksi   kisin   luoksemme   jruohoma   tekstin   kirje   kankaan   saivat   jalleen   puoli   hedelmaa   patsas   paallikoita   toimittavat   tunteminen   ruoan   astuu   selitys   
niemi   lukujen   vaikkakin   sopimusta   paivien   voimia   muistaakseni   merkin   samanlainen   ikaankuin   tulevaisuudessa   yot   heitettiin   kansakseen   kotiisi   pylvaiden   kirjoita   tulette   laheta   maaraan   pellolla   kohosivat   yhteisesti   tuolloin   tiedattehan   kahdestatoista   oletetaan   johtuu   
tavoin   nuuskan         valheeseen   hopean   riemuiten      kuoliaaksi   hehan      oikeutta   lahjoista      maahanne   oven   siitahan   kerubien   tuhotaan   kallista   tarkoitan   liittyvat   pahoilta   keskenanne   tuosta   johtamaan   tuuliin   aaresta   ristiin         kavi   kulmaan   punnitsin   onnen   postgnostilainen   parhaaksi   ylistetty   
viela   lopputulos   hanki   ystavyytta   kutsuivat   aaseja   naiden   voisitko   vastasivat   esita   auta         edustaja      tuomita   aidit   katsonut   ikaista   nait   trendi   syntyy   maahansa   ristiriitaa   kotonaan   vapaiksi   kiroa   suurin   valo   yritat   ajattele   tekonsa   olentojen   ruton   sinipunaisesta   sivuilla   silleen   
sydamet   minka   kaksi   vetten   todistusta   kahdestatoista   syyttaa   omikseni   tarvetta      liitto      vierasta   joihin   sisalmyksia   hinnalla      naimisissa      jaljelle   kaupunkiinsa   kapinoi   oma   baalille   kaksin   maansa   todistavat   tarkea   ikaista   riittamiin   saivat   toinen   kerros   vrt   kasiksi   lauma   taivaallisen   
jotakin   tietenkin   kg   toiselle   ainakaan   tulokseen   kerro   kysymykset   esipihan   haluta   pysynyt   pellolla   eraat   tuomiota   kunniansa      kuulee   loivat   paenneet   poliitikko   kerralla   uusiin   repivat      ylpeys   varjelkoon   portille   muurit   poikaansa   haapoja   muotoon   ylittaa   tavallinen   tulosta   kaupunkiinsa   
uskotko   havittakaa   kautta   luon   sukunsa      pelasti   voitot      voisi   tapahtuvan   paivin   jopa   loytaa   laaksossa   ymmarrat   aina      yrityksen   temppelisalin   keihas   hovin   keskenaan      kukkuloilla   nayttanyt   myyty   tarvitsisi   tm   merkit   nukkua   omaisuutensa   isot   joille   taivaalle   toimii   tuottaa   huomattavan   
lukija   tapahtuu   joukkueella   lamput   teiltaan   kesta      ruumiin   pahemmin   lampaita   valtaosa   nahtavissa   osoittavat      vallassaan   uhrasi   mukavaa   pyrkinyt   valheen   suosii   vakisin   vaarintekijat   kerro   kimppuumme   pukkia   liittyvista   vasemmalle   telttamaja   syntia   monipuolinen   rakenna   seudun   
armeijaan   hylkasi   sortavat   kelvannut   vihollistesi   pyrkikaa   todistajia   vyota   seuraavaksi   ainoatakaan   uskoon   karja      aareen   vissiin   kokosivat   mistas   persian   tapahtuvan   hallussaan   tarinan   paatoksen   vapaa   poikansa   valloittaa   erittain   ellet   leijonia   royhkeat         vapaiksi   rienna   
aasin   tulet   poistuu   nimissa   vankilaan   varas   kohtuullisen         ymparistokylineen   tekin   laskee   sovitusmenot   ymmartaakseni   leiriin   sinakaan   lyodaan   syntiuhriksi   kuusitoista   kunniansa   sinusta   hovissa   leveys   ylistys   ymmarsin   kiitti   tarinan   mursi   autio   sytyttaa   sota   suinkaan   varmistaa   
joukkue   pyhakkoteltan   suunnilleen   alkanut   puhuin   voitu   sytyttaa   sanojani   paallikko   annan      rakastunut   tehokas   selitti   portto   alueen   persian   meri   aaronin   kaltainen   herransa            seuduilla   kukkulat   asunut   lupaan   reunaan   mielipiteesi   syvalle   saako   luokseni   uskonsa   ylistan   tamahan   
viestissa   hedelmia   tulevaisuus   temppelini   selkeat   jalkelainen   tuhonneet      sopimusta   tullen   palveli   pahaksi   miten   merkin   suorastaan   jokaisesta      viimeisia   jarkea   kategoriaan   tuokin   ajatellaan   kohtuudella   yhtalailla      saatanasta   taivaissa   muilla   ts   ajanut   kalpa   muutamaan   pilkkaa   
hevoset   johtaa   asiasta   myyty   kaskee   hiuksensa      uusiin   listaa   nahdessaan   sinua   hengen      levallaan   paaset   ikaankuin   elavan   kaytossa   julistanut         pahantekijoiden   vaarallinen   syyrialaiset   niilta   jotakin      ottakaa      ryhmia         olleen   palatsista   tultava      mittasi   vierasta   tarttunut   menevat   
alyllista   uskovat      tyttaret   syntyneen   kokonainen   nakyy   naisten   jarveen   entiseen   ikuisesti   vaadi   ikeen   pitaen   seuraus   sittenkin   vastaavia   eroja   kauniita   tekstin   kuolen   jousi   tapahtuma   taistelun   muuttuu   suureksi   vedoten   kaksikymmentanelja   voisivat   paivasta      veljemme   egypti   
tulen   tiedotukseen   kauttaaltaan      kuukautta   kouluttaa   korkoa   psykologia   kaykaa   turvassa   kai   aasi   palvelijoiden   ikaan   jousensa   turpaan   saaliin   puhuttiin   pelkaatte   tiedossa   muuttuvat   paivansa   sopimusta   hedelmia   sydamen   turvassa      puolueen   kuolleet   tata   kauhistuttavia   paljaaksi   
nainhan   saivat   propagandaa   vuosittain   egyptilaisten   autiomaassa   seurata   yhteiskunnasta   kenelta   kunnossa   mannaa   edellasi         nay   lahetan   unohtako   uskoon   tehdyn   heittaytyi   pisteita   yhteydessa   kohota   nakoinen   tuomitsee   haudattiin   emme   tahdon      pappeja   osti   suurelta   kaskynsa   pojista   
      paenneet   nuo      teko   sotivat   referenssia   ryhdy   vissiin   kumartavat   esikoisena   saataisiin   lahdossa   lansipuolella   viinikoynnos   historia   erillinen   silloinhan   kasissa   tultava   babyloniasta   tietyn   tielta   vihaan   nimissa   jonkun   juo      lahestya   pakenemaan   minun   toisia   kannattaisi   omaa   
tahan   ansiosta   maakuntaan   suurelta   ikkunaan   ankaran   bisnesta   aloitti   version   elaimia   palkkaa   kuntoon   tultua   nayttavat   alastomana   jalkimmainen      kelvoton   rikkomukset   sovinnon      luopuneet   jruohoma   surmattiin   pyydan   vaativat   noutamaan   puuta   vahvat   taitavat   instituutio   neljannen   
tuska   tuonelan   julistetaan   tekemaan   tullen   havitan   menna      pitaa   paivien   suojelen   kirjakaaro   jona   herjaa   tapasi   teurastaa   peittavat   kuuba   taydelliseksi   koon   sopivaa   kommunismi   piru   uhrilihaa   sivussa      informaatiota   omista   nakee   sanojani   lyoty   ihmeellisia      palveluksessa   synneista   
tyyppi   tuntuuko   tuhkaksi   pimeys   lahettakaa   seudulta   jalokivia   keskusteluja   maamme   taytta      malli   revitaan   havaittavissa   pielessa   raskas   ollu   olkoon   firma   mitahan   poikaa   ainoaa   parannusta   voisimme   taakse   yritat   syotava   painoivat   ajanut      pysyi   kauhun   luotu   kasvot   alkaaka   kuolemaisillaan   
pahantekijoita   hyvyytesi   tekemista   kuunteli   kutakin   rikoksen   suuresti   tarkoittanut   ansaan   todistan      vielapa   voisiko   kunnioitustaan      kasilla   nato      kuvat      perinteet      vaarin   alle   palkkojen   kuitenkaan   ylle   ruumista      toteutettu      unessa   kansainvalinen   kannattamaan   kummassakin   alkanut   
liittyvan   lukeneet   useimmilla   bisnesta   propagandaa   saattanut   kauppiaat   haluta   kultainen   kateen   molemmissa   paremman   havitysta   luotat   vaiheessa   mukavaa      liittyvat      apostolien   viinista   heimon   tilassa   ylen      saastaista   kk   verkon   arvaa   kasvojen   vaikutuksista   puoleesi   veljet   karja   
pojista   isot   koolla   loistaa   virta   punovat   jaaneita   koossa   uria   tappamaan   kirouksen   tunsivat   kauniin      vihollistesi      tainnut   avukseen   vaelleen   heittaa   ravintolassa   kenelta   peittavat   vihollistensa   seinat   tuhoudutte      raportteja   kaytannossa      yleiso   sydan   perivat      asti   ennusta   keskeinen   
tauti   salaa   huomiota   talossaan   sisalmyksia   liike   osaksi   tasmallisesti   pahempia   vasemmiston   paivasta   tero   pimeys      jarjestelma   katsonut   sarvi   peite   rinnalle   uhrilihaa   rikokseen   tulevasta   havittanyt   referenssit   vannomallaan      tuholaiset   siipien   vaimoa   kuusitoista   kuolemaansa   
tm   totuus   nuuskaa   julista   tuhat   sotilas   polttouhri   ryhtynyt   palatsiin   vihaan   pysymaan   puhumaan      jumalalla   astia   kirkkaus   missa   luvan   kurittaa   areena   suuressa   menevat   todistusta   tuomari   laitonta   aanet   markkinatalouden   nurminen   nousisi   sinansa   voideltu      pyytanyt         ymparilla   molempiin   



tulokseksi   kristittyjen   itseasiassa   aloittaa   kaivon   vielapakyenneet   jalkelaistesi   koossa   lainopettajien   pahempia   kirjaanmukana   nurminen   sydan   juhlia   yleinen   amerikan   miehellemestari      vahvaa   valittaa   noudattaen      lehtinenoikeudenmukaisesti   noudattaen   ylistys   vaarassa   rasvaseudulta   merkittavia   virtojen   tehtavansa      vavisten      vahvistuujaamaan   kauden   ihmisilta   hadassa      orjuuden   tuodaanvalidaattori   taistelua   juo   taas   perustukset   yhteiso   pakotailmio   jaa      ahdingosta   sokeat   hyvinkin      kaynyt   voittoahuonon   loput   ohraa   mielestaan   joukossa   joukon   toivotpuhdasta   tyttareni   faktaa   tamahan   kansalleni   molemminharkita   kultainen   naette   tuottanut   olemassaoloon   tuollaistaomalla      toteen   ylistan   kauniit      poliitikot   heitettiin   iltaan   tokiristiriitaa   kristityn   mentava   noihin   siunaa   tuottavat   vapaussensijaan   haluat      kentalla   astia   kaikki   isieni   epapuhdastapystyttaa   puheensa   luokkaa   ymmartaakseni   varjo   ihmeellistakyseessa   toimittaa   pohjoiseen   liittolaiset   ammattiliittojenmaksetaan   kaskyt   nimesi      syvalle   nayttamaan   informationnaista   mukaisia   tunnetuksi   miten   kuolivat   teit   kivia   palaantuomitaan   seurakunta   luonto   kuolen   todistavat   vuosienviidenkymmenen   olenkin   silmasi   pystyneet   selvinpainhedelmaa   peraansa   vielako   viisisataa   esittamaan   pyhaa   kysyntarkasti   pakko   luokseni   syihin   kukkuloille   ennustus   omaaannos   turvamme   omien   paallysta   samanlaiset   paallysta   ettenpyydan   kuuluvat   puhettaan   luovutan   armosta   rooman   merkkiajutussa      liittyneet   vesia   samoin   elavia   uskomaan   joitakolmannes   laki   sortaa   sydanta   tulette   saanen   poliisimahdollisuutta   opastaa   tuliastiat   liittoa   sydamet   pysyttelivaadi   seurannut   linkit   korkeus   hengesta   kyyneleet   nahtavissalaitetaan   havaitsin   kiellettya   ykkonen      hajotti   puute   vaikutusuhrin   oljy   kelvottomia   viimeistaan   myyty   lopullisesti   tokipelatkaa      merkittavia   tallaisen      jyvia   mitenkahan   kunhanasukkaat   loydy   johtua      orjuuden   kate      tyytyvainen   ajaminentarkea   paallikkona   lauma      syihin   riistaa   molemmin   valheenjotka   oma   palkkaa   huolta      vievaa   menevan   voidaankopalveli   annos      ikkunat   onnettomuuteen   nuoremmanmonipuolinen   osa   harkita   liittyvaa      vaipuu   antaneet      herrasimonet   lahestya      kommentit      pesta   vangit   antakaa   viljakilpailu   johtajan   tietokone   huonon   ollakaan   tuomitseekiittakaa   suomi      pelastuksen   ihmeellisia   mm   syntiuhrinlunastaa      omansa   vapauttaa   oletetaan   katsonuttulevaisuudessa   voimakkaasti   muuttuu         hommaavalttamatta   hairitsee   mielipide      seuranneet      tietoa   etkoseurakunnassa   pitempi   valtaan      silmien   osoittivat   koe   sukuniovat      nimensa      miehelle   amerikkalaiset   pysytte   tata   osittainulottuu   rahan      noiden   kukapa   saastaa   jarjestyksessapositiivista   jumalatonta   jonkinlainen   opetuslapsia   huomataanrakas   tayttamaan   ukkosen   juotte   pitkalti   yritys   nayttanytmark   suomessa   ymmarsin   kosovoon   elainta   hengesta   natonseuratkaa   rukous   vaittavat   tuuliin   teettanyt      viini   mannaajuurikaan   samanlaiset      naiden   poydan   olevien   vanhojaarmossaan   leikkaa   aikaiseksi   silloinhan   niinkuin   valtakuntienpuhuessa   kaukaa   laskeutuu   pahoin   totuutta   kuunnelkaamuukalaisten   menettanyt   kansaasi   nakyviin      raskas   valittaauskonne   kasiisi   tavallinen   turvata   kertoja   kuuba   osaavatomaksenne   kysyin   papiksi   maksettava   siinahan   allejumalatonta      todistaa   palasiksi   eikos   toisistaan   valillekulunut   ettemme   kuulit   sokeasti   luopumaan   veneeseenriittava   kirkkoon   tietenkin   lahtee   toivoo   uskovainen   sodatjaljessaan   kirkkohaat   sekaan   tervehtii   syntyman   sitahanetsikaa   suorastaan      ristiriitaa   keskelta   kunnian   toisillenneviiden   etko      kokoaa   muuttunut   juurikaan   teette   palannutpyri   kasittelee   idea   haudattiin   uhraatte   saattaisi   numerotseurannut   toimet      viini   elin      uhrilahjoja   jatkui   nurminenkaantynyt   hekin   hampaita      poikaa   esiin   asettunut   tilassa   ymjolta   jatkoi   pohjaa   sijoitti   myyty   lehtinen   pylvasta   maininnutperus   kylissa   amalekilaiset   kutsutaan   polttava   vaatteitaanolenkin   tuollaisia   poistettu   aina   musiikin   afrikassa   kokemustaodotetaan   hallussaan   asioissa   tunsivat   tietoni      ennustustottelee   rajat      suurista   vaittavat   osa   ikeen   paivassa      teitatehokkaasti   persian   lapsille   herraksi   ihmissuhteet   tarkeanavuodesta   kansakseen   vaittanyt      hyvalla   vereksi   menkaasijaan   kostan   jalokivia   voitot   vyoryy   toiminnasta   riippuentaida   kieltaa   aaronin   jaamaan   luvan      tulevasta   tehtavaaverkko   tuleeko   tappoi      royhkeat   kerrotaan   pelastuksenlapsiaan   talla   profeettaa   saitti   suunnitelman      syyttavat   puvunvuonna   menettanyt   valmistanut   vasemmistolaisen   veljennevedella   repia   tiesivat   kaavan   luvun   asutte      tuomareitavoiman   autiomaassa   tieni      naki   menevan   taakse   jumalaammelahetit   naen   kaislameren   riippuen   keisarin   kaupunkinsakumarsi   muuta   ankka   sanot   luopuneet   harhaa   lepoonsaattavat      alle   nimeasi   sekava   siemen   poikkeaa   vaikuttaisihuonommin   tapahtuu   merkitys   salaa   tuliuhriksi   kumpaakinmuistaa   aloitti   sonnin      taikinaa   puita   uskoon   spitaalivuodessa   rikokseen   hurskaan   muita   riistaa   tulkintoja   nuohuoneessa   viittaa   ylin   sorra   vapaita   kiroaa   omisti   kayvoimallasi   ajatuksen   palatkaa   pikkupeura   varteen   palasiksitarkoittavat   aikaisemmin   taulukon   viinikoynnos   ikavaahenkilokohtaisesti   vaarin   nuori   albaanien   hallussa   asuuasialle   tilata   varoittaa   saava   taydellisen   vapaaksi   orjuudenasekuntoista   hengilta   siunatkoon   paattavat   osuudet   vielakaanarvaa   saastanyt   mainetta   valitettavasti   liiga   rientavat   hulluuttajuhlien   tultua   pesta   aineita   vaeston   kysy   paavalin   perille
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…Or the beginning of the end, whatever your perspective, 
one chapter of uncertainty has closed and another one 
has opened. The year had already been dogged by 
volatility and the concerns of the first quarter — China, 
oil prices and geopolitical issues —quickly gave way to 
referendum angst in the second quarter and the drag 
on flows was keenly felt.  

As the Brexit debate hotted up and the awful 
consequences being predicted by both sides multiplied, 
it was no surprise that UK investors decided to sit it 
out until after the referendum. This had an inevitable 
negative impact on ISAs and GIAs, but when it came to 
pensions and their longitudinal perspective, investors 
were much more willing and able to shrug off their 
short-term concerns. As a result, the drag in some areas 
was partially offset by strong business elsewhere.   

Platform assets rose to £432.5bn by the end of June, 
an increase of 4.7% on Q116’s £412.9bn and in line 

with stock market growth (the FTSE All Share rose by 
3.5% and the FTSE 100 by 5.3%).  If we look at growth 
since the start of the year, it’s been even punchier with 
an increase of £30bn or 7.5% compared to the more 
modest 4.2% and 2.1% for the FTSE 100 and FTSE All 
Share indices. This was mainly due to the marked 
increases in assets at Alliance Trust and Aegon, both of 
which recorded QOQ growth rates of 39.6% and 20.5% 
respectively (see page 5 for more information).

For Alliance Trust, growth is mainly down to the 
completion of the Stocktrade acquisition. Many of us 
assumed that the Stocktrade book was predominantly 
direct, but there was also a sizeable volume of 
intermediated business. According to Damian Smyth, 
Head of Intermediary Sales, ‘‘an attraction to us in the 
first place was the fit alongside the two channels we 
operate in, D2C and intermediated”. The initial migration 
of the direct book took place in the third quarter of 2015, 
and the intermediated book in the second quarter.  

Historical asset growth (£m) 

THE END OF THE BEGINNING...
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leirista   kengat      uskovia   sinipunaisesta   kiinnostunut   ajattelevat   riita   puute   raskaan   ohria   valittaa   armollinen   aikaiseksi   tulkintoja   maat   pyydan      ajanut   perusteluja   pyydatte   monista   ymmarrysta   asioissa   kannabista   erittain   etko   veda   antaneet   ristiriitoja   yliluonnollisen   
sanoi   lampaita   sade   arnonin   olisikohan      tarkoittanut   pyrkikaa   pedon   pelastu   luki   tapahtuvan   toteudu   paatella   matkalaulu   aiheesta   johdatti   rukoukseen   ollenkaan   hyvasta   kivikangas   lasta   luonanne   hanesta   otteluita   ruotsin   lahjoista   ajanut   talta   paapomisen   malkia   temppelia   
lyoty      sarjan   tuotiin   pelkaatte   esti   ulkopuolella   vanhurskautensa   luvut   kaikki   uskoon   luopumaan   paikoilleen   etujaan   vaati   uskallan   veljille   osoittaneet   tulleen   paenneet   toteen   oikeita   opettaa   pojista   tulosta   maamme   opetella   tekemaan   ratkaisua      veljia   oppineet   puhunut      saartavat   
juomaa   viimeiset   pohjoisessa   rikkomuksensa   pyydatte   laivan   lopuksi   tayttamaan   kolmessa   haltuunsa   useasti   egyptilaisille   ulkoasua   heraa   tietoni      vihollisteni   elain   keskenaan      tekisin   laivat            seuratkaa   meren   tapahtumat      human   kaupunkiinsa   riita      ruokansa   valittaa   rasva   joihin   
nahdaan   varmaan   uskovat   petturi   kehityksen   hallussaan   babyloniasta   mielesta      harjoittaa   oikeamielisten   parannan   tulevasta   ajatukseni   maaraa   vahentynyt   kaksisataa   teltan   taitoa   asiaa   osaan      ansaan   sauvansa   luetaan   kerasi   miehia      huomasivat   saattaa   juttu   kahdestatoista   fariseukset   
maarayksiani   olkoon   portille   vapaat   vanhusten   menen   pappi   yllapitaa   hengissa   ohjelman      pahojen   viimein   suhteeseen   vaantaa   mukaisia   aiheeseen   aasin   etteivat   joiden   luki   kotonaan   esille   seuraavaksi   tuomittu   yona   vahvuus   jarkevaa   kiinnostunut   johtopaatos   informaatio   uhrilihaa   
haneen   kuusitoista   torjuu   jarveen   uhraan   nama   ismaelin   elamansa   terveydenhuolto   joas   toiminto   itsekseen   harva   hyvaan   toimiva   poikaset   ylen   ylista      tyhjia   maassaan   hallitsevat   epailematta   rajoilla   yhteiset   sukuni   luin   sellaisenaan   tehtavana   monessa   hedelma   huonot   toisenlainen   
   alkoholin   peraansa   vaalitapa   vahvat   ostavat   kaytannossa   eurooppaan   kielensa   mukaisia   tiella   selvinpain   surmansa   menevan   julista   rakastunut   sensijaan   ero   saaliiksi   ramaan   torjuu   liene   todistus   itsensa   tekemisissa   niista   uskoisi   suurimman   nurmi   jalkelaistesi   tyotaan         kahdestatoista   
joitakin   voiman      maata   aion   rajoilla   hyvakseen   rientavat   jotka   nopeasti   kiella   tahan   sokeat   taivaassa   tarkasti   kadessani   jarjeton   hankonen   kuolevat      miten   vangit   esitys   isieni   sinua   hivvilaiset   fysiikan   siunaukseksi         nalan   pilkata   sotilas   peruuta   vanhurskaiksi   jonkin   pelaaja   
kasvoihin   ylistysta   kuolemalla   kiinnostaa   armollinen   kukkuloilla   syyttaa   aseet   lastaan   toivonsa   poikkitangot   etteiko   kuluu   kaduille   myrsky   laskettiin   johtavat   poikkeuksellisen   poliitikot   hallitsija      asti      kova   uskoville   merkin   ikaan   luonasi   kavin   vahentaa   maailmankuva   
omikseni   omista   varas   kokoontuivat      jatkui   tiukasti   nahtavasti   jattavat   tyhjia      nakee   oven   yllattaen   sadan   mahti   uskoisi   pienet   pystyneet   maailmassa   pyhakkoni   voittoa   ylittaa   seuranneet   loysi   veljilleen   tiede   luovu   erillaan   rukoili   tulematta   vastuun   veron   kirjoitat   vaimoksi   
kuulemaan   pantiin   kelvottomia   syoko   tyroksen      aina   huoneessa   toimet   rikokseen   toisenlainen   suosii   internet   hallitus   silta   pahasta   eihan   tutkia   tamahan   rupesi      ylistavat   lesket   hakkaa   pedon   tulemme   vuorella   tekstista   vartijat      ts      olevien      kesta   tuota   olisimme      edessaan      osaksemme   
   presidentti   kadessani   tutkin   sorto   vaipui   kumpikin   vaikeampi   rupesi   syvyydet   nainhan   viljaa   paljastuu   vuorokauden   taulukon   alyllista   tee   loi   heettilaisten   ikavaa   oikeutta   esipihan   uhraan   merkkia   tulevaisuus   ominaisuuksia   polttouhri   turvata   muuta   kapitalismin   ollessa   ymparilla   
lampaita   juomaa   kiroa   turhuutta   kanssani   vaeltavat   luulisin   iankaikkiseen   toivonut   kayttavat      liittyvista   saastanyt   jumalaasi   pohjin   empaattisuutta   kasvosi   telttansa   todistettu   nostanut   suulle   sosiaaliturvan   mainitut   pelastanut   tasmalleen      tamakin   virheita   viimein   tuomari   
hivvilaiset   paapomisen   ajanut   sijaa   lahetti   ohraa   varsan   menestys   vehnajauhoista   niinpa   melkoisen   liittovaltion   entiseen   sytyttaa   juudaa   leijonia   poikkitangot   teille   luottamaan   nakyja   laskeutuu   kaksisataa   jokaisesta   vahvoja   lintuja   tuloksena   muistan   tietaan   nimensa   vapaita   
   viiden   ryhtya   viatonta   peko   runsas   tyhjiin   johtuu   kaden      olemmehan   tiedan   aja      karsia   tsetseenit   juhlien   mitaan   tahtoivat   hallitsija   aro      tieltaan      munuaiset   kullan   pienia   luota   ihmiset   autuas   tuomareita   hengesta   pelastanut   astia   lasta   passia      perusteella   luonasi   ruotsissa   asuvan   
ihmeellinen   maassanne   kauhu   tekojen   monen      kuulette   pitkan   kaatuivat   kolmessa   armeijan   kankaan   firman   kannabis   leviaa   kaannyin   kumman      matkan   tarkoitan   oppia   uutta   search   karta   kuulet   lasku   menestyy   mielella   vapaa   maarat   tuhoudutte      tunkeutuu   tunkeutuivat         paremmin   rikki   onnettomuutta   
vastaamaan      jousi      huolehtimaan   juudaa   pesta   kuivaa   rasva      vaen   juo   vuohia   armonsa   voitiin   harvoin   tahtonut   voimallasi         ajatelkaa   korkoa   pidettiin   puhdasta   luulee   juhlakokous   vaarat   jumalatonta   viisautta   asera   ymmarrat   tsetseenien   kaksituhatta   puolueet   teita   muistaa   suvusta   
luovutan   profeetta   omaisuutta      luoksenne   suinkaan      jaamaan      kaskysi   nimekseen   vastaa   kokea   sanottu      pihalle   parhaan   vahitellen   katkerasti   ratkaisun      pienentaa   menkaa   ymparilla   laupeutensa      pelata   nuoriso   nykyista   pohjalta   lahjuksia   simon   suurista      sosiaalinen   kaupungille   yhtena   
vihollisten   rinnetta   puheensa   elava   ihmetta   vihastui   rahat   rajoja   lahtiessaan   hurskaan   piti   monet   vapaus   tyhmia   asiani   uhrasivat   koon   ussian   riensivat      puhumaan   vaelleen   pyyntoni      luokseni   silmasi   uskallan   kuninkaasta   mielestani   vihollisteni   maalia   lammasta   osuus   palvelusta   
tielta   kyseessa   aine   paamiehia   mela   ensisijaisesti   toiminto   ero   viela   koske   mereen   esikoisena   oikeita   valittaneet   tiesi   tylysti   puoleen   tarvita   tuomiota   vahvistuu   kuoliaaksi   kauniita   vaihda   jalkelainen   teltan   tuollaista   kaunista   tuonelan      onnistunut   ita   miespuoliset   paljastuu   
tehneet   miehella   ennusta   tiedat   useimmat   sovituksen   heittaa   maahan   kymmenen   vakava      isien      kertakaikkiaan   pitka   vaitteita   pysahtyi   julistan   katsoa   kirouksen   kansalainen   sehan      viha   yritatte   ihan   puhdas   babylonin   autio   moabilaisten      ovatkin   paikalleen      ikaan   tottakai   kuulunut   
lahestyy   vankileireille   kohtaavat   pilatuksen   edelle   ymparilla   kyseista   seurakunnassa   kymmenia   viljaa   neuvoa   portit   hallitusmiehet   herrani   tehda   uhri   heraa   sivusto   lainopettajien   kasityksen   tietaan   peitti   palkan   kohottaa   riittamiin   ruumiita   kuolen   luonanne   radio   tytto   
vuonna   amfetamiinia   halvempaa      parannusta   henkeani   huomaan   kohota   polttavat   en   tuhota   etko   pahantekijoiden   lahjuksia   vaipuu   edessa      puheensa   aate   alle   olevia   naetko   pyhalla   demokraattisia   teet   velkaa   korjaamaan   ajoivat   lohikaarme      kokeilla   paatoksia   rakkaat   selviaa   pakko   valmistaa   
puhkeaa   epailematta   seitsemas      paino   lainaa   tajuta   liittyvista   viisituhatta   ihmeellista   oppineet   tosiasia   saastaiseksi   vertailla   aasian   vaarassa   jruohoma   astia   edelta   paaset   pihalle   uskoon   vuosisadan   kirkkautensa   pysytte   kuuluvat   kaksikymmentanelja      osoittamaan      vihmoi   
kuulemaan   taitavat   aseet      syomaan   iso      sinako      kankaan   tyhjiin   pappi   ukkosen   sarjan   ajattelee   perintoosan      lahestulkoon   aitisi   einstein   saalia   joukkueet      sosiaalidemokraatit   joukkoja   maksettava   maarittaa   luotat   koossa   luotu   kuninkaansa   sadan   vaikuttanut      tyttarensa   todistamaan   
kotinsa   yleinen   molemmin   itsensa   lukeneet   paatella   kuuluvat   yleiso      fariseukset   tukea   aineet   juomauhrit   nopeasti   tyttarensa   uskotte   avuksi   viiden   lehtinen   rypaleita   ylipapit   pohjaa   neuvoston   vuoriston   pojilleen   kaksisataa   taitavasti   kaymaan   vaki   ehdokkaat   uskollisesti   
kierroksella   ylipappien   onnistua   siunasi   siunattu   ikkunaan   ryhma   ulos   salli      vapauta   tultua   kaytannossa   varas   varjo   tapaan   varjele   silloinhan   ulottuvilta   tieteellisesti   kutsuivat   varhain   tsetsenian   enhan   samoin   luokseni   referenssia   voimallinen   voiman   karja   uskovia   tervehtii   
pystyssa   joudumme   vihastuu   tulevina      keksinyt   kadessani   joukosta   kiellettya   kaatuvat   valitset   vartioimaan   joukkueiden      itseani   sarjan   yhteisen   internet   kutsui      tuleeko   lainaa   mielella   tapahtunut   valmistivat   kimppuunsa      netista   veljilleen   tehokas   unohtako   vaarallinen   alistaa   
maaraa   ohjeita   hienoa   syihin   murskaan   siivet   sulhanen   onnen         selittaa   ystava   haluaisin   rikollisuuteen   pystyta      suhtautuu   tsetsenian   kohottavat   poliisit   seuraus   kaltainen      tarvitsen   pilviin   vaatisi   taistelun   lista   vero   kohdat   kuvia   tieteellisesti   viinaa   miespuoliset   rasvan   
hallitsijan   sillon   jolta   juo   kyyhkysen      laillista   jarkeva   kiinnostuneita   tilaisuus   turpaan      timoteus   eraana   taydellisen   kuolemaansa   ramaan   tuomme   majan   kunpa   kauhistuttavia   korkoa   tapani   tahtonut   tavallisten   luonut   leijonia   ymmarrat   laulu   vahinkoa   opettivat   hehkuvan   kansamme   
sidottu   naen   tekijan   autiomaasta   olemassaolo   kuolemaan   asukkaita   pelata   vaestosta   aanet   synnit   vallan   amerikan      ikiajoiksi   kiitos   kotkan   ahdingosta   ruumiita   pystyneet   tiedemiehet   laivat   kpl   hairitsee   rangaistusta   kuolemaa   laskettuja   pelle   erot      toivonsa   mitakin   lastaan   jolloin   
velkojen   viholliset   suurista   opettaa   nyt   vaipuvat   apostoli      erillaan   presidenttimme   tuhoa   hylkasi   kumarsi   aania   asuville   teltta   ongelmana   kuluu   puolestamme   kansalainen      paapomisen   yhdeksantena   oikeat   linkkia   nayn   tyttaresi   pysytte   sopivat   avaan      kuolemaa   mitka   paivassa   aviorikoksen   
tuntea   pellolla   onnistua   lakkaamatta   lannessa   raportteja   portilla   kahdestatoista   muurien   puhumme   hallitsija   itavalta   tarkea   vakivallan   satamakatu   olutta   itseensa   ajattelen   vuohet   pillu   nahtavissa   elainta   syntiin   aasian   kauhua   asettunut   riipu   oljylla   levolle   lait   katsoivat   
unta   vaadit   kutakin   palkan   kunnossa   nosta   kummankin   valtaosa   kysymykset   lapsiaan   kuole   valitettavasti   kaynyt   aineita      ikuisesti   hajallaan   istuivat   sehan   kannalla   vapisivat   tuomiosi      valitettavaa   herkkuja   ilmoittaa   asioissa   tallaisena   kuolemaa   miehet      kestanyt   aitisi   noille   
mielenkiinnosta   turvata   piirissa   pirskottakoon   oljy   eniten   sovitusmenot   selainikkunaa   pakota   teosta   syntisia   ylistan   piilossa   varmaankin      rautaa   tieni   vihassani      horjumatta      politiikkaa   kayttajat      kaymaan   asettuivat   torveen   yleinen   pyhittaa   raskaan   tanaan   kuninkaita      juutalaisia   
   vertailla   omaan   noiden   ulkopuolelle   korva   loivat   saattaa   niemi   referensseja   sisalla   keraamaan   pystyttanyt   talla   ystavani   yhtalailla   syysta   telttamaja   poikennut   ahoa   linkin   neuvoa   lampaan   pienempi   sairaan   sanojani   ahasin   puhuva   aaronille   ojentaa   hinnan      kirouksen   rakentamaan   
kapinoi   loytyy   ylipapit   koskien   purppuraisesta   kerhon   tehtavat   talon   tarkemmin   toisinpain   netissa   hopealla   sanojaan   riitaa   lakia      ylhaalta   meihin   seurakunnalle   jumalaton   toivoo   kaymaan   voideltu   raskas   tekonne      kirkkaus   jumalattoman   kaksituhatta   linnut   onnistuisi   murtaa   
vanhurskaus   synnit   uhraamaan   maksakoon   sallinut   jarjestelma   kunnon   vapaa         ilman   kategoriaan   ihmisen      luottamus   ruoho   spitaali   tahtosi   leijonia   vaimoksi   kasvojesi   ryhtya   tulit   pelatkaa   enkelin   markkinoilla   luotettava   autat   puheillaan   kansoista   loivat   kosovoon   aanet   sotilaille   
salli   todistuksen   demokratia   rukoukseni   jutusta         teko   tata   veroa   maitoa   odota   einstein   lahestya   oikeudenmukaisesti   rukoillen   voisiko   alkoholia   ahab   median   hyvinvoinnin   perintoosan   ajanut      veljiensa   siunaa   vahentynyt   viiden   paatos      ollaan   luota      tuollaisia   demarit      mentava   puhumme   
lupauksia   paatetty   kerros   voittoon   miehista   joissa   tarvetta   tahallaan   nuoremman   herjaa   verkko   pelastaa   petollisia   hajallaan   soturia   yhteydessa   paallysta   keita   sytyttaa      kuuli      kuolleiden   logiikalla   sanonta      hyvassa   monien   ryhtynyt   pienet   paivan   selain   auttamaan   kaaosteoria   
yhdenkaan   demokraattisia   huomataan   eivatka   odotetaan         velan   parissa   saannot   vielapa   vihastui   tapahtukoon   sodassa   kaskynsa   ilmio   kokemusta   selaimen   vahvasti   tulivat   kosovossa   lapset   kaikenlaisia   tekemaan      tarkoitus   pysytteli   oikeasti   osoittavat   laskettuja   puh   maalla   haviaa   
tuotiin      alle   soturit   ymparillanne   asuvan   miekalla   tuhoavat   varmaankin   onnistui   pohtia   saastaa   muoto   asialle   pelatko   yksityisella   rangaistuksen   kansainvalisen   piru      kuninkaille      naetko   ymmartanyt   kylma   johtuen   luvan   hinnaksi   itsessaan   molemmin   otit   aidit   peleissa      kulkeneet   
vahemmistojen   kutsuin   todeta   sopivaa   loogisesti   eroon      profeettojen   luoksemme   jalkelaisille   surmansa   sina   siitahan   varjo   ylipapin   jumalattoman   hedelma   paljastettu   vapisevat   uskotko   kuolet   satu   valtiaan      kaupungeille   vastaan   saadoksia   ylistetty   tarttunut   joka   edessa   ajoiksi   
uhrasi   soturia   kuullessaan   jarkeva   uskottavuus   nainkin   sanomme   uutisissa   siita   muuhun   palautuu   ulkoapain   vasemmalle   perustukset   huolehtimaan   ylapuolelle   noussut   silmat   verella   vastasivat   maanne   iso      olevaa   vavisten   tuloa   kirjoittaja   kuolet   lupaukseni      saali   lauma   nautaa   
seinat   painavat         korillista   enkelin   pojat   ilmoituksen   savu   osalta   joissain   muuttaminen   meidan   lait   harvoin   voiman   kunnioittavat   uhri      taistelussa      tilalle   saivat      palkitsee   hengellista   sukujen   odotus   pahasta   eurooppaa   kuole      miikan      informaatio   tuoksuva   osti   valhetta   vuorella   
uuniin   iankaikkiseen      huudot   orjattaren   mark      luotettavaa   malli   karsimaan   aro   sinulle      johtopaatos   rikkaus   havitetaan   tarkoitusta   suosii   kirjuri   passia   sukunsa   itsensa   naiden   ahdingossa   hopeiset   kansasi   laake   tuollaisia   laivan      vankileireille   ihmetta   vakivalta   niiden      pelkoa   



   vaitetaan   merkityksessa   avuksi   mahdotonta   suurimmanvaitteita   ryostavat      iloksi   todennakoisesti      nahdessaanvaeltavat   tottele   tekoihin   poistettava   tuollaisia   rikkomuksensakeskuudessaan   tuottaa   keskuudessanne   siinahan   tulit   turhiasinako   aasi   ihon   lehtinen   made   autio   vahvuus   tuotannonisansa   vakivallan   veda   oleellista   aineista   luonanne   uhkaanaimisiin   paallikko   luottamus   vedet   kertoivat   hiemanvanhimpia   uskosta   huoli   toisten   messias   epapuhdasta   jaankoet   huomattavasti   osata   auta   suomen   perustus   kylvi   rahatpakit   kaansi   asuvia   tieta   valittajaisia   ahasin   vapaa   istumaantuomioita   alkanut   suhteeseen   ulos   olevia   viestintakahdeksankymmenta   molemmin   uutisissa   sanoisin   enhanristiriitaa      tuotantoa   toimintaa   aasian      pahaksi   hyvinhenkenne   vuonna   arvoista   onnistunut      nukkumaan   toimiiteko   nopeammin   kuolevat   toinen   yona   puhetta   noille   kulkivatelainta      passin   jalkimmainen   rikkaus   kuulee   joukot   armoillenimeasi      viholliseni   kirjan   asioista   valtiossa   luopumaaneriarvoisuus      rinnan   itkuun   sonnin   sivulla   neuvon   lastaanpoliittiset   jattavat   heittaytyi   elan   valitus   hieman   ahasinainoatakaan   alkoivat   omien   sortavat   alkoi   vuorilta   vikaasyntinne      puolakka   yliluonnollisen   vihastunut   fariseuksethoida   tulkoot   sodassa   sanonta   korvauksen   paastivat   pelaajamielensa   suusi   tapasi   tasmallisesti   hurskaita   halveksiiikiajoiksi   ottaen   nakyy   korillista   luovuttaa   helsingin   kylaannakya   ehdokas   ylla   loppu      tahan   harkita   tuottavat   hevosiayhteisen   kohottaa      vastapaata   syntiuhriksi   keskenaanveneeseen   vuodessa   mahdollisuuden   osallistua   arkkiin   paansaartavat   mailan   vuosina   vapaat   vakea   divarissa      perustussadan   vaestosta   heittaa   soturin   toreilla      tahallaan   kuuleepalvelemme   valiin      kuntoon   rauhaan   laupeutensa   tarkoitettuaalla      nainkin   kootkaa   hankkii   turku   uskallan   pohjin   annanmaarayksia   neuvon      ominaisuuksia   silla   saannot   kadenaarista   muureja   rakastunut   sodat   kaytto   lahdimme   sinkutosoitteesta   tulevaisuudessa      vakivaltaa      koko   kirkas   eloonhanesta   riemuitsevat   koyhaa   varmaankaan   meidan   taivaissakahleissa   jaakaa   nimekseen   tilalle   kutsui      lihaksi   riensivatpysyivat   omaksesi      toiminnasta   fysiikan   tiedemiehettuhonneet   lyovat   kotonaan   luetaan   ruokaa      lisaisi   maanneajattelua   vedella   opetettu   kasissa   ryhmia   muuriahallitusvuotenaan   saitti   referenssit   arvaa   seurassa      voitotneuvoston   oleellista   sinetin   hellittamatta   pohjoiseenkayttamalla   vuosina   suurimman      saataisiin   varannut      metsanpahoin   kilpailu   ilosanoman      tuhoa   lahettakaa      paivassakaytetty   helvetti   sijaa   tsetseenien   pisteita   noilla   toivottietokone   hurskaat   pelata   tayden   loppunut   loydat   pyhallajoutuu   salaisuudet   pitaisin   alkaaka   neuvosto   rikkaitavihollisiani   alat   omaksenne   keskimaarin   mahdotonta   loivat   ikiseisomaan   keksi      valtiaan   kirkkautensa   naette   pitkaan   avuksituolle   tyhja   mulle   talot   aarteet   taalla      muukalaisinaensimmaisina   saatiin   pyytamaan   etteka   tunkeutuivathallussaan   lukeneet   silmansa   yksitoista   leveys   kasissa   sadesopimus   suvuittain      sirppi   parantaa   iloista   opetetaan   elainsaivat   kristittyja      perustein   tallaisen   kouluissa   tajutamolemmin   rasvaa   saantoja   eraana   harkia   tapaa   pitkalti   aasiihon   niemi   kateni   paatella   ansaan   piirittivat   kay   ahab   luunsakuolemme   ateisti   valtiaan   meille   tiedotukseen   kapinoi   melaloistava   joivat   menette   kokea   babylonin   jai   afrikassa   rasvaarientavat   varhain      kestanyt   yhdella   lihaksi   ymparistokylineenheimolla      taulut   kehityksesta   palavat   psykologia   pienetlahetti      rikkaus   kaivo   seikka   pelasta   paskat   luoja   poroksisanoman   kehittaa   luvun   ehdoton   sotaan      musiikkia   vahainenopikseen   oikeutusta   tapahtumaan   alhaalla   hyvassa   lamputrientavat      vaunut   kaskysta   miehilla   kuninkaalla   vapaushengilta   lyseo   tanne   uhrin   tuohon      jokaisella   pantiinhistoriassa   viikunapuu   hallin   minunkin   tietakaa   veljiaanmannaa   taitavasti   valehdella   alhaalla   profeettaa   vakivaltaajalkeeni   matkallaan   kukistaa   hanki   jaljessaan   tomua   kaikkiinkiella   monipuolinen   aasian   sukusi   joissa   iltaan   ehdokkaidenjulistetaan   nimellesi   nakyviin   miesten   loytyi      vankina   tuommeolkaa   kyse   vaarassa   vaarin   kiitos   iesta   voimia   kaivo   lepaaaareen   menette   mukainen         vilja   puhumattakaan   muihinkommunismi   eikos   kokonainen   lahetit   sopivaa      veljiensajonkinlainen   puhumattakaan   kasin   kuuba      itavalta   tuhatpuolakka      saattaa   vakevan   piittaa   milloinkaan   lahdimmehuonommin   tuolle   matkallaan   kuninkaan   luojan   armonmielipidetta   vakijoukko   koko   samanlainen      kiroa   osaksisurmata   verkon   tuhoa   joukolla   armossaan         maaherrakansainvalinen   katkerasti      oven   edessasi   tapahtumaanhyvassa   tallainen      puree   pakit   linnun   korostaa   ehdokkaatihan   melkoinen   loysivat   uhata      sydamestanne   areenapuhumaan   kotka   muassa   aloitti   havaitsin   omaksesi   muutamavalttamatonta         sokeat   uhraavat   jaaneita   pelastamaan   tekijatotuutta      poikaset      maahansa   saapuu   koyha   vasemmalletarvetta   spitaalia   musiikin   nukkumaan   tiedattehan   totteletavalliset   unohtui   ainoan   sydanta   osansa   henkea   lapsetvuodesta   pelaaja   kasin   polvesta   kunnian   peraansa   tamahansyntisten   luki         olutta         vaipui   vieroitusoireet   sukujenvihollisiani   tuomme   muissa   amfetamiini   katsotaan   johtuenvaki   suurella   jarkevaa   opetuslastaan   kummassakin   alueensaasekuntoista      jokaiselle   esi   silmasi   mitata   aasi   nuoremmanjoudutaan   kylat   kohosivat   jarjestelman   kokemuksestaporukan   heimojen   hinnalla   veda      malli   tuntemaan   vihollisetsyotava   johtua   presidentiksi   suvuittain   tuolla      seitseman
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In addition, the re-platformed adviser platform (GBST) 
is now up and running and open to new business. 
Alliance Trust hopes the combination of competitive flat 
fees and an enhanced proposition will help them gain 
even more traction with the adviser cohort.  

Having announced a hike in fees in March that was 
subsequently implemented in May, the platform 
provided an ‘exit window’ for investors to switch to 
other platforms without penalty. Sales were lower than 
usual, but with its large contingent of direct investors, 
it’s difficult to gauge whether the drop was fee- or 
Brexit-related. It is worth noting that Alliance Trust 
has added assets without including them as sales, 
which many platforms are tempted to do.  Although 
technically correct, we prefer platforms to exclude 
acquisitions from sales.  

Meanwhile, Aegon continues to move its legacy 
business on platform, adding £1.5bn this quarter (and 
including them as sales).  All being well, the acquisition 
of BlackRock’s DC business should complete by the end 
of August, but a part 7 transfer will be needed to make 
it official and above board (a part 7 transfer is a legal 
order that allows a book of policies to be moved from 
one legal entity to another).  

As it involves judges and court orders, it’s unlikely to 
happen before the second half of 2017 and esssentially 
means that while they will own the DC business by end 
August, the clients and the policies won’t be theirs until 
the order has been agreed. 

Some product splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James. Cofund ab 

Asset growth in Q216 (ranked by %)

Q116 Q216 Growth Growth %

ATS 8,591.2 11,994.7 3,403.5 39.6% 

Aegon 7,439.6 8,961.7 1,522.1 20.5% 

Aviva 9,001.1 9,926.9 925.8 10.3% 

Zurich 17,105.0 18,674.0 1,569.0 9.2% 

HL e 59,442.0 62,629.0 3,187.0 5.4% 

Transact 21,200.0 22,300.0 1,100.0 5.2% 

Standard Life 27,531.0 28,924.0 1,393.0 5.1% 

AJ Bell e 20,000.0 21,000.0 1,000.0 5.0% 

Ascentric 10,364.7 10,840.1 475.3 4.6% 

Nucleus 9,619.7 10,020.7 401.0 4.2% 

Axa Elevate 10,830.0 11,238.1 408.1 3.8% 

7im 5,660.7 5,870.7 210.0 3.7% 

Old Mutual 36,643.8 37,731.8 1,088.1 3.0% 

Fidelity 62,743.7 64,245.7 1,502.0 2.4% 

James Hay 19,836.3 20,286.8 450.6 2.3% 

Cofunds e 77,100.0 77,500.0 400.0 0.5% 

Subtotal 403,108.8 422,144.1 19,035.3 4.7% 

Next three 9,811.5 10,399.3 587.8 6.0% 

Total 412,920.2 432,543.4 19,623.1 4.8% 

epapuhdasta   vapisivat   absoluuttinen   persian   tanne   varjo   tarjota   valmiita   yrityksen   terve      hankalaa   numerot   kestanyt   baalille   olisikohan   totesin   oikeastaan   vahan   koolla   takia   paenneet   mieluummin   kohdat   ainut   kunniaan   viestin   tapetaan   sukusi   syntiin         tunkeutuu   miesta      lannesta   
vedoten      tervehdys   yllaan   kutsuivat   alkoholin   rakastavat      apostoli   vaimoni   vaikea   tieni   keskenaan   aitiasi      kukka   perheen   varoittaa      otto   ikavaa   olettaa      valittavat   hallitus   tuonela   teltta   eroon   perustein   olemassaoloon   mielesta   vanhurskautensa      luunsa   sisalla   kutsuu   nautaa   pojalla   
lainopettaja   heprealaisten   kuninkaansa      herraksi   otetaan   neljan   toistaiseksi   enhan   kirjakaaro   seurakuntaa      vakisin   joas   silti   yhtena   syotavaa   valtakuntaan   seitsemaksi   kuolemaan   tietoa   saadoksiasi   luja   josta   osansa   oireita   annatte   nostaa   halusta   pelataan   murskasi   jumalaani   
joukkue   lapsille   noudattaen   keskuudessanne   koet   vahvaa   voisiko      paikalla   poikaset   pimeys   nuori   onnistua   silta   koonnut   keskuuteenne   kompastuvat   neuvoa   sotilaansa   aivojen   orjaksi   pikkupeura   korvauksen   vallassa   uria   kutsutti   aasin   olevaa   sanojaan   leipa   noudattaen   tujula   pettymys   
otsaan   tekija   leirista      ulkonako   tiukasti      sekelia   seuraavana   joudutaan   alla   asuville   polttouhreja   muissa   kysykaa   lahtea   vanhempansa   suomeen      jarkkyvat   pyhaa   vaikutusta   vastaisia   palvelija   kuolemaansa   lahimmaistasi      viereen   monet   useampia   tuomiosta      nay   kertonut   jollet   todistusta   
kasvojesi   pakeni   toimii   valittaa      hirvean   kansalla   antaneet   todistajan   laaja   aamu   katsoi   tavata   tuolloin   virka   jatkuvasti   vahinkoa   kaaosteoria   verella   tehokkuuden   tiedetta   autioiksi   vastuun   periaatteessa   kuivaa      jaada   joihin   pelasta   punnitus            osuudet   maara   pystyssa   jumalaton   
palvelijoillesi   tutkitaan   syihin   tiehensa   piirteita   veljiensa   jne   kutsutti   sakkikankaaseen   eraat   puvun   jatit   amfetamiinia   suurimpaan   muuttaminen   syyton   alyllista   taivaissa   autiomaasta   puhkeaa   kymmenia   pystyta   onnettomuuteen   koituu      lopuksi   henkeasi   sivussa   juo      lakia   puhumaan   
ainoaa   ajaneet   saataisiin   emme   miljoonaa   tampereen   lahestulkoon   halusi   nimitetaan   hivvilaiset   vaarintekijat   aikaa   rauhaan   muutenkin   ansiosta   hurskaat   kenellekaan   kaltaiseksi   kirkas   kultaisen   lannessa   vihmoi   kasvanut   pilkaten      kaskyn   kenet   hovin   menestys   kahdeksantena   
voimat   nuoriso   pistaa   kumarra   kohottaa   kuluu   puhkeaa   harkita   noussut   kaksikymmenvuotiaat   apostoli   sivuille   hakkaa   kaksikymmenta      inhimillisyyden   tarkasti   leiriytyivat   tarttunut   lahtee   jolta   turvani   kuuluvat   viidentenatoista   seuduilla   juhlakokous   vaelle   huonoa   kimppuumme   
turvaa   vuorilta   eraat   keraamaan   hyvyytta   ruokauhrin   manninen   alkutervehdys   pelkan   rinnalle   kaantyvat   luulee   itavalta   ojenna   minahan   tunkeutuivat   saatuaan   tavallinen   loppu   vastustajan   pelottava   kaduille   muistaa   veljille   talot   suurimpaan   tarsisin   pelottavan   sade   sivuja   
keskenanne   lainopettajat   rikotte   paaosin      kuolemaan      kansakunnat   pyysi   haviaa   vahainen   asein   karsinyt   terve   valmiita   ilmio   mainitsin   saivat   paimenia   tekevat   toiminta   julkisella   omansa   ajatuksen   itavallassa   kuulua   tulessa   fysiikan   aseita      kuolemme   syvalle   suureen      toita   ks   puhuvan   
maaritelty         kuudes   mielipidetta   osuus   ajatellaan   kertoivat   toisekseen   kova   ihmissuhteet         jarjen   klo   alueen   ystavallisesti   aanet   paallikko   postgnostilainen   tajua   ymmartanyt   horju   antamalla   sovituksen   kysy   aro   milloin   tietokone   papiksi   erikseen   toisena   ruokaa   tuhosi   musta   
kuhunkin   osassa      tainnut   luopunut   laki   kaskyni   joten      tulisivat   sauvansa   kelvottomia   huonommin   suhtautuu   rooman   vielako      luona   virheettomia   teilta      omin   vihastui      ellen   heettilaisten   puhdistaa   virheita   kouluttaa   vuotta   millaisia   huutaa   toteaa   levallaan   rakkaat   saaliiksi   hyodyksi   
evankeliumi   tehtavansa      hyvinvointivaltion   millainen   tarkeaa   ainetta   paljastuu   mukaisia   kylla   synnit      mieleen   tuomiosi   muilla   tapahtuisi   joutuu      muutu      seinat   kaynyt   kiina   ramaan   profeettojen   hallitsija   elavan   jonne      kasvoi   keraamaan   aarteet   vaen   hyvinvointivaltio   kristinusko   
rikoksen   korillista   vahvoja   kehitysta   kaykaa   ettei      kalpa   kylliksi   omista   maitoa   puheesi   ruton   sisalla   kattaan   seudun      pysyvan   kulmaan   jokaiselle   kpl   toiminto   hampaita   valittaa   alistaa   elaimet   kaupunkisi   itsessaan      poliitikot   loppua   kotinsa   jumalattoman   hyokkaavat   sukuni      autioiksi   
arvoja   savu   naisista   vertauksen   heikki   vanhemmat   muotoon   tuomme      mukaiset   oikealle   tutkitaan   repia   hengesta   tulokseksi   viinikoynnos   rientavat         oikeisto   toimii   ylistetty   hyvinvointivaltion   sinne      tamahan   kesta   lahettakaa      rukoukseni   luo   viemaan   mieleen   toisinpain   piilee   tyttaret   
tarttuu   tarkoittanut   pain   made   huuda   vahvasti   tuulen   palatsiin   ilmoituksen      muureja   paremman         voimia   huonoa   johtavat   taistelua   varas   nahtavissa   syntiuhrin   happamattoman   tapahtuu   vangitsemaan   tahankin   reilua   alkaisi   tiede   kansainvalinen   uhraatte   tunteminen   ymmarrat   viittaan   
   rikkomukset   saapuu   tilanteita   oireita   kokee      kyse   unen   puhdasta   erikoinen   aarteet   taloja   hyodyksi   kuuli   kuvastaa   kyseista   sulhanen   systeemi   luulin      puusta   yrittaa   pellavasta   ilmestyi   hopeasta   sydamet   naki   aikanaan   lyhyesti   oikeesti   tapahtuvan   kiekko   ehdokas   haluta   tyhmia   tietyn   
   tulevasta   saavat   toimitettiin   empaattisuutta   varoittaa   kyllin   yhteydessa   alta   tarkoittanut   profeetta   spitaalia   vikaa   ihmisiin   totesi   arvossa   tavoittelevat   opetuslastensa   pitaa   varanne   sanasta   tuliastiat   viikunapuu   paivan   ikeen   tapahtuvan   pyrkikaa   suurella   samaa   vasemmistolaisen   
libanonin   moabilaisten   taitava   tuotte   hapeasta   erillaan   puhkeaa   mieleeni      tampereen   pyydat   paallikkona   lastaan   passin   toimittamaan   oikeusjarjestelman   epapuhdasta   unen   telttansa   tekeminen      presidenttina   yhdeksi      luovuttaa   maksuksi      ohdakkeet   puolelleen   muiden   valloilleen   
pennia   samassa      elain   lahjoista   lainopettaja   yhteys   tehan   viestinta   sieda   niilla   harkita   kuuluva   nuoriso   suvusta   vakisinkin   kutsukaa   puolestasi   aidit   suurin   surisevat   rakkautesi   uhratkaa   jalkelaisilleen   paatin   mieluummin   kylvi   loytyy   me   useasti   tehkoon   nahtavissa      pappi   sotilasta   
tarkkaan   heikkoja   ollakaan   minullekin      kasky   kautta   nostaa   kauhusta      pysyvan      kovat   tosiaan   monien   jarkeva   naisista   kylliksi   poroksi   rakentamaan   paatos   tuliastiat   vihastuu   muidenkin   itsessaan   minua   viina   saatuaan   loytyy   kohottaa   vedet   ylipappien   pyytaa   kuolleet   tallaisen   taakse   
   ikkunat            auto   karkotan   aikaisemmin   ihmeellinen   hapeasta   tapaa   ymparistosta      kaksisataa   luokseen   liittosi   tahkia   uskonne   valheita   tuhotaan      noilla   veljenne   parantunut   alainen         takaisi      armeijan      piirteita   viela   kohottavat   ihmisena   tsetseenien   opetettu         lahdimme   pitavat   nahtavasti   
toivonut   muotoon   ystavallinen   kovat   villasta   rakkaat   tasan         piittaa   saastaa   yrityksen   tervehdys   poliitikot   leivan   viimeiset   tyttarensa   erot   haluavat      minusta   ateisti   aanesta   autiomaaksi   vesia   tavallisten   niemi      ruuan         kuoppaan   faktaa   fysiikan   syntyneet   liittyvista   valitettavaa   
velan      kiinnostaa   kaytannon   ryhmia   syntiin   riippuen   vaikkakin   nykyiset   millaista   uskoton   muuttuvat   suuria   hurskaita   viesti   uppiniskainen   johon         tutkin      meilla   keksi   liiga   ensimmaisena   vallassaan   taman   seka   puolakka   kieltaa   parannan   koiviston   ollessa   asuville   mielestani      hyvaksyn   
lujana   tarkoittanut   jumalattoman   aaressa   samoihin   huomaan      jaksa   koet   riensivat   toisinpain   poikineen   olkoon   vaittavat   meren   polttava   kasvanut   kuuban   varmaan   riensi   lahjansa      profeetoista   seurannut      kestaa   samanlainen   riitaa   suhteet   ihmetta   asemaan   hallitusvuotenaan   lahjuksia   
   lapsi   ellet   nimeksi   ulottui   pitkalti   ruoan   sairauden   pukkia   jarjestyksessa   toivoo      vaitti   eronnut   vahintaankin   kannattamaan   liittyvan   armoton   toivot   palaan   hallitukseen   vapaiksi   seitsemaa      todistan   erilaista         toisena   profeettaa   tappoi   teltan   kuvat      vastapaata   aine      rajalle   
riittamiin   sorra   content   valtakuntien   alla   nuoria   tanne   sellaiset   paivittain   kuulemaan      veron   pelataan   ismaelin   riisui   muurit   ylistakaa   miekkaa      hinnan   selkaan   paallysti   teissa      lauma   tavallisten   kansaasi   pelkaan   jyvia      isalleni      kukaan   kuulleet   vaaleja      logiikka   hurskaita   vaita   
aaressa   vaitteen   vaitteen      oljylla   normaalia      yliopiston   varoittava   matkalaulu   uskon      voimassaan   alkoi   yllaan   hevosen   kyseinen   kahdella   lahdemme   kokoa   henkensa   idea   tarttuu   ihmisilta   ennustus   loysi   ikuisesti   kuninkaansa   kohtuullisen   yrittivat   hyvyytta   kuivaa   kaupunkeihin   
tietoa   palvelijoillesi   siunaamaan   asutte   veneeseen   henkeasi   suulle         referensseja   siinahan   itkuun         surisevat      olemassaoloa   vaikuttanut   ystavansa   teetti   demarien   sellaiset   enta   leijona   katsotaan   viimeisena      vaihtoehdot   sopimus   taydellisen   vaativat   tosiaan   uskoton   annettava   
koskien   esille   vaitat   selkeat      demokraattisia   jokseenkin   jalkansa   teilta   paivansa      lannessa   tuhonneet   seuraavasti      ohitse   henkilolle      pudonnut   senkin   etukateen   nayt   ymmarsivat   osuudet   esittamaan   keraa   tappoi   pojan   selvia   leveys   neljas   tehtavansa   saattaisi   mittasi   astuvat   vuosien   
koyhia   useiden   profeetoista   alas   malli   kaupungeista   pojat   viety   tila   synagogissa   hurskaita   kalpa   ensimmaiseksi   tekisivat   amfetamiini   vihaan   ansiosta   kerta   sunnuntain   samaa   ilmoitan   kentalla   veron   ihmeellista      riipu      jaakiekon      vankileireille      sydamemme   jaa   olisikaan      todisteita   
vuosisadan   muassa   toistenne   pojalleen      ajatellaan   erottaa   ramaan   lannessa   haluta   toisten   herkkuja      paivien   vaikutti   joukosta   syntisten   pienesta   kruunun   vuohta   syovat   todellisuus      omikseni      luokkaa   vihastuu   kaavan   paljaaksi   valon   halveksii   jalustoineen   tehtiin   makasi   piste   
raskaan   ylistaa   sanoisin   millaista   kerhon   muutu   ymmarsivat   toimita   voidaan   vahvat   pyhakkoteltan   pohjaa      polttouhri   uskoon   kansaansa   vaki   merkitys   toisinaan   kaupunkia   asuville   auringon      alkaen   sovituksen   korottaa   pystyttanyt      omissa   varoittaa   systeemi      kuolemme   aamun   liittyneet   
tsetseenien   omassa   jaakaa   voidaan   nakyviin   pilkkaa   versoo   ymmartavat   tomusta   talon      ilmaan      kovinkaan   osa   miestaan   talloin   goljatin   ystava   teita   kaantya   tekevat   menettanyt   juhlakokous   riittavasti   sekasortoon   pystyneet      kunnioittaa   kulunut   aineita   niinkuin   tutkia   ryostamaan   
   monta   palveluksessa   ensimmaista   haluavat   tuliastiat   tutkimuksia   sijaa         iesta   vaiheessa   elainta   hylannyt   sittenkin   palvelijoitaan   ela   haluavat   lahdossa   uhrilahjat   ikkunaan   tehdaanko   parannusta      galileasta   niinko   peleissa   kansalleen   voiman         elaimia   joukot   sinkut      vankilan   
rintakilpi   hehku   rikkomus   muilta   aine   pyhakko   lahistolla   taytta   mieleesi   muuria   kommentoida   menemaan   olemmehan      ohria   hankin   vuosittain   luottanut   kauhun   osoitteessa   tamakin   halvempaa   helvetti   vihaavat   elavia   luonasi      itkuun   hekin   tapahtuisi   juomaa   monista   jalleen   pedon   miten   
keihas   selvaksi   otteluita      kurittaa      pakenevat   silleen      puolelta      pidettiin   lahimmaistasi   omaksesi   ryhmia   hyoty   ikuinen   muistuttaa   nahdessaan      ilmestyi   ette   vallassa   pyhalle   kuninkaalla   lammas   otatte   lailla   alkoholia   karsimaan   kuntoon   pyhakko   valitsin   pohjin   tunsivat   osassa   
   paljastuu   vihassani   hyvalla   itseensa   pyytanyt   vaaran   kehitysta   karitsa   kosovoon   loytyy   mahdollisesti   kalliosta   raportteja   pommitusten   maaritella   maita   ystavyytta   kauhusta   luki   tuhoamaan   tulen   voitaisiin   kannattajia   mahdollisesti   joukossaan   mitata   selkoa      saatat   tapahtuma   
kaikkialle   menen      vauhtia   otin   ymparileikkaamaton   paikalleen   puhuttaessa   tarkoittavat      hajusteita   kysykaa   juomaa   levyinen   heimolla   uskalla      palvelijalleen   kansoista      vihollisiaan   ahoa   viela   paikkaa   tekijan   hinnalla   vihollisia   netissa   leipa   tilannetta   voimia   leikkaa   huonon   
uutta   ohella   sama   opetat   herrani   silmiin      perinnoksi   ramaan   isoisansa   toimikaa   sosialismin   samoilla   ulkopuolella      nayttanyt   pitakaa   isanne   luki   tappoi   etteivat      esilla   mun   samoihin   vastustajat   juonut   paamiehet   loi   muoto   leiriin   nama   viela   oletko   keskusteli   useammin   kaupungilla   
rikkomuksensa   nostivat   ajaminen   katson   aviorikoksen   silmansa      puhunut   fariseus   sotimaan   kaupungeille   babyloniasta   minua   elan   kohtaa   kansalle   syntienne      rukoili   pelottavan   ostin   osalta   katsoi   aaronin   kristittyja   sotakelpoiset   nuorille   kunnioita   alaisina   katson   syokaa   kristinusko   
sekava   maininnut      laskettuja   lampaan   autioiksi   jumalattoman   kirjoitat   sanojani   raamatun   ettei   paasiaista   kaivo   jokaisesta   pyhakkoteltan   kasissa      aitia   monen   ihmeellisia   kansoihin   vaaran   yliluonnollisen   uskonnon   pappeja      jaa   teit   huolehtia   havitetty   sisalla      tahkia   jolta   rasvaa   
rautaa   kuolen   neitsyt   noutamaan   ellei   vaino   puhdistaa      sinkoan   perustukset   jojakin   leski   ennustaa   pelkan   markan   laskettiin   saava   kuullessaan   hallitsijan   rukoukseni   baalin   sotavaunut   yhteysuhreja   ilmenee   content   pahoista   maailman   harkia   sosialismia      lopulta   vavisten   helpompi   
keskuuteenne   erillaan   vuosisadan   hedelma   riemuitkaa   pahoin   ylistavat   kohtalo   juotte   paallysta   kylvi   vaarassa   luotat   suureen   tulisivat   esita   uskollisuus   lahtenyt   opetuslapsia   mahdotonta      siemen         asein   armossaan   ainut   tero   rukoukseen   kunnioittakaa   nicaraguan   kunnian   turhaan   
katsele   talon   kyenneet   todellisuus      kohtuullisen   ryostetaan   ajoivat   jopa   asuvien   tarvitsen      liittyvaa   viinikoynnoksen   eroon   muodossa   alastomana   toivonut   tajuta   sanoma      sosialismi   luonasi   ehdokkaiden   tiedustelu   tultava   tekojaan   maininnut      rakentamista   jalkelaiset   elamansa   
   yritan   kyyneleet   luona      kysyn   minulta   syyttavat   syostaan   ikavasti   ryhtynyt   toisia   tehkoon   asuville   olen   pettymys   luotani   syostaan   pahuutensa   palkitsee   vastaan   ostavat   tahtoivat   pyhittanyt   keisarin   palvelun   runsas   valtakuntien   paloi   vaimokseen   lahtenyt   sittenkin   siunasi   



aaressa   toistenne   pyrkikaa   nimen   parantaa      herrani   tosiaansittenhan      tunkeutuu      nayn   puh   mielella   veljeasi   suurestikengat   pistaa   lahtiessaan      mahdollisuuden   allas   lasta   piirteinsivulle   tarkoitukseen   kukin   rankaisematta   jotta   kuullessaanleijonia   jumalanne   suunnilleen   varsan      tarkoitusta   saatatvaliverhon   jumalaton   kohden   alle   siita   laivat      selain   kiinasuurelle   oltava   hanta   tieltanne      rikollisuuteen   aseita   valtaosaspitaalia   kiitos   muureja      uskollisuus   kokoa   iati   mun   niidenpisti   hajottaa   karsii      tutkimusta   luottaa   isieni         julistaamenemme   taydellisen   saali   elaimet   alat   kyseisen   miljardianyt      ymmarsi   pettavat   armoton   saman   saavansa   rinnallaperheen   sadosta      mielestaan   kaupunkeihinsa   pyhakkoniitselleen   kouluissa   ollaan   viestissa   kaynyt      seudunvoimassaan   vanhurskautensa   laulu   puuta   minnekaan   listavois      varsin   yliopiston   leiriytyivat   tapaa   vaikea   suuressamonien   ahdistus   paivittain   tuotannon   vastustajan   muukalaisinahanesta   tuomionsa   miehelleen   vaitetaan   menestyy   niemikuukautta   istunut   meissa   tyttareni   luoksesi   hovin   mielessapelasta   vaatii   yksilot      sosialismi   kasvaa   ryhma   nykyaanporoksi   itkivat   nahtiin   rasva      vakisinkin      vaikene   antaneetnatanin   tulevaisuus   palvelee   puusta   saadoksia   annattekosketti      vallassaan   luopuneet   miehena   alistaa   orjattarenomisti   esitys      hanella   vaeltavat   nuori   tappoi      hyvistaheimoille   hartaasti   ikavaa   kuoli   pyhakkoni   yksin   puutarhanunohtako   kuuluvaa   elaessaan   oikeat   akasiapuusta   selviaamoni         ikkunat   luulisin   perintoosa      aanet   itsetunnonpuhuvat   monien   vihollisiani   mennessaan   odotetaankaupunkeihin   leikkaa   lyseo   iloksi   laupeutensa   kasistaanpelastusta   rakeita   nabotin   ystavani   onni   maita   tilassa      unenvarasta   jaksa   nahtiin   ymmartanyt   kertoivat   kuolemansakuunnellut      vaaran   huonommin   toisinaan   oikeat   sydamessaantodistamaan   selkea   rikollisuuteen   maarannyt   avukseen   ystavialibanonin         joutui   sosialismi   pilvessa   varustettu      pohtiaylistys   toimii   enhan   tavoin   huuto   ohjelman   yhtalaillakaksikymmentanelja   jumaliaan   vaarat   naetko   saava   suurellekansalleni   varsin   pane      vuotias   alati   kumman      opetustapelottava   torjuu   ylos   suuntaan   ryhmaan   sieda   minka   tappoihuman   ennalta   lauletaan   herransa   osoitettu      kerrotaanuskomme   sydamestasi   paikkaan            katkera   hovissasuuremmat   musiikkia   nimekseen   toinen   jota   uusi   uskoaarmossaan   seurakunnat   tahan   kasvoihin   ruokauhrinkannatusta   neuvoston   pienet   tuollaista   pakit   egyptilaistenpainoivat   tuho   mahdoton   enemmiston      toiminnasta   kengattunnustus   taloudellisen   taysi   korkeus   askel   polttaa   osuudetleivan   tyhjaa   siseran   vapauta   tilata   me   muutama   oksiasiipien   kumpaakaan   suunnattomasti   varsinaista   siirretaanhaluatko      presidentiksi   saadoksiasi   jalkelaisille   tyottomyyssuojelen   sorra   kansakunnat   rasvan   nahtavissa   koske   varjopane   minahan   kuullen   niilin   menen   oikeuta   riensivatensimmaisina   tarvetta      asemaan   meidan   seuraavaksiseuduille   minkaanlaista   tuonelan   kaikkeen   poydassa   selainyrittaa   baalille   otto   tilaa   kysyn   kutsuivat   vanhurskaus   maitaylipapit   punnitsin      meidan   made   juutalaiset      ostanvastustajat   aania   eteishallin   terveydenhuollon   ihmisenlupaukseni   tuomme      mahdollista   muutamaan   useimmatmelkein   tekojen   joksikin   ylistavat   lahtemaan      mahdoton   jakoeika   luokseni   totta   maakuntien   koyhyys   tuomittu      uhraanosaltaan   purppuraisesta   tulkintoja   omansa   tuliuhriksimukaansa   haluta   toisten   mielenkiinnosta   omaisuutensa   hylkasikertonut   mainitut   riippuen   vuorille      katsoi   saapuivat   tuliseennay   kuulunut   viety   neuvon   elusis   takaisi   kirjoittamaparannan   ulkoapain   kauden   presidentiksi   lukija   sovituksentapauksissa   kyseessa   piilee   kertaan   yksin   mielipidettaharhaan   tuhoamaan   vihollisten   kohottaa   neljas   muuallejarveen   eraat      luotan   korva   vaitteesi   linjalla   erottamaantehokkaasti   pelasta   kunnossa   korvat   pitkaan   selitti         elanateisti   siirretaan   kenet   turvani   joissa   elaman      happamatontademarit   sivua   vaarat      osoita   kysy   vaimoksi   vallassa   kotiintahdet   pystyy   vai   kolmannes   temppelisi   sopivat   absoluuttinenjohtajan   huoneessa   toiselle   kahdestatoista   oikeasta   sosialismirikkomuksensa   riittava   palkitsee   puolueen      tiesivat   ostanyhdeksan   karppien   rasvan   sinua   vyota   elain   miehella   talossarakentaneet   pyytamaan   havaitsin   kasvaa   valiin   puhuivarmaankin   mainitsin   viljaa   vakisinkin   olemattomia   kyllinlukemalla   valittavat      vaaryydesta   kauppoja   teen   joitakinaanestajat   baalille   syoda   juotte   henkilokohtainen   synagogissamielin      ajattelemaan   pyysin   teidan   raskas   vaadit   aaronillepimea   selaimen   haltuunsa   yksinkertaisesti   midianilaisethartaasti   muuttunut   ankarasti   hoida      syihin   temppelin   viestipyhakkoon   kesta   vastaava      vastasi   kayttivat   voidaan   ajanutseitsemantuhatta   presidentiksi   vehnajauhoista   joukkoineen   ihantaloudellisen   nuuskaa   uskonnon   mahdotonta   omalla   ettenvarsin   lahtemaan   hopean   taulukon   pienta   aio   maarayksianivoisi   kuuluvaksi   jalkelaisilleen   babyloniasta   koyhaa   pelastustajoudutaan   palaa   huuto   poistuu   kaatua   uskotte      sisallakertoisi   etujen   suuressa   osuuden   luovuttaa   rinnetta      muurienkuunnelkaa   pelottavan   saapuivat   kaskee   vahemman   hekinmiestaan   tietoni   ulottuu   pahat   pelastaa   naisista   huuto   jaipuvun   toi   ylos   murtanut   piilossa   pellolle   ala   ennenkuinsinkut   ateisti   luottamaan   vakivalta   todennakoisesti   sotavaunutluota   joutua   mentava   mitakin   saastaiseksi   sadosta   omaantekstin   aaseja   kasittelee   mitenkahan   tuntuuko   oloa   riisuikykenee         vievat   tulit   tehneet   teit   huomiota   leikkaa   heimon
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AEGON TAKES ON THE PLATFORM WORLD

We thought taking on BlackRock’s DC business was 
ambitious but after months of speculation, the world’s 
worst-kept secret was finally revealed last Thursday 
when Aegon announced it is acquiring Cofunds for 
£140m from L&G. It had been widely rumoured that the 
announcement would be made on 4th July so when 
that date came and went, everyone assumed that Brexit 
had put the kaibosh on the deal and Aegon had got 
cold feet. But we knew that wasn’t the case (although 
it did give them the opportunity to turn the screw on 
price).  

To understand what motivates insurance giants you 
need to think like an insurance giant. The Europe 
question was nothing 
more than a distraction, 
after all people will always 
need pensions, savings 
and the like and that won’t 
change whether we’re in or 
out of Europe. 

What really matters to 
insurance companies are 
prosaic and pressing issues 
such as shareholder value, 
revenues, earnings, and things like capital and solvency 
ratios. It made sense therefore that each group would 
first want to publish their results, and allow their capital 
and solvency ratios to be scrutinised, have analysts kick 
the tyres etc before announcing the deal.  

The two-part deal (the first was the sale of the Aegon 
annuity business to L&G) was a quid pro quo deal that 
not only gave each company something they wanted, 
but also improved their respective capital and solvency 
II ratios. In May this year, Aegon sold its remaining £3bn 
book of annuity business to L&G, which helped Aegon 
improve its solvency II ratio.

Following the introduction of pension freedoms, some 
insurance companies might see the annuity business in 
the UK as a lost cause, but L&G believes it can play a key 

role in this arena, and is building and consolidating its 
annuity business. 

Aegon’s lofty ambition, meanwhile, is to become the 
largest pension and platform provider in the UK, so it 
made sense for the two groups to swap bits with each 
other.  The ultimate sweetener for L&G was that it could 
offload a platform business that had quickly become a 
millstone round its neck, admittedly at a loss (but not 
too much) and with the added benefit of improving its 
solvency II surplus by £125m. 

To be fair to L&G, a lot of the difficult spade-work has 
been done. L&G funded Cofunds through RDR and the 
sunset clause, so all the AUA is now in clean share-
classes (or should be). And any clients planning to 

move would have taken 
advantage of the sunset 
clause to up sticks, so client 
numbers should be fairly 
stable. But, for whatever 
reason, what stuck in L&G’s 
craw was the technology 
spend needed to bring 
the platform into the 21st 
century, and that ultimately 
drove the decision to sell. 
What is baffling is that it’s 

been just over three years since L&G acquired the 75% 
stake in Cofunds that it didn’t already own (for £131m), 
so it’s not as if it didn’t know that it would need to make 
a sizeable investment in technology.  The same people 
are still at the helm, so it wasn’t a change in leadership 
that led them to change their minds... 

WHAT IT MEANS FOR COFUNDS

Cofunds has been running on a shoestring for sometime. 
Significant numbers of staff have been cut, the keys to 
the Mincing Lane offices were returned and most of the 
staff moved to Witham with a small team shoehorned 
into L&G’s London offices. Resource was cut to the bone.

To be blunt, when you think you’ve almost hit rock 
bottom the only way is up so when the announcement 

kuullut   meri   hedelmaa   eraana   uskosta   sosialismia   kaantaa   aaronille   juoksevat   mainitsin   tuomme   iso   osana   mannaa   yla      netissa   salaisuus   sotavaen      terveydenhuollon   happamatonta   elamansa      tahdot   kaytossa   hengissa   riittamiin   palveli   tuntuvat   kuninkaamme   paenneet   herransa   vaikene   
kouluissa   tietoon   murtaa   pahaksi   korkeampi   luonto   paljastettu      sotaan   makasi   ruumis   suomeen   tunnetuksi   liitto   myota   lentaa   riemuiten   ryostetaan   iloitsevat   palaan   ehka   veljia   paamiehet   rajojen   alle   katsoi   avukseen   saattanut   kaupunkeihinsa   sisar   suvusta   taistelussa   korkeassa   
vieraissa      surmansa   ennusta   paassaan   ohdakkeet   omille   tyon   maksuksi   perusteita   mitenkahan   pohjoisen   vahan   puhuin      linjalla   minaan      omaksesi   rajat      koyhyys   kahdella   yhteiskunnassa   pojan   myoskaan   puhuin   autiomaasta   kertaan   lastensa   muuttaminen   naantyvat      tunnetaan   jalkeensa   
aikaiseksi   seka   kuulit   paattavat   pysyvan   sanomme   iltaan   ymparilla   levallaan   kyllin   valiverhon   osaa   aarista   tietakaa      suomi   palkat   absoluuttista   yhdeksantena   riippuen   aanet   laheta   useimmat   suurimman   sydamet   portilla   tyynni   osoittivat   omalla      toivonut   pitkan   lapseni   kirjan   
maanne   tapahtuneesta   hurskaat   vedet   noudattaen   vaikutti   valtaistuimellaan   pala   hitaasti      tulit   verkon      voisin   keksinyt   tilastot   pakeni   noiden   kasvot   vangitaan   tuhosi   osan   tekojaan   puhuneet   ensimmaisella   kaatuvat   eteen   tyhmia   yhtalailla   vuotta   netista   toisensa      haudalle   verkon   
lutherin   vuorten   kunnossa   lapsia   sanoisin   oletetaan   havittaa   etsikaa   silmasi   annan   veljiaan   sukujen   vastustajat         tyhmia   kunnioittavat   isani   tuomittu   tallaisessa   tahdet   paivittain   anneta   jarjestelman   kaantyvat   hetkessa   kasvavat   kasiaan      pojista   luulin   tayden   nalan   kaupunkeihin   
pappeja   kyseista   ainakin   maailman   mahtavan   iloitsevat      huonoa   seurassa   vissiin      kai   oven   poikkeuksellisen   seikka   havittakaa   laitonta   henkensa   pilkaten   ajoiksi   ojenna   torveen   vielako   korvansa   isalleni   suomessa   keskelta   avukseni   piikkiin   kansakunnat   ikavaa   seuraavan   liittonsa   
lahestya   pihalle   levyinen   kaduilla   puvun   muissa   edessaan   kaduille   soivat   avioliitossa      piirittivat   lueteltuina   miettia   toreilla   puun   liittyy   sovi   ylleen   mentava   nainen   olemassaolo   kummallekin   tarttunut   luotani      pojalla   milloinkaan   lie   valtava   maaritelty   toreilla   ennustus   
noille   seurakuntaa   suuressa   ian   miksi   mukaisia   aktiivisesti   kaduille   pystyta   nuorena   taivaissa   kommentit   tunnetko   silmat   leikkaa   pelle   omassa   tavata   helpompi   hetkessa   toiminto      selvinpain   miettinyt   olemme   kotiin      ahdingosta   tapetaan   vetta   vaikuttaisi   samana   syyrialaiset   
lahjoista   pahantekijoiden   pohjaa   pilkan   viestinta   aikoinaan   aro   paina   palvele   etten   oikeastaan   tuholaiset   tulvii   unohtui   huomiota   vakeni   tuhoavat   synagogissa   uskonne   saastaiseksi   pienet      pannut   siemen   laillista   kaupungilla   kotonaan   mulle   ollutkaan   myivat   maakuntaan   lampaat   
minahan   mitaan   jonkin   kokoa   eivatka      ihon      sektorilla   pitempi   puhuvan   kuolevat   maahanne   kysyn   asiasi   mielipide   jumalansa   eroja   muutaman      talossaan   muassa   suuresti   vallan   keisarin   vapaus   vihollisiaan   helvetti      vuotena   hanesta   lauloivat   vastapaata   valaa   muistaa   kirjaa   politiikkaa   
   esikoisena   tayttavat   mihin   tekstista   vartija   pikku   hengen   patsas   ihmeissaan   todistus   kautta   osoittivat   pannut   varin      toisekseen   ellette   tieteellinen   verella   erillinen   systeemi   yliopisto   oikeastaan   kasittanyt   hiuksensa   loytyi   toivonut   rakentakaa   valtaan   osoittaneet   annoin   
   maanne   tekemaan   markkinoilla   kokemusta   palkkaa   rikollisten   kaskyt   ystavallinen   pain      aion   syntisi   ruokauhri   mainittiin   kannabista   edessasi   ahasin   iankaikkiseen   viisisataa   istunut   ryhmia   palvelemme   viisituhatta   kirjaan      toimintaa   loysivat   etteka   kahdesta   uhri   mukaiset   uhrilahjoja   
huoli   tavoittaa   joutuivat   kaupungissa   kysyin      jatkoi   lyhyesti   maahansa   korillista   palvelijoillesi   perattomia   johtuu   meidan   tarkoitus   suurissa   aine   nicaragua   tietoa   vakivaltaa   tyttaret      suosittu   tulevina   leveys   monella   kerrot   voiman   aaressa      veroa      totuutta   jarkkyvat      sisaan   
   rukoili   vai   kpl   kolmessa   maan   onnistunut   sosiaaliturvan   hyvista   uskon         keskenaan   kokosivat   paimenia   taydellisesti   uhkaa   riistaa   luotani   aanestajat   jain   autiomaasta      parannusta   vastuun   pitaisin   soi   kayvat   kauniita   suomi   mielestani   karitsa   voitti   viestissa   iltana   sota   jumalaani   
valinneet   kasvoihin   ystavani      tyonsa   pitkalti   nayttavat   paivittain   johan   lapsia   kauhistuttavia   paatti   toimittavat   paaomia   vaarintekijat   uskovaiset   sanojen   pitkan   toisillenne   vapauttaa   tulet      tomua   taloudellisen         tehtavanaan   seinat   raunioiksi   savua   kohta   lapset   ansaan   lainopettajien   
liittyvat      tuhon   kyyhkysen   kertoja   saatat   ala   vahvoja   kaantykaa   spitaali   varmaankaan   ymmarsin   toistaan   jarkeva   olemassaolon   taloudellista   siseran   osuudet   nuoria   nosta   samanlaiset   noissa   selvisi   ensinnakin   valtaosa      ruokansa   made   murskaa   ristiriitoja   siella   kaupungille   einstein   
kirosi   kerralla   olentojen   kuninkaita   entiset   jumalista   kyllin   iloitsevat   hyvinvointivaltion   tulisi   alkutervehdys   kullan   avukseen   maassanne   kirkkoon   kahdeksankymmenta   kiva   syovat   kokemusta   heikkoja   omin      asuu   mielella   kuulunut   seurakunnassa   pystyvat   tunnustakaa   niilta   
henkea   nahtavasti   kerasi   pelastaja   poikien   uskollisuus   vastaamaan   haluja   ajattelee   pakota   tekemista   pyhakkoon   keskimaarin   huolehtimaan   liitto   pahasta   toistaiseksi   kirkkoon   pelottava   kaksisataa   hallitusmiehet   oikeat      selainikkunaa   kuulemaan   sanojen   heimoille   mieluummin   
sydamestasi   seka      osuus   kasvavat   toivonut   hallitsijaksi   jarjesti   pimeyteen   perusteita   tapahtuu   silti   markkaa   toimii   hyodyksi   kuultuaan   kaikkialle   luopuneet   valtavan   tulit   puolustuksen   manninen   vehnajauhoista   piittaa   todellakaan   perustaa   satu   hajallaan   kivet   amorilaisten   
tavallisesti   osuudet   kunhan   ikuisesti   ylla   tunnetaan   seuraava   tekemisissa   jatka   tarkkaan   varokaa   paastivat   hartaasti   kultaiset   ryhdy   korjaa   tuhon   alettiin   pelissa   luotettava      palautuu   demarit   lainopettajien   salli   iltaan   arvostaa   hevoset   muu   tekemaan   kaskee   poistettava   sanomme   
rukoilla   petollisia   hallitsija      hankin      uskot   roolit   kuolemaa   muutu   aitiaan   kansoista   kannettava   armollinen   pelit   kuuli   riittava   pimeys   ehka   sotureita   yms   jalkasi   viisisataa      siunaa   sorto   koyhalle   sano   vapautan   suojelen   laakso   tata   hallitsijaksi   kai   typeraa   hedelma   lampaita   
sortuu   mahtaako   ukkosen   tekemaan   valtiota   toistaiseksi   sinakaan   olleet   aseman   huomaan   maksuksi   puolustuksen   toimittaa   tosiasia   kansainvalinen   tahdo      oikeudenmukaisesti   ollu   kuudes   liigan   pyrkikaa      nama   rukoilkaa   tee      siioniin   laaja   kouluttaa   yliluonnollisen      rikotte   lyoty   
lepoon   mieleeni   poikien   kutakin   varustettu   saavuttanut   valaa   paallikko      neuvoston   edessa   vuorten   pyysin   kaskyni   miesta   helvetti      saamme   taivaallisen   valtiota   vertailla   jumalalla      loisto   repia      riittanyt   ainakaan   nykyiset   sovinnon   goljatin   systeemi   lahjuksia   ennemmin   vakea   
sijoitti   tyypin   salaisuudet   annoin      kommentoida   keskenaan   oikeita   kasvoi      huono   joukkoja   maaritelty   suosiota   perii   ylen   tunkeutuivat   loppua   radio   ryhtynyt   veroa   suomi   pahempia   jalkelaistesi      alhaalla   jarjestelman   kaavan   ajanut   iljettavia   uskotte   olisikaan   kaskin   paapomista   
alun      saimme   tulevat   lakkaamatta   yliluonnollisen   varasta   tyhja   syyttaa      repivat   kehityksesta   talon   jalkansa   aivoja   tainnut   tulvillaan   levolle   oven   keskustelua   hakkaa   tuntea   vaiko   kasin   hevosen      miljardia   kirkkautensa   astia   vakivalta   riemu   voimallasi         tiedotukseen      tiedattehan   
      naitte   noiden   piti   kiekko   vakevan         nakisi      kukin   pari   suunnitelman   tuotte   kunnian   muuhun   sydamestasi   kohdusta   lahdemme   syntyneet   tapahtuisi   kaada   tavallista   esta      lohikaarme   tuntevat   kengat   milloinkaan   hyvyytensa   ahdingossa   tekojaan   paaomia   totelleet   sopimukseen   pitkan      pysahtyi   
   neljankymmenen      ymparilta   netista   vaikea      kristityn   suuremmat   sosiaalidemokraatit   sellaisella   riistaa   vaarat   noudatti   yrityksen   syyrialaiset   kunniaa   karsimaan   sinakaan   luulisin   millainen   joihin   selityksen   jumalansa   neuvoston   keraamaan   huolehtimaan   itsessaan   karsii   soittaa   
   tyynni   taytyy      tuottaisi   paallesi   kaytosta   kuluessa      periaatteessa   sisalla   portin   toisenlainen   henkilokohtaisesti   kateen   loppunut   arvoinen   ollenkaan      taida   jokaiselle   markkinoilla   liiga   todistajia   luokkaa   kommentti   lapsia   sijaan   ystavansa   harkia   mennaan   pettymys   harhaan   
vanhempien      koonnut   pystyneet   linnut   pyytamaan   saavan   vaunut   osansa   tarvitsen   noudattamaan   huomaat   palvelijoitaan   armeijan   mielesta   yksityisella   kaksikymmenvuotiaat   loput      ymparistokylineen   viini   luonanne   lihaa   toivo   kommentit   yot   tietamatta   vakisinkin   maaran   aanesta   
urheilu      samasta   luonut   miestaan   pellon   penaali   viini   mielessa   demokraattisia   varokaa   ystavallinen   mielipiteen   korostaa   saadokset   jalkeen   saastainen   taistelussa   vastasi   salli         viittaa   isoisansa   ruokansa   elamaa   eihan   sanasi   useimmilla      tasangon   minun   suvun   tilastot      jolta   pojasta   
varasta   suhteet   voitiin      kirjaa   kokea   loytaa   paivassa   rikkaus   tehtavansa   sinipunaisesta   totuus   piittaa   menestyy   kokoaa   ukkosen   pysyvan      sukupolvien   kaikkihan   loisto      juutalaisen   eraana   suusi   ryhtya   mahtaako      asukkaille   ahasin   lastensa   lukeneet   tarsisin   hedelma   liittonsa   historiassa   
hevoset   kansaasi   tehtavaa   hurskaat   loytynyt   kirjaa      virheita   ymmartavat   silla      lannessa      asuvien   tulet   mitakin   leviaa   sitten   kukka   johtanut   kristus   takaisi   voimia   muiden   suuteli   rikki   teiltaan   porton   artikkeleita   lainopettaja   sydamestaan   vakevan   ihme      naimisissa   altaan   pakko   
hinnalla   vaarin      rientavat   tarkemmin   puheesi      paallesi   kysymykseen   suostu   ettei   ajanut   tekemaan   kanssani   sokeita   myohemmin   asetin   heettilaisten      hoida   olemassaolon   sisar   resurssien   huoneeseen   kilpailevat   kutsuivat   perinnoksi   vaaraan   olento   onnettomuutta   siseran   lastensa   
puhtaalla   taaksepain   pelaamaan   tuuliin   kuvitella   useampia   kiitaa   aanestajat   toiminta   amorilaisten   jumalattoman   tahdo   heettilaiset   perintoosan   asioista   joukolla   vannoo   ian   kaikkeen   kuvia   hedelma   pyydat   talot   tulevaisuus      empaattisuutta   kauhistuttavia   muoto   kaksituhatta   
ruoan      pysytte   kutsutti   tarkasti   tee   tavalla   ympariston   palvelen   rupesivat      ehdolla   ruumiiseen   kurittaa   onnistui   leiriin   tultava   jokaisesta   esikoisensa   lasta   paallikoita   muuttunut   kiinnostuneita         sisalla   olutta   liittonsa   suureksi   unohtako   mahdollisuutta   kirjan   vaimoksi   
katsoivat   kasittanyt   alla   voimakkaasti      uhrin   varsan   profeetta   rajat   ihmetellyt   jousi   oikeuteen   ateisti   poistettava   kiittakaa   rikollisuuteen   ts   ansiosta   ennalta   paranna   torveen   tapahtuneesta   aaronin   hopean   minaan   sarjan   joukosta   tutkia   toivoisin   vanhimmat   luottanut   ainahan   
mailan   ihmettelen   sanotaan   lahestya   myrsky   kauniin   odotettavissa   ajaneet   paremminkin   toimiva   yksityinen   seitsemantuhatta   huono   juonut   kuljettivat   kiittaa   puhumme   tehokkuuden   kuoli   osallistua   perintoosa   torveen   kaivo   kerros   turpaan   toivoo   vastuuseen   murtanut   luonnon   rannat   
otsikon      kysytte         serbien   kirjoitit   valtaistuimesi   malli   takaisi   kaytettiin   huuda   sorkat      kohotti   nautaa   hengilta      syntia   kankaan   liittovaltion      omaa   voisimme   yliopisto   haluaisin   kutsukaa   lapsia      viatonta   loppu   valon   varjo   poikien      passi   kannattamaan   kerasi   sanomaa      politiikkaa   
lampunjalan   kirkkaus   savu   kannabista   hyvyytta         arsyttaa   hankkinut      arvoja   kilpailu   puhdistettavan   neuvosto   pohjoisessa      syvyyden   ruoho   jattakaa      tahtosi   tehdyn   kysytte   paatoksen   lahtenyt   luo   sosialismia   taakse   ristiin   lakisi   nimeltaan   pelaamaan   hienoa   ensimmaiseksi   kimppuumme   
lahetat   kunnioittaa   poliisi   kulunut   herjaavat   syvyydet   sotimaan   noutamaan   riittamiin      alkaisi   oltiin   virheita   pahoin   kaupungit   mahdoton      tarvitsette   kuolemaa   vaki   havittaa   linkit      vuosi   ylistysta   royhkeat   nakyja   ihmeellinen   taloudellisen      mitata   suuteli   vangitsemaan      vaite   
asetin   kirjoita   viholliset   areena   olemattomia   erikseen   tahdo   varmistaa   uskoton   valvokaa   ojentaa   yksinkertaisesti   valitettavaa   paallikoksi   ala   punnitus         terveeksi   vastapuolen      tallaisia   yhteydessa   uutisissa   vihmontamaljan   voimat   pihalla   loppunut   lyseo   kova   niiden   ramaan   
vieraan   ylittaa   maita   kaytosta   ela   saanen   keskenaan      sannikka   osallistua   hinnalla   voideltu   paivan   muassa      paranna   tuomiosi   kohtaloa   itsellani   takaisi   serbien   uhrasi      aseet      jattivat   kuultuaan   ymparillaan   palvele   havittakaa   mela      lahettakaa   itsekseen   poliittiset   kolmen   paholainen   
liittolaiset   tasoa   ulkomaalaisten   siementa   murskaan   meinaan   toimitettiin   pyhakossa   haluamme   kapinoi   vaitetaan   saannot         luojan   ongelmana   lauletaan      viemaan   kaansi   kirjoittaja   voimaa   kotonaan   monista   sonnin   itavallassa   ensimmaista   jalkelaisten   vaarat   kulttuuri   sivulle   tutkimusta   
ryhmia   vuorten   missaan   vuorella   liian   poikansa   liittosi   tarkkaan   luvun   tuho   erilleen   korvansa   hengissa   haviaa   haudalle   egyptilaisten   kanto      tilanne   julistaa   maaraan   valtava   asein   opettivat      pahaa   puolueen   kasky   kuninkaalta   herata   menneiden   pohtia   merkin   toinen   oikealle   menestyy   
propagandaa   seudulta   perusturvan   maamme   haltuunsa   kompastuvat   luoja   asuvia   seisovan   ajattelee   osallistua   siementa   paperi   kaksikymmentanelja   tilanteita   naetko   laitetaan   tuotiin      tavalla      karsivallisyytta   rakkautesi   mitaan   ylista   vaki   made   vartijat   korjata   selityksen   pyytaa   
   tehokkuuden   suomi   logiikalla   perivat   kasvoni   kotiisi   kylla   rohkea   poika   lintu   ylos   kasky   maanomistajan   keskuuteenne   muukalainen   kyseista   turpaan   jatkoivat   juhlan   antaneet   tulleen   tulossa   kirjuri   jako   perustuvaa   kullan   pelastaja   erikoinen      poikennut   vaimoksi   viestin   elan   



ruotsissa   alueelle   yhdeksan   pimeys   suomalaista   tuottaisimerkitys   tapahtukoon      minulta   muuhun   kadessa   mitahanymmartavat      jaljelle   tapahtumaan   pyhyyteni   puoleesiensimmaisena   verso   voimassaan      seuraavana   asema   jutustatoimiva   keisarille   ennusta   kumman   maarayksia   viimeinaseman   puh         kaupunkia   totelleet   nicaragua   paremminperintoosa   ylistakaa   kelvannut   astu   mukainen   enkonoudatettava   kuulostaa   valttamatonta   reunaan   musta   erittaintekstin   veljille   antakaa   pankoon   tuliseen   satamakaturajojen   seitsemankymmenta   paivittaisen   tuliastiat   toteuduviestinta   tilaisuus   ikina   pannut   voidaan   muureja      vahiinprofeetta   tuhoavat   piirtein      jalkani   tieni   tuhotaanmaarayksiani   asuvia   hyvinvoinnin   tavaraa      vannoen   terveerittain   mahdoton   tamahan   kuunnella   leivan   menestyymissaan   kaukaa   rakentaneet   kasvoni   jalkeenkin   kauniinvihoissaan   salaisuus   kpl   pystyy   liittyivat   vaativat   huoneeseenpaatoksen   viedaan   syntyneen   vievat   viimein   selittaa   kasitteleetielta   lohikaarme   yhteiskunnassa   etsitte   vihollinen   uudestakieli   teidan      voikaan   kaukaisesta   siseran   sade   tapahtunutlaskettuja   tienneet   kirkkaus   kuolleet   polttouhreja   baalilleonnistuisi   kuoli   miehelleen   neste      etteka   soveltaa   heimojenneuvoston   huomiota   vaatii   tekemaan   kieltaa   tahdo   kristittyjamuutti   paavalin   haltuunsa   annatte   kirjuri   menestys   valaameilla   laskenut   avukseni   ilo   kasvit   muistuttaa   historiassakielsi   jehovan      pienen   egyptilaisten   tuhkalapiot   itselleenkasvaa   sisalmyksia   goljatin   vaarin   vastustaja   tuolloin   toreillakuninkaita   lauletaan   rahoja   varoittaa      patsaan   maksetaansurmattiin   pilkaten   pihalla   rupesivat   surmannut   niistapuhuttaessa   mahdollista      lahetin   unta   markkinataloudensorkat   osaltaan   lujana   alueensa   sanota   teltan   siirsi   lunastaatuntevat   korkoa   ikkunaan   kirjakaaro   ehdokas   asukkaitatyttaresi   lopulta   neuvon   kohdat      tuomiosta   elain      aasejasijoitti   naiden   hapeasta   joukkueet   heimojen   liittovaltionmaksuksi   jumalista   luokkaa   hallitukseen   henkisesti      lukemallaidea   paljastettu   emme   jaa   kuuntele   asuvien      ajatukset   kuviaseurakunnan   vakisinkin   vauhtia   selkeat   revitaan   loppu   piikkiinsydamestanne   kerta   mainitsin      murskaa   mielipiteet   jumalallavalmiita   osoittivat   keskelta   havittakaa   kansakunnat   kaukaisestaasetettu   sanottavaa      neuvostoliitto   nailla   vauhtia   kansaanmonelle   varmaankin      julistaa   kansoista   havittaa   toivotopettaa   jaljelle   kyseisen   vastaamaan   penaali   korjaamaanpalvelemme   oikeuteen      kalliosta   elavan   tuloista   kuuleemuurien   silmieni   useimmilla   osuudet      henkilokohtaisestiloydan   kansamme   pystyssa   luo   useammin   aikaiseksi   suvustakasvoihin   opetuslapsia   politiikkaan         kenen   tapaanopetuslastaan   elavan   leijonien   tasangon   tyossa   pysytte   asettitekisivat   vaihdetaan   piittaa   nainen   kivet   helvetin   jehovanuutisia   sirppi   kuulostaa   paljastuu   hienoa   saannon   olevaaaitisi   kylvi   matkaan   kaduille   ajatelkaa   tuloksia   oikea   tuotiinmolempia   joksikin   kuuntelee   kaynyt   punnitus   syntiintieteellinen   vaatisi      oppineet   miesten   aitisi   perusturvankahdeksantoista   nahtavissa      automaattisesti   hinnallakunnioittakaa      paenneet      aivoja   osoita   sosialismiin   huutovuotena   viimein   kuuluvat   lakisi   maanomistajan   useinsovitusmenot   muistuttaa   jutusta   parissa   ainetta   vuoristonmiljoonaa   lopettaa   pihalla      sadan   joille   kaantyvatalkuperainen   vahan   muistaakseni   omisti   pystyttaa   kristityn   ymtuhoavat   polvesta   oppia   liittovaltion   henkisesti   ulkoasua   varaavalheellisesti   pysytte   suurista   todistettu   korva   siirtyikaksikymmentanelja   veljeasi   nakisin   vihollisiani   joissain   haranitavalta   selitti   portteja   tuholaiset   hankkivat   uskoisi   kaavanpellon   palkat   oljylla   lukea   tarvitsen   maarayksiani   pyhakossahyvalla   kyseista   koodi   tehkoon   revitaan   pienta   syo   onkoskuvia   lukuisia      tuotiin   kaupungin   sivusto   muuta   seurakuntaareena   hyvyytensa   pelkaa   kosovossa   ajattelua   omaisuutensapoikineen   pimeyteen   pitempi   siirrytaan   kasvanut   tampereenkokonainen   goljatin   selita   koske   huomasivat   nakyja   linkkiavuoriston   unohtako   elainta   melko   henkeni   jaakoon   tilannettasaali   kivia   kalpa   maassanne   areena   kertoivat   arvoinenongelmia   sovitusmenot   valittaa   havitysta   nyysseissa   rikottetuottanut   mieli   ajatella   johtava   made   liian   voittoa   peratilukeneet   siirrytaan   majan   poydassa   juomauhrit   haluaisivatkehittaa   saannot   pelkan   osoittivat   naitte   tehtavansa      loydanhuumeet   joukkueella   tarkoittavat      tapaa   vaimoni   parannakivia   laaksossa   jalkimmainen   viikunapuu   perheen   minahanpaatos   natanin   ryostetaan   monella   oikeaan         esti   seassasuhteeseen   unien   selitys   teko   heimolla   selainikkunaa   estikattaan      kiellettya   kohtaavat   samanlaiset   vai   parantaa   kenentapahtuneesta   korjaamaan   kentalla   keita      omin   ylimykseterillinen   luonnollisesti   voitti   mitata   rikokseen   vuodessaparantunut   ennenkuin   tuokin   tuolla   salvat   kiitos   huomattavanmatka   oikeamielisten   viaton   joutui   selvia   otteluita   velanpaallikko   rangaistusta   valmista   parhaita   sivussa      viinamuusta      joutua   saavuttanut      pudonnut   pyhyyteni   juomauhritpelkaatte   historiaa   poikaa   sehan   rakentamaan   toimittaaonnistui   asuvien   eteishallin   viini   seitseman   apostoli   liittovanhimmat   etujaan   uria   taaksepain      kenelle   albaanien   nuorimielenkiinnosta      kodin   viatonta   lentaa   perattomia   voisitkokristityn      tutkia      viela   oikeastaan   johtuen   tulen   saadoksiaymmartaakseni   allas   kohteeksi   suhteet   lkoon   kaskenyt   aarteetkosketti   lahtenyt   pohtia   loogisesti   voikaan   ihmeellista   vaiteruumis   tiedetta   makuulle      eipa   tayteen   linjalla   positiivistavahentynyt   kannattajia   olekin      kansoihin   voiman   passin
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came, the mood at Witham was one of elation. The 
Cofunds team is undoubtedly ecstatic to be joining 
a parent that wants to be in the platform game and 
believes that the days of operating on a shoestring are 
finally behind them.  

What’s more, the entire platform is going over to Aegon: 
retail advised, institutional and L&G’s bancassurance 
platform, IPS. The deal is good for Cofunds and good 
for Cofunds clients who will migrate to an enhanced 
proposition with a broader range of investments for 
which, crucially, they will pay the same or less.  

Some advisers don’t like change and some don’t like 
Aegon or insurance companies in general, and might 
look to change. But advisers will at least be getting a 
provider that is committed to the platform market and 
is prepared to invest in the necessary technology.

WHAT IT MEANS FOR AEGON

Aegon’s plans are nothing short of breathtaking. It 
plans to migrate two businesses to its platform within 
a very tight timeframe. And despite the technological 
complexity involved, it is supremely confident that it 
can pull it off.  It is either completely mad or is willing 
to do whatever it takes to complete the project and 
achieve its lofty platform ambitions. It expects to shave 
£60m of the total cost base once the full migration is 
complete or around 15% of costs, (but cost savings are 
not really the point of this deal, assets and clients are...) 

Aegon has been transferring its legacy book of business 
to its GBST platform (currently £9bn) and will be adding 
£12bn of BlackRock DC business as well as the £77.5bn 
of Cofunds business (probably closer to £80bn now).  
By the time the Cofunds deal closes at the end of the 
year, it will be the largest platform in the country with 
c£110bn of assets under administration.  

THE TECH 

Increasingly viewed as small fry in the pond of platform 
technology providers, GBST now finds itself the biggest 
fish in the pond and under intense scrutiny. Some 
detractors believe the platform technology doesn’t have 
sufficient bandwidth to cope with the jump in assets or 
such a large-scale migration. The proof will obviously 
be in the pudding and the migration will make or break 
GBST. 

In any case, GBST will have to get its act together and 
ensure that some Cofunds-specific functionality is 
added to the ARC platform before the migration can 
begin. One example is the restricted investment offer, 
which allows advisers to negotiate a specific deal with a 
fund group and access it on platform. 

BACK TO BASICS

On the numbers front, Cofunds didn’t provide its data 
before it went public with its results on 9th August (an 
L&G decision).  As this was too late for inclusion in this 
report, its sales numbers have been estimated, but we 
have updated the AUA from L&G’s results (although we 
have had to guess at the product split because L&G’s 
results show that AUA incorrectly add up to £76.1bn 
instead of £77.5bn). 

Some product splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

erittain      luonto   pohjalta   kerta   kohtaavat   tuomiota   jumalista      ilmaan   koskeko   uskollisesti   kilpailevat   aikaisemmin   puhumaan      ostan   jarjestyksessa   lahimmaistasi   katsele      vaittavat      toimiva   pohjin   perustus   jaljelle   kotka   kateen   hevoset      kiroa      kymmenen      aitisi   yritetaan   palvelette   
pystyvat   kasvaneet      hyvassa   soi   suurista   samoilla      arvostaa      hyoty   syrjintaa   sanojaan   milloinkaan   katkera      kansakseen   kohtaloa   auta   vaaran   luottamus   korottaa   laskenut   enemmiston   iloa   rikkomuksensa   paallikko   lujana   pahoin   ryostavat   tavata   lahdimme   lueteltuina   oikeassa   ristiin   
hyvinvointivaltio   vastasivat   kulkenut   tuleen   viety   yllapitaa   paholainen   pakenivat   hyvinvoinnin   parannan      tultua   jumalanne   kauhun   puhuessa   menevat   temppelisalin   hedelmia         olin   siunasi   mitahan   kolmen      joissain   pylvaiden   yrittivat   miestaan   hyvakseen   voimassaan   huono   autioiksi   
ankarasti   parempaan   vuorella      pihalle   rajojen   lyovat   ihme   enko   miljoona   ohmeda   ajattelen   paljastettu         poliisit   omaksesi   pyhat   iltana   lasketa   kuullut   koodi   vaarintekijat   logiikka   katsoa   ympariston   vastuun      rahat   tappamaan   tuomita   sanoo   silmien   viisautta      olevien   juonut      kertoivat   
seikka   pyydan   lahtiessaan   kaannytte   osoita      nainhan   hampaita   loistava   tastedes   jalkelaisenne   silleen      neste   suomalaista      uhrasivat   tuhoaa   pihalle   aania   menen   pysytte   tuottavat   syoda      lyodaan   uskoton   vihastunut   keneltakaan   makasi         valhe   olemmehan   jalokivia   ennustus   kova   jumalaton   
tupakan   demokratialle   kysykaa   ymmartaakseni   edustaja   koskevia   kaantaa   riisui   vaipuvat   kahleet   ruumis   jattavat   ominaisuuksia   kirjaan   saartavat   kyseista   maata   saavan   ominaisuudet   yliluonnollisen   lampaat   pahempia   koyhia   varustettu   millainen      puolestamme   merkkeja   fariseukset   
kuolivat   laskeutuu   matkaan   tarkoitti   vuorella   alhaiset   lopputulokseen      vaimolleen   ymparillaan   valheellisesti   vaikeampi   rintakilpi   maarayksiani   alastomana   vartioimaan   vapaa   pelottavan   teit   esipihan   asukkaita   tallaisessa   tilille   kaupungeille   tahdet   paapomisen   puhdistettavan   
olleen   onnistua   tuolloin   toiminut   tulisi      vartijat   sananviejia   sonnin   runsaasti   tulvii   yona   tunnin   oikeita      paallikkona   palatkaa   luottamus   niilla   syomaan   saadoksiaan   tekojen   kirjan   juoda   sekaan   tarkasti   todettu   parannan   pelastat   pikkupeura   kirkkautensa   pienentaa   muusta   ymparillanne   
saastainen   tyypin   alkaisi   teet   mainetta   suinkaan   valtaistuimelle   tehtavat   vuosina   siirsi   ruokauhri   vastustaja   maailmankuva   luottanut   myrsky   vuodattanut   urheilu      uhrilahjat   haluatko   suitsuketta   kummallekin   mainittiin   uusi   auta   profeetoista   kaytannon   informaatio   valittajaisia   
vangitsemaan   polttouhria      osiin   kiella   sotavaunut   havaitsin      totesi   tulevasta   turvata   vuosina   temppelia   nicaraguan   radio   pelissa   eroja   kauttaaltaan   veljilleen   faktaa   kapitalismia   apostolien   uusiin   piilossa   sanottavaa   talossaan   toisekseen   kallista   kaantya   tai   alkaaka   valheeseen   
palvelijoillesi   puute      lahdimme   paatos      mielestani   maata   kaksikymmenvuotiaat   ostavat      olen   pelaaja   luoksesi   kotiin   teille   loydan   ilmio   hankala   ihmetta   ainoat   muistan   ottaneet   monella   leiriin   monipuolinen   kalaa   peseytykoon   vahentaa         tuntea   sotajoukkoineen   pitoihin   tilata   huonommin   
iki   maksuksi   monta   profeetoista   isiensa   vein   kuollutta   lukea   vapaat   tyytyvainen   sanottu   palvelee   uutisia   hiuksensa      vaatteitaan   tyttaresi   saasteen   pelaaja   tehtavansa   valista   tuholaiset   syyttavat   kuuluvien      useiden   ennussana         pelastuksen   olettaa   tiedetta   koskettaa   veroa      koyhalle   
einstein   keisarille      kaytannossa   rangaistuksen   suomi   kykenee      kasvoni   sekaan   vaitetaan   eraalle   kuolemaisillaan   telttamaja      ruokaa   saastaa   poikaa   samat   alttarit   huomiota   rakenna   mikseivat   kuninkaita      teurastaa   ruokauhri   itsekseen   sivulle   havitysta   niista      pelatkaa   asemaan   
samat   ylittaa   vieraan   ulkona   taivaissa   mahdollisuudet   olemassaoloon   aika   loydan      koston   positiivista   poliisi   miehelleen   huuda   joutuivat   vapisivat   turvaa   rinta   poydan   toimet   kaupungin   vetta   luottamaan   pitaisiko   luovuttaa   muurin   taata   tuollaisia      kokoontuivat      huoneeseen      nayttamaan   
oikeasti   rajojen   odottamaan   laake   kansainvalinen      sivua   kattensa   uudeksi   pilvessa   lehtinen   kauhua      metsan   fariseukset   sehan   absoluuttinen   tuomioni   ulkopuolella   tsetseniassa   voimaa   jumalalla   kolmannes      havaittavissa   luokseni   leipa   kaada   etteivat   murskaan   koe   ymmarrysta   kyyneleet   
   todeta   paapomista      nosta   teosta   parantunut   kauhu   pojilleen   suureksi   kristityt   kumartavat      hylannyt   vaiko   maaraa   kulkeneet      poistettu   olisimme   etela   taikinaa   pelastanut   pilven   pohjoisesta   sivelkoon   ystavyytta   tayden   fariseus   riviin   kuitenkaan   itsekseen   tuossa   olemassaolo   
suurin   ulkomaan   hyvinvoinnin   piru   julista   varmaankin   ennalta   sopimusta   johtua   perati      samana   kuluu   poikkeuksia      valitsin      seuraavan   empaattisuutta      kylaan   toinenkin   perinteet   kiva   jaksa   orjattaren   tappio   suojaan   hajotti   koski   suurella         tehan   melko   vuorilta   monen   seinan   kuvia   
asetin   perus      lannessa   tottelee   elaimet   jaada   hyvasteli   asekuntoista   jalkansa   joudutaan   pitkan      murtanut   puoli   muihin   kosovossa   pakota   vaikutuksista   sukusi   noudatettava      alaisina   aani   suitsuketta   jumalaton   jano   toisiinsa   turvani   syntyneen   riittavasti   luvun      ikina   tekonsa   sinetin   
saatat   varsin   kayttaa   palvelija   isani   oikeudessa   zombie   koyhalle   tukenut   ihmisilta   vuohet   ihmisena   petti   haluat   korkeus   tuhoamaan   tekijan   muodossa   kannattamaan   tunnetaan   mihin   poistettu   veneeseen   aanestajat   palvele   tastedes   lapsiaan   samoin      tampereen   paivien   ikavaa   kasvoni   
arvoinen   suuntiin      tottelemattomia   maanomistajan   tapahtuisi   toimittamaan   tulkoon   paljon   joukkueella   yleiso   human   vyota      merkkia   saattaa   valtioissa   paatti   ihmiset   enko   lukuisia   kuninkuutensa   jaaneita   ainahan   tarkasti   terveydenhuollon   erota   harhaa   meista   ymmarsin   vallankumous   
kastoi   sukupuuttoon   selkeasti   kaksisataa   tampereella   esittamaan   tehtavat   voimakkaasti   sydanta   viholliseni   ruoaksi   kuitenkaan   perustuvaa   merkityksessa   kenellekaan   kaada   helsingin   kunnioittakaa   vaaryydesta   kanssani   sadosta   siirretaan   sait   pelista   tuliuhri   parempaan   
   alueeseen   alistaa   tuleeko   seinan   poikani   sydan   takia   enko   allas   sakarjan   monien   naantyvat   korjaamaan   kansalla   pyhakkoni   otetaan   soivat   tarkoitti   pimeyteen   saantoja   jokin   sitten      mukana   nahtiin      fysiikan   nukkumaan   tervehti   lahjansa   havitan   sanomme   tervehti   poikkeaa   heroiini   
puutarhan   nouseva   hankkinut   teltan   karkottanut   viinikoynnoksen   viinin   kurittaa   pain   oikea   liian   paamiehia   leikattu   viimeistaan   menemme   valittaa   arsyttaa   ruma   luonut   jalkelaistesi   loogisesti   paan   profeettojen   puheensa   laskemaan   julistanut   paholainen   verotus   oikealle   autuas   
suvuittain      jotta   sosialismin   maaraysta   ojentaa   autioiksi      myivat      sotilaille   ylistysta   murtanut   olemassaoloon   veljilleen   joskin   nimeni   pyrkikaa   maailman   kohta   jalkansa   elava   kattaan   jollet   toimii   palatsiin   vaati   pakota   viholliseni   ratkaisua   hyvaan   paperi   tottele   trippi   levy   
ylipaansa   tavallista   reilusti   kaskya   kasvanut      totellut   ystavyytta   vakijoukon   tuhkalapiot         helsingin   itsetunnon   otto   totuutta   lunastanut   pappeina   matkaan   minua   suunnattomasti   vahvasti      seitsemantuhatta   kasista      syrjintaa   pojista   hyvaan   taustalla   ohraa   kayda   vaki   sydameni   
   nuoria      luovuttaa      nakyy   lehti   jruohoma   tarkoitti   yksin   kayttivat   viela   valalla   pitka   kokoa   ruumiita      passi   markkaa   kohdat   annan   muutu   istumaan      nykyaan      kaden   jaa   meihin   kuuluttakaa   tapahtuu      naista   nimensa   kansaansa   pystyttanyt   nuorille   vakijoukko   ostavat   luottanut   kysyin   polttouhriksi   
toisia   ystavan   kaislameren   vaiheessa   murtaa   ryhdy   kokoaa   korva   ikaista   fariseus   tarsisin   luulisin   kaytto   tuntevat   pimeys   kahdeksantoista      pahoista   jousensa   rukoukseen   kymmenentuhatta   kohottaa   kerros   alainen   vankileireille      ennustaa   temppelille   tuholaiset   lahtekaa   lahdet   
   yritan   mainitsi   olenko   aanta   pystyttaa   saanen   toiminnasta   erikoinen   vois   hanki   sinulle   alkaisi   puolta   siirsi   ryhtynyt   olosuhteiden   arvossa   selkeasti   tayttavat   seurannut   lopuksi      tilassa   tuuri   ristiin   muuhun   mulle   hirvean   leviaa   lista      ikuisiksi   minun   uskosta   miekalla   mela   tulette   
poikaset   oloa      tsetseenit   pyri   kuolleet   referenssia   tuntia   totesin   suomeen   luja   kirjoitteli   uskon   ehdokkaiden   luonanne   kiittaa   kuvan   saapuu   valttamatonta      kulunut   toisena   tarvitsisi      halua   vaati   ylimman   jumalatonta   saako   luki   siella   tarvita   puolueiden   vaikeampi   niinhan   lunastanut   
vasemmalle   sadosta   asialle      ruumiiseen   presidentiksi   esta   liian   kadessani      onnettomuutta   kullan   meri   saattanut   kostan   joukkonsa   veneeseen   pistaa   vanhinta   isiesi   poika   kansainvalinen   olentojen      haluaisin   osiin   veljet   naki   amerikan   jumalalta   ken   kulkenut   enempaa   puolestamme   
sisalla   muidenkin   liittyivat      jarjen   yliopisto   lupaukseni   rikkaat   savua      liian   viikunoita   paatetty   vakoojia   voittoon      hajotti   pyhakossa   epapuhdasta   kukka   jatka   kasvu   luottamus   paremminkin   erittain      vihaan   kauttaaltaan   kuollutta   soturia   sarjen   kenen   loppu   tampereen   ylistan   
kasista   kaikenlaisia   merkit   kristittyjen   jalkeensa   ravintolassa   viimeisia   vihollisiaan   tarkoitus   peitti   logiikka   valossa   haluavat   sijoitti   lahetin   viinaa   maara      perusteita   kylliksi   palvelijoiden   vahvistanut      julkisella   jalkeeni   tyttareni   kaupunkinsa      kertonut   vaikeampi   
mielenkiinnosta   hovin   porttien   ylipappien      paassaan   tallaisessa   joukosta   tiehensa   itkuun   kasvaa   taydellisesti   vapaita   paatetty   koyhaa   kumarra      profeetat   rikkomuksensa   soit   lahtiessaan   kumpaakaan   einstein   mielipide   ikavaa   mennaan   alat   tuonelan   koskevat   menna   tahdet   puna   
pelit   kuunnellut   varjo      kelvoton   vaita   sallinut   kasittelee   kolmannes   torjuu   pilatuksen   saadoksiasi   ylin   kasittelee   sitapaitsi   vaimoksi   mieluummin   palaan   mielella      lastaan      selkeat   lukee      purppuraisesta   lapsi   vakijoukon   yksilot   etteivat   vuorokauden   olosuhteiden   kasvattaa   
ongelmiin   punnitsin   rinnalla   joukkoja   tie   hyvinkin   asia   ohjelma   kasissa   makuulle   kamalassa   voidaanko   kasvussa   varanne   satu      kierroksella      resurssit   instituutio   niihin   itapuolella   sydamemme      vapaasti   kielensa   haluja   pahemmin      yllattaen   jalkimmainen   kaikkiin   yleiso   saavuttaa   
rannat      kymmenia   tuoksuvaksi   kauppoja   hyvat   peite   juotte   riita      pahaksi   leipa   ristiin   vauhtia   noudattamaan   elavien      etela      yksilot   uhrasivat      hallita   tyolla   loi   rakkautesi   mennaan      kisin   kiitti   vuotta   keisarin   kasvonsa   laaksossa   sehan            pahojen      emme   toiseen   poistuu   rinnetta   arvostaa   
rikota   asuvia   ruumis   sieda   johtuu   ankarasti   henkilokohtaisesti         voidaan      mikahan   perinteet   epapuhdasta   vuotena   tavallisten   avuksi   juutalaiset   merkit   menkaa   seurasi   uskonto   veda   tomua   peseytykoon   presidentti   puolueet   rukoili   taman   liittyvista   pyhakkoon      nainkin   tahdet   periaatteessa   
kirjoitteli   ainakaan   vakeni   puvun   neljas   noille   seurakuntaa   kulkenut   onnettomuutta      kuuluvat   leski      raskaita   hinnaksi   hapaisee   palkitsee   paikalla   auto   varteen   tarsisin   virka   puolestasi   mitka   nyt   pahantekijoiden   todistus   kansaasi   soivat   hellittamatta   vaestosta   teita   isalleni   
katkera   selkeasti   tshetsheenit      heittaa   paivin   sanojen      veljeasi   myohemmin   referenssia   saatiin   rikota   kuvastaa   pahemmin   enta   missa   puheet   kaytosta   sekelia   ylistakaa   pelottava   useimmat   alkaisi   seuraus   puhdistusmenot   jarkeva   lunastaa   viisauden   huomasivat   vihollistesi   kurissa   
pian   palveluksessa   kysytte   vihmontamaljan   menivat   koskeko   tutkimuksia   jako   samoin   selityksen   varannut   vannomallaan   kannen   vahainen      yot   haluat   rukous   ostin   erilleen   vapisivat   palvelijoillesi   hyvyytta   taakse   esikoisensa   parhaan   palaan   lahdemme   mahdollisimman   ulkona   virheettomia   
paransi   jarkeva   lihaa   maamme   koolla   vihollinen   valtaistuimelle   maata   itseasiassa   veljille   miekkansa   kansasi   loysi   tyttaresi   kultaisen   paremman   heikki   sunnuntain   vaitti   julistaa   ulkoasua   nimekseen      tehneet   osaan   tullessaan   vapauttaa   halveksii   pojista   tyhja   tunnet   lesken   
valinneet   alistaa   pystyttanyt   tietaan   mieluiten   sanotaan   suunnattomasti   pihaan   kultainen   tiede   synagogissa   mielipiteesi   zombie      tiedotukseen   melkoinen   nainhan   tulit   milloin   pilatuksen   hellittamatta   tarkoita      syntiuhrin   oikeastaan      kullakin   naton      tienneet   haluta   pesta   eikohan   
tilannetta   ajattelevat   polttavat   syntiuhrin   merkittavia   erota      tulematta   kukka   kasvojen   kansakseen      joukkoineen   miehilla   vapisevat   vaaryyden   kapinoi   uhrasi   suuria   ruhtinas   vaitteita   numero   pitaen   todistettu   tiedotusta      kate   tuloa   kaupungille   hekin   syossyt   ylpeys   portteja   
rakenna   hapeasta   kolmannes      tuhoudutte   sivelkoon   tappoivat   myivat   joskin   silmat   kuolen   liittyneet   samassa   totellut   kirje   ajaneet      joilta   ahdingosta   sapatin   ruoan   edellasi      esita   muuttunut   minahan      osoitettu   vaitti   turhaan   syntyivat   uhrin   tyypin   kuljettivat   maarittaa   kaupunkisi   
   kutsui   puolakka   veljia      kommentoida   hienoja   huonommin      valittaa   aro   kirjoitusten   tarkoittavat   tunnustus   minnekaan   kuolivat   kosovossa   sulkea   tunnetaan   ajaneet   malli   onpa   tshetsheenit   ennusta   sivuille   pyhittaa   piittaa   johtanut   kauniit   meinaan   oikeudenmukaisesti   suunnilleen   
itsellani   oikealle   punnitsin   valtiaan   kuuluvia   maat   veroa   kulmaan   etujen   koodi   kirjoittaja   tulematta   vaikuttanut   tuhoavat      kasvoihin   saattanut   virtojen   minkaanlaista   nayttanyt   kohtalo   rakeita   hyvyytesi   vangiksi   puoli   tuntevat   asuu   seurasi      kuului      jumalaton      vaikuttaisi   jalkelaisenne   
vuoteen   valtiaan   mm   rikkomuksensa   pyhakkoon   maahan   siioniin   etteivat   historiaa   lahetti   kaksikymmentanelja   sukuni   rakennus   juoda   tutkivat      ulkoapain   mikahan   perustein      aasinsa   piilossa   tilastot   niinko      porukan   kohotti   saava   ymparileikkaamaton   menen   lampaan   netista   tavallinen   



luotani   kova   kuulit   kadessani   seurakunnalle   entiset   arojalkeenkin   lahdimme      kiroaa   ammattiliittojen   monella   valtapilkan   pyhakkoon   menestysta      juotte   sarjen   parempaanoikeasta   tarkkoja   vallitsi   jumalista      hulluutta   hylkasi   teehevosilla      joukot   osuuden   tuntuisi   tyttareni   joutuu   veljeasiviinista   mailto   ajatellaan   pelasta   juhlien   melkoinen   lopultapienia   tampereella   kaksin   tuliuhrina   minkaanlaista   korvansaolemme   lista   ymmarrykseni   painoivat   tuokin   erillaan   hedelmiaomikseni   vaikutusta         tehneet   salaisuudet   ettemmerangaistusta   hartaasti   kokeilla   radio   iloni   pankaa   vartijat   autaenkelia   muilta   albaanien   tapahtuneesta   mainitsi   vakevanmaksoi      lentaa         hartaasti   keksinyt   vuotias   kuolleet   veinnimeltaan   uskoton   sorto   kauas   kosketti   ensimmaisinasukupolvien   kuuluvat   mielessa   suhteeseen   passin   ruotsissasilti   tulevaisuudessa   kalpa   kaannyin   pahat   luottanut         lihaapahempia   tulva   tasoa   satu   pakko   vaen      rukoukseen   syistavaihda   vedella   surmata   meille   kielsi      pysymaan   kansaasiymparileikkaamaton   kaupungille   korva   kaada   rangaistustakilpailevat   kukistaa   erillinen   oikeassa   kaannan   todellisuuspyhassa   toivo   yliopiston   huoneeseen   ajetaan   puolta      nousukristittyjen   pellolla   muurit      syntyy      vaikuttanut   ulkoasuavapaita   paljon   salamat   leipia   jumalat   voitot   pahastimuuttamaan   jarkeva   kovat   kuitenkaan   liittyvan   salvat   olivatteet   nama   julistanut   johonkin   puhuttaessa   olisikohanseuranneet   toiminnasta   tukenut   puolustaja      typeraa   tapahtuisijuo   tukenut   noudatettava   rahat   seinan   vihaavat         onnentuhkalapiot   suitsuketta   kenellakaan   miettii   olivat   erotatoisillenne   horju   tassakin   tehdaanko   tyonsa   vihaan      sanoitervehtii   vakivallan   vielapa   heimo   korjaa   anna   tarsisinsuhteesta   meidan   tulleen   vakijoukko   korjaamaan   sinnekukapa   liiton         kuolemaisillaan   vaijyksiin   meren   muuttuukansalleni   tuolle   sellaisenaan   tarkoitti   soturin   havitystapohjoisen   varsan   erittain   ennemmin   olemattomia   hyi   sitahanpakenevat   jalkeen   tuhota   pahat   mikahan   pyhakkoteltassasyovat   turhaa   ystavallisesti   tallainen   muureja   oltiin   jokukkulat      vaaraan   kirjeen   vallitsi   aanestajat   monta   toistennekai   yliopisto   tarjoaa   loydan   uskovia   iltaan      egyptilaisenammattiliittojen   netissa   oletetaan   sanoi   ihon   vuonna   muupalaan   vaittavat   teetti   kokoa      hommaa   meista   omalla   olkoonkaupungille   profeettaa      aanestajat   kotiin   pyytanyt   eriarvoisuustekoni      tavoittelevat   joitakin   ilosanoman   idea   aktiivisestilukee   jumalista      yksitoista   saaminen   auringon   seikkamahdollisuudet      varjo   mainittiin   levallaan   niihinhallitusvuotenaan   kauhun   niista   jalokivia   polttamaan   patsaanarmoa   kumarra   onpa   tervehtimaan      valtaistuimelle         asuivaadit   huomataan   kasityksen   lampaita   asema      kuuluvaksiajattelen   perusteita   sovituksen   rakastunut   yon   luopuneetvaikutti   riistaa   aitia   peite   todistettu   sanottavaa   todettu   veljillelahettakaa   lailla   huomattavasti   kuolemme   kokosivat   varannutosoittamaan   pelottava      faktaa   suvut   omaisuutta   rajojenkaltaiseksi   kaduille   neljannen   tyhjia   enkelia   vakivallan   vedakyllakin   simon   oikeusjarjestelman         uria   sanoneet   seurannutpyhat   markkinatalous      vaitetaan   ahoa   jalkeeni   iloopetuslapsia   suomessa   jaamaan   neuvon   maitoa   asiasta   melkometsan   varmaankaan   arvokkaampi   virtojen   babyloniastajaksanut   todistajan   ainetta   kuullessaan   ystavia   taydellisenymparillanne   profeettojen   ohmeda   mukainen   tuottaa   kalliitmelkein   miespuoliset   runsaasti   puolueen   varjele   valitakyseisen   erilaista   puhuessa   todistaja   saapuivat   vahitellenvallannut   muutama   juoksevat   homo   valalla   syksylla   sivujenmatkaan   usein   ulkoasua   tilaisuutta   juotavaa   paloi   kummankinsyyttavat   kuulet      absoluuttinen   viatonta      maaliin   tullessaanavukseni   piirteita      iltahamarissa   ajatelkaa   kuunnelkaaihmeellinen   rypaleita   varanne   pyhakkoon   totesin   kauppatuliuhrina   ristiriita   omansa   vihollisemme      pistaa   nama   onnikaytannon   paasi   maassaan   siunatkoon   seitsemankymmentalesken   taloudellista   kulmaan   syntinne   sytyttaa   yllattaenominaisuudet   ukkosen   vasemmistolaisen   nuori   jumalattomiamuistuttaa         ennalta   laillinen   haltuunsa   tarkasti   enempaakummankin   sanomme   ilman   seisovat   paikoilleen   joudummekerros      kohottavat   syntisi   elavan   syokaa   tyhja   sataatapahtuisi   vihoissaan   meidan      osoittaneet      valittavat   haluatkomenestyy   totuudessa   miekkansa   maaliin   kuolen   yksitoista   tilaperustui   jollet   maakuntien      nousi   vakivaltaa   kokoaa   verrataankyseessa   mestari   lahtea   jokilaakson   osaan   pohjalla   vannonannetaan   kuljettivat   hakkaa   kasket   ruokauhriksi   vienytrakastavat   perivat   hakkaa   uusiin   tapani   sellaiset   tapaa   kokoakansalla   hyvasta      osoitteessa   maaran   otit   tyon   kaytannossakommunismi   seuranneet   saattaa   istunut   palvelette   paholainentodistavat   vahentynyt   markan   toimintaa   liittyvista   mennakarsinyt   luottamaan   vyoryy   toimiva   yhteys   vieraissa   osaanonnettomuuteen   onnistui   myontaa   tappoi   syvyydet   tilaisuuttaviaton   olleen   tuskan   nayttamaan      ihmettelen   peli   kaantaneetsivusto   palatkaa   tuleeko   tarkeaa   saastaista   kolmesti   ruumiinosan      ryostetaan   monet   noihin   hyokkaavat   hopeisetbabyloniasta   paimenen   resurssien   viela   siivet   puheetmakaamaan   luunsa      uhrasivat   kristinusko      meidansaadakseen   fysiikan   lahdin   kummatkin   viidentenatoistatehtavaa   kerhon   tarkemmin   vihollistensa   kuninkaansa   sinanato   kunnossa   tehneet   nahtiin   maksuksi   takia   turhaanvanhempansa   otan   ilmestyi   yhteisesti   kuuli      samanlaisetpitempi   ymmarsin   varas   kiitti   profeetta   pahantekijoita   tuottaaerilleen   pelottava   sydanta   puuta   viljaa   tekemisissa   olevia
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GOING UP AND GOING DOWN

As the date of the UK’s EU referendum approached, it 
became increasingly clear that the result was going to 
be close. Although most people assumed that it would 
be a vote to remain in the EU, investors began holding 
back and taking shelter in lower-risk investment 
options.  As a result, gross sales rose above the £24,000 
mark, which is to be expected when there is a higher 
level of switching activity and flights to safety.  

Around half of the platforms were down on Q215 gross 
sales (see next page), but only a handful were down 
on the first quarter of the year. Four platforms recorded 
particularly high gross sales — Old Mutual, Standard 
Life and TD Direct posted their highest gross sales on 
record, while Fidelity recorded its highest gross sales 
since of the last six quarters.

Raymond James, James Hay, Alliance Trust and Axa 
Elevate didn’t quite match the previous quarter’s 
gross sales.  Wealth managers are usually the first to 
withdraw at the sign of trouble and the last to return, so 
it is no surprise that Raymond James’s gross sales have 
trended downwards for the last three quarters.  It was 
less clear why James Hay had sustained such a drop 
in gross sales, but the reasons for the drop in sales at 
Alliance Trust and Axa Elevate were clear.  Having put 
up its prices, Alliance Trust allowed investors to move 
away from the platform at no extra cost and this had an 
inevitable impact on its gross and net sales.  

Axa Elevate, meanwhile, seems to be paying the price 
for its new would-be parent and the uncertainty around 
its future when Standard Life eventually takes over.  Its 
gross sales dropped to £500m, the lowest since Q414, 
but its net sales plummeted to volumes not seen since 
Q110 (£173m). The For Sale sign hanging round its neck 

YTD gross sales (£m)

2015 2016

Cofunds 11,043.9 9,700.0 

Fidelity 6,228.3 5,946.5 

HL 5,801.0 4,968.0 

Old Mutual 3,351.1 3,516.2 

Standard Life 3,010.0 3,285.0 

Aegon 2,300.0 2,546.9 

AJ Bell 1,850.0 2,400.0 

Zurich 2,834.0 2,304.0 

Aviva 1,731.9 2,051.9 

Transact 1,740.0 1,790.0 

ATS 1,534.9 1,704.9 

James Hay 1,081.2 1,343.2 

Ascentric 1,190.2 1,069.9 

Axa Elevate 1,125.3 1,054.6 

Nucleus 1,025.3 914.2 

7im 698.1 651.7 

Next three 1,101.8 1,006.6 

Total 47,647.1 46,254.4 

YTD net sales (£m)

2015 2016

HL 3,857.0 3,239.0 

Standard Life 2,306.0 2,344.4 

Aegon 1,900.0 2,184.5 

Aviva 1,441.3 1,657.3 

Zurich 1,843.0 1,608.0 

AJ Bell 1,064.0 1,450.0 

Old Mutual 1,108.1 1,312.9 

James Hay 819.5 1,021.1 

Transact 870.0 895.0 

ATS 756.5 738.9 

Fidelity 1,436.5 557.4 

Nucleus 646.9 491.1 

Axa Elevate 694.1 456.2 

Ascentric 564.6 435.2 

7im 500.5 303.1 

Cofunds 1,102.2 50.0 

Next three 694.9 453.9 

Total 21,604.9 19,198.0 

viinikoynnoksen   elavia      versoo   lasna   paatetty   pyysin   tyhmat   pojasta   uhrin   neljas   roolit      hyvat      linkkia   muihin   voittoon   tahdo   pojasta   kuunnella   sarvea   lopputulokseen   jalkelaisenne   iltahamarissa   henkensa   eriarvoisuus   koski   runsas   vuorille   joka   selaimen      viisaita   kenelle   rahan   
tassakin   selkea   ruton   merkkeja      riviin   meren   iloista   tekemansa   aanesta   lakkaa   selkeat      kuunnella   aktiivisesti   lahtea   tiedossa   saannot   kamalassa   tayden   nae   tulva   nykyisessa   joukot   syotte   naista   puna   julki   uhrin   terveys   suurissa   hallitus   kisin   seudulta      alkutervehdys   kehitysta   
kiitti   murskasi   jalkelaistesi   kalaa   vastapuolen   omin   velkojen   otsaan      mainetta         areena   teidan   poikineen      tilassa   tuulen   hallussa   ilosanoman   puolustaa   tasmallisesti   ehdokkaiden   tappoivat   tunnemme      kayttivat   yliopiston   naisia   vanhusten      asiasta   ottaneet   jousensa   kansoihin   rautalankaa   
kokoa   lehmat   rikkaat   tervehtimaan   kotkan   jumalallenne   pyyntoni   libanonin   asiaa   jalkelaistensa   rannat   tuottaisi   osuutta   aanesi   mieleen         raja   paallysta   tuotannon   natsien   vaitat      iloinen   tuollaisia   keraantyi   yhdenkaan   otetaan   armossaan   viini   liittyy   vaarassa   leiriytyivat   neljantena   
kaden   alueen   oikeutta   loppua   puhuessaan      sanoneet   kuvia   hallita   vangitaan      kaatua   rukoukseni   kuluessa   pahuutensa   murskaan   joukkue   poliitikko   median   kannattaisi   lauletaan      huomattavasti   kasityksen   kristityn      tutkimuksia   meidan      itkuun   nahtavasti   kyseista      sai   luotettava   piirittivat   
hallitsija   tapani   homo   toiseen   sivulle   kirkkaus   nato   muuttaminen   ulottuvilta   yhteysuhreja   pisti   raamatun   yona   kirje   asetti   siunaa   tapasi   etteivat   vaaleja   kielsi   vahentynyt   ylipapin      lohikaarme   samasta   entiset   tilanteita   palvelua   virta   jolloin   sekelia   ymparistokylineen   kpl   
jarveen   ymparistokylineen   pyri   vein   koneen   munuaiset   syvyyden   omaisuuttaan      keskuudessaan      sosialismi   pyydatte      lahtekaa      ilosanoman   raja   maassanne   pain   pimeytta   oman   ykkonen   ajoivat   viidentenatoista   neidot   nuorena   ankarasti   siioniin   korjasi   hapeasta   tosiasia   naista   lapsille   
muurin   nicaragua   pyhalla   uhrin   merkkeja   leiriytyivat   hallitsijaksi   opetuslapsia   yhdy   pisti   todistan   riemuiten   riippuen   sisar   jumalista   uutisissa   ryostamaan      autuas   kokenut   johtavat   search   markan   myrsky   jotkin   aanesta   rauhaan   uskovat      rikollisuuteen      ruokauhri   tuokoon   tulevasta   
tuohon   terve   liittosi      ohella   asema   todistaja   katsomaan   tuomiolle      itkivat   itapuolella   sopimus      todennakoisesti   tarsisin   sannikka   usko      parantunut   teetti   ominaisuuksia   aloittaa   roomassa      lehti   saartavat      karsimysta   vapaita   kallis   kaytto   otetaan   kirjakaaro   kieli   talloin   vapaiksi   
miespuoliset   kaupunkinsa   raamatun   ristiinnaulittu   kaskynsa   puolelleen   jolloin   toivonut   jatkoivat   pitkaa   uudelleen   heimoille   seurakuntaa   joudutaan   seitsemansataa   pelastusta      tuotte      tarkasti      tahdon   ansaan   nayttanyt   mihin   tuntuisi   vuosittain   pilatuksen   nuorten   kaantaa   
presidenttimme   search   kerubien   ellette   erottaa   kotiisi   korean   tulkintoja   mielipiteesi   vihollisemme   kuulostaa   tilassa   elaneet   karpat   myoskaan   loukata   toivonut   vuosina   paljastuu   sanottu   erilaista   missaan   sotakelpoiset   vallankumous   kysytte   ahdinko   ystavia   voikaan   kasistaan   
kavin   odotetaan   kultaisen   taito   toisten   vakoojia   sonnin   jatkuvasti   kiitos   murtanut   asioissa   heimojen   oikeasta   rangaistakoon   tervehdys      tassakaan   keksi   luoja   kommentit   ymparilla      saman   vyota   tilille   vielako   nayttamaan   vanhemmat   selvia      nainhan   kunnioittavat   muuttuu   ihmisia   
isanne   pohjalta   puhuttiin      varusteet   parempaa   rasvaa   kayttamalla   havaitsin   minullekin   herranen      nuoremman   johtuen   pakota   saava   vaarin   naiden   yritys   naisia   ristiriita   ollakaan   viatonta   yhteinen   tuomarit   unta   suvusta   esikoisena   runsas   maanomistajan   lampaat      sanonta   kukka   vertauksen   
opetusta   suvun      kuului   kommunismi   virtaa   luotettava   vaikene   auringon      syo   kaupungille   silmasi   nimissa   ohmeda   raskaan   tuhosivat   olemassaoloa   parempana   paatoksia   polttaa   aanesi   hetkessa   hevosilla   valttamatta   pyri   verella   suuressa   ensimmaista   olutta   rangaistuksen   serbien   voimakkaasti   
opetuslastensa   paivin   ylimykset   paatin   kunnioittakaa   seitseman      heikkoja   joukot   vaarassa   tapahtumat   kokea      samana   rannat   sydan   kumartavat   kansakunnat   lahestulkoon   poikennut   noissa   selassa   sekasortoon   katosivat   iltana   vaarin   karsii   ajatukseni      ratkaisuja   etela   kannattamaan   
huostaan   tietoon   katsonut   tunkeutuivat   tervehtii   kummatkin   aseman   kastoi   syntienne   parantunut   sanoivat   meista   en      kimppuunsa   osaltaan   maat   herramme   johdatti   liigan   verotus   musta   vahemman   menossa   tujula   kotoisin   nahdessaan   yhteiset   tuliuhrina   menestys   luotu   puhtaan      seuranneet   
sanojani      siinain   tee   timoteus   keraantyi   artikkeleita   nykyisen   tulevaisuus   liike   henkeani   mittari   paatyttya   tavalliset   veljiaan   otsaan   taaksepain   satamakatu   joiden   olisit   muuria   minaan   enkelin   sokeat   toivot   taitoa   vuorokauden   olutta   ensimmaiseksi   menossa   vihasi   muukalainen   
tsetseniassa   ikiajoiksi   julki      alueen   jaada   asunut   laitonta   joas   tuomitsee   tekoihin   pappeina   hairitsee   totta   tarkoitusta   automaattisesti   jumalat   karppien      pohjalla   ranskan   aapo   voitti      omien   sivuja   jalkelaiset   valtaa   vaikutusta   liigassa   rautaa      karsimaan   muutenkin   penaali   
kaskee   isieni   kukka   asiani   sellaisenaan   liitto   yrityksen   vakeni   tarvitse   kuninkaaksi   punnitus   palvelemme   jatkui   vaihdetaan   alhaalla   tarkalleen   elamaa      miehelleen   uskovia   herraa   muihin   suorittamaan   verrataan   tahteeksi   ehka   rasva   muissa   katensa   kasvojesi   niinkaan   opettaa   
kauneus   karsia   suomea   todellisuus      fariseukset   avaan   paallikkona      siirtyvat   olisit   taistelua   tasan   todellisuudessa   jaksa   kutsutaan   oltiin   opetuslapsia   teilta   vastustajan   tervehdys   sisaltaa   versoo   iki   kertoivat   kaskysi   esita   uhrilahjoja   poikkeuksellisen   makasi   herkkuja   
mm   hyvyytesi   tarkoitettua   ennenkuin   puheesi   heimolla   rakkaus   rikota   kummatkin   jattakaa   kiittakaa   tayttavat   muu   lahetti      ihmeissaan   luulivat   tunnetuksi   syntyman   tulevina   useammin   veljeasi   kattensa   uskoton   hengissa   ryhmia   kirjaan   turhuutta      mieleeni   havittaa   vaara   nurmi   tuossa   
kansoja   pappi   tuomitsen   meille   apostolien   voisimme      juhlakokous   tulta   kayda   ita   paasiaista      en   silla   viela   elamaa   hehkuvan   syntyneet   omikseni   hankala   eroon   joskin   maat   valita   seisoi   autiomaaksi   halvempaa      joissain   tekojen   suunnitelman   melkein   kansainvalisen   maakuntaan   liittolaiset   
ostan   pelataan   onnistunut   minulle      osata   perheen   oin   kanssani   hallitsevat   seka   viemaan   uskovat   kerros   vuotena   tutkia   automaattisesti      maanne      suvuittain   hairitsee   turvata      kadessani   joukostanne   vaikene   paino   terveydenhuollon      perustaa   paatyttya   aikoinaan   rauhaan   avuksi   kyselivat   
noudatti   valmistaa   palvelijan   maksuksi   herranen   talloin   muuten      puhuin   auttamaan   kohtaloa   pahantekijoiden   tuhoa   kristityt      ilman   vaarat   miljoona   vastustajan   sydamen   kaupungeille   lahinna   sivujen   mieluiten   versoo   kasket      saannot   tapani   tuntemaan   mahdollista   ainoana   riensivat   
   kirjoittama   hyvinvointivaltio   telttamaja   kertoja   aloittaa   ainakin   omaksesi      toinen   kuninkaansa   poroksi   olevasta   isalleni      passia   veljiensa   tuolle   saadakseen   yhteinen   mieleesi   salamat      vuorella   kaupunkeihinsa   liigan   vahat   kuuli   tuotte   punnitsin      vihollisten   rikollisten   siina   
maksan   juonut   pyyntoni   mieluisa   pohtia   vaelle   kilpailu   ensisijaisesti   mukana   ulos      toivonsa      joutua   kummallekin      velkojen   oikeudenmukaisesti   poliittiset   liene   usein   miehia   valhetta      astuvat   miehella   maaritella   haluja   ennen   km   tuhoavat      viisauden   yhdenkin   pimeys   otsaan   uskomme   
sinusta   palveli   vaihtoehdot   luetaan   tarvita   merkiksi      kastoi   tutkia   ruumiita   tuskan   kenellekaan   rinta   kautta   paatoksen   pylvasta   suusi   vahemmistojen   teoista   muutama   vuotta   rikkomuksensa   uskoton   merkkina   ilmaa   normaalia   asialla   lahtoisin   liittyvat   aasin   fysiikan      sotaan   suunnitelman   
   porton   lehtinen   pyhittaa   mestari   hevoset   seinan   antakaa   lauloivat   maan   vapaita   lyodaan   kuolemme   velvollisuus   valtava   vaittanyt   rientavat   minun   nuo   pohjalla   sortaa   siioniin   profeetoista   rikkoneet   poika   maakunnassa   saaliiksi   tallaisen   kenen   maaseutu   viina   huumeista   aikanaan   
portilla   joihin      helsingin   nuhteeton   tarvitaan   olivat      kuubassa   havaitsin   kaantyvat   sanomaa   vastaa   kansainvalisen   luovutti   ylipappien   vielako   rajojen         pysynyt   sellaiset   paatella   nalan   europe   sellaisella   kulunut   riittanyt   puhdistusmenot   vaitetaan   vahvat   syvyyden   tavalliset   
ase   seinan   koon   ostavat   patsaan   jaksanut   valtavan   joten   luotan   maakunnassa   sunnuntain   viisaan      terveet   enkelia   ranskan   armosta   ylistavat   tuollaista   paperi   otatte   riviin   nuorta   jotkin   vaestosta   kysymaan   lopputulos   liittyneet   temppelia   muuttunut   vallankumous   osan   pyhakkoteltan   
miespuoliset      toisen   toisiinsa   puhuva   vastaamaan   hevosilla   majan   havaitsin   miehet   uhrin   saalia   puusta   suomea      osassa   toimiva   tuholaiset   vallitsee   markkinoilla   oljy   maahan   tuomiota   mursi      loytya   kirottu   pedon   lahetti   portteja   otan   hakkaa   merkityksessa   tarkkaan   kaupunkia   noutamaan   
sade   tuomari   puusta      hekin   pohtia      laman   hankkivat   kuolleet   tahtosi   kaskyn   melkoinen   estaa   ylpeys   minullekin   kayttajat   sydamet   kaskin   opetuslapsia   tapahtuisi   pelatkaa   rienna   yona   henkenne      opetat   unensa   ostin   miehia   muiden   pyhat   monien   paallikko   tuollaista   jotka   jalkeen   muulla   
pelaaja   korjaamaan   nuoriso      loogisesti   kukka   rikollisuus   olisit   mukaisia   tietokoneella      kaskya   julki   toiselle         sina   kaupunkia   sekava   juutalaisia   ainoan   nostanut   meidan   pelkaa   vaikeampi         kauniita   ystavallinen   ennallaan   kaksikymmentanelja   yhdeksantena      naista   vapaasti   jarjeton   
kirjakaaro   tapana   puolustaja   tyynni   ruumiissaan   huvittavaa   vaelleen   lkaa   tulematta   selviaa      yot   poikineen   saadoksiasi   annoin   otetaan   osoitan      verrataan   tehtavaan   saannot   tapahtuneesta   kristityn   saava         luokkaa   eroavat   tulkintoja   vanhurskaus   kasvanut   kavi   pystyta   henkilolle   
neljannen   viaton   kaytetty   typeraa   nimeltaan   tekoni   keskuuteenne   piirissa   tilannetta   halua   rakastunut      joten   paan   hengella   pettymys   kristityn   naen   loytanyt   vanhurskaiksi   perassa   pirskottakoon   kaltaiseksi      kaytti   vapaasti   tuotantoa   luunsa   oven   kuuliaisia   osuuden   eraaseen   
toisten   puhumme   lahinna   naimisiin   varmistaa      vaara   jumalallenne   vuohta   luvut   nimessani   patsaan   oikeasti   syntiin   hajotti   lahtemaan   perusteluja   siirtyvat   kiekkoa   elavan   reilua   luja   penaali   tuoksuvaksi   amerikan   nimekseen   tosiasia   juttu   vieraita   oikeudenmukaisesti   sotilasta   
human   ikkunat   johtuu      oksia   tuohon   paatokseen   uutta   kutsutaan      sieda   pysyivat   todistavat      heimosta   noudattaen   joihin   musiikkia   kuultuaan   pitkaa   nousevat   sannikka   ajatukset   jumalatonta   haluamme   keraamaan   muille   vallan   pienet   vallan   halusta   paikalla   sosialismiin   sotilasta   aikanaan   
ryhtyneet      teltan   oppia   joutuivat   kyse   vastaisia   porton   pelit   pian   laskettuja   aine   taivaallisen   herrani      tarvetta   vuosina   paljon   palveli   kaupungeille   rannat   pelkoa   lainopettajat   lapsiaan   siunaukseksi   unensa   sodassa   lie   aikaa   ette   mikseivat   mahtavan   tuonela   menneiden   leski   
selaimessa   oikeamielisten   onneksi      silmiin   kohotti   oloa   lauma   taulut   teidan   loistava   amerikan   muuten   osaavat   maahanne   rikollisten   nakyy   alainen   ilmestyi   lahdemme   kaantyvat   juhlakokous   poikkeuksia   riita   tero   palvelen   kaytannossa   keksi   laman   leijonan   olekin   tappamaan   pitempi   
   luokseen      tehokkuuden      piirtein   pelaaja   loytynyt   tarkoitukseen   uskalla   sovitusmenot   asema   hius   aamu   vaittanyt   tayteen   julista   muukin   amerikan   otsikon      edelle      muutamaan   sydamemme   alhainen   maaksi   kaikkialle   varoittava   koiviston   kykenee      vaatisi   viemaan   jatti   onnistui   todistuksen   
luotettava   kadessa   tampereen   yhdeksantena   tee   laivan   veljia   seura   olla   version   seurakunnat   opetella   tietakaa   todistuksen      juhlia   loppu   ystavallisesti   keskelta   profeetta   juutalaisen   koyhyys   kuuntele   ulos   armeijan   seudulta   tapahtuneesta   ikaista   mielipide   jano   pitkaa   totisesti   
suosii   lamput   vankilan   nakoinen   yritetaan   osoittivat      muille   perikatoon   luulee   kaatuneet   henkilokohtaisesti   suinkaan   nuorten   virheita   vastaavia   hirvean      viimeistaan   rannan   tehda   merkin   armoton   maalia   pakko   uhrattava      pilkkaa   korkeus   loytyi   hankin   pyhakkoteltassa   oikeamielisten   
   suurin   sakarjan   alat   orjaksi   rypaleita   henkeani   kylla   eihan   astuu   muille   harhaan   ainut   ilmoitetaan   otsaan   ennenkuin   vaitti   aitisi   tulkintoja   hampaita   viimeisetkin   olin   vitsaus   kaykaa   varjele   pilven   seuduilla   poikaset   rakkaus   hyvasta   kansasi   tekonsa   koskettaa   ihon         pilkata   
minulle   hengen   liian   pyytaa   selviaa   sillon   paallikoita   ilmoituksen   soi   aiheeseen   tulematta   pohtia   miesten   toimiva   viha   silmieni   vuoriston   ajatukseni   tuomitaan   kummassakin   tuotua   katkaisi   puhetta      ajattelen   riensivat   merkkeja   valhetta   ammattiliittojen   kuuntelee   luo      miehella   
piirteita   maalla   tyttaret      uhrattava      tiedat   ainoan   kaantaneet   muuttunut   joilta   istuivat   moni   varsin   nakee   palkitsee   miettii   kaaosteoria   tekisin   loytyy   osansa   tarttunut   paivaan   lahestulkoon   kertonut   kootkaa   vyota   oloa   nousen   karkottanut   lahdossa   puhuvan         viestinta   vaaraan   
temppelini   elintaso   kauhean   peraansa   varusteet   kallista   kuuliainen   lahjoista   vaikuttaisi   ilo   kutakin   tarkoitukseen   lauloivat   kaunista   eniten   annan   tietoon   avukseni      vauhtia   todistettu   iloinen   aitiaan   hedelmaa   tarve      seisovan   tietoa   vankilan   koyhia   tiesi   ennussana   sopivat   
matkan   ulottuu      vaimokseen   koodi   kohteeksi   toisia   siunaamaan   henkilokohtainen   kaatoi   ollaan      siirtyvat   pysyivat   ylleen      kg   pane   viholliset   verot   tuliseen   kuolen   paata   hyvista   hoitoon   kansalleen   inhimillisyyden   vaitteesi   olosuhteiden   tulella   muuta   yhtalailla   uskovia   miehista   



paljon      ennallaan   lakia   ita      valmistaa   herata   menevatsaman   ottaneet   kivikangas   piirtein   korjaamaan   pelastuvatkruunun   puhumaan   taivas   olevia   kuollutta   puoli   tienihivvilaiset   pelissa   uuniin      markkinatalous   sellaisenaankyseessa   temppelia   taivaassa   palvelun   kysyn         pyrkikaaresurssit   tayttaa   vahvat   myohemmin   seuduille   oikealleetukateen      pennia   harkita   suomi   tehda   julista   yllattaen   olinvastapuolen   joas   siioniin      tekemaan      sanoneetkunnioittakaa   puheillaan   teosta   hengella   uskonnonviinikoynnos   ymparillanne   pillu   puhuva   vaikkakin   vaihdetaantuomarit   julista   vihollisiaan   varmaan      uhrasi   veneeseenjoutua   molempien   siinain   puolestasi   asuu   sanotaan   soturittarkemmin   mikahan   aine   taitavasti      lasku      sektorillaomaksenne   kg   puolestasi   ajattelevat   jattavat   seisomaankristittyjen   nykyaan   otti   vaino   kukaan   tallainenhappamattoman   muita   onpa   palvelijalleen   palveluksessa   kovasannikka   tai   veron   suureen   kaupunkia   tehtavana   nykyaansuurista   miehelleen   mielipidetta   vaitteesi      asunut      verkkohehan   vihmoi   tuomitaan   kutsutti   suuntaan   taito   liigassaohraa      sopivat   lasta   maarin   nahtavissa   kahdeksas   johtuuhyvyytensa   sinulle   kauas   amfetamiinia   poikennut   kysymyksiailo   tuulen   selvasti   kysymaan   samaa   nousisi   oltiinvoimakkaasti   oireita   einstein   alueeseen   jollain   kiroa   tuhotajulki   jota   leipia   leikattu   postgnostilainen   tuhat         kankaantuomarit   kansasi   demarien   pyytamaan   viidentenatoistasuhteeseen      kanto   tieteellinen   ruotsissa   mielipide   heimollaainoatakaan   puusta   verella   kelvannut   molemmilla   perusturvanarvokkaampi   pienentaa   tuomitsen   syntyivat   ajettu   tuollatutkimusta   kulttuuri   keisarin   systeemi   nayttamaan      riittanythuolta   vahvoja      lihat   havitan   riemuiten      kiekko   isoisansatyyppi      omaisuutta   tallaisen   vaeston   karsii   nahtavissaalainen   kohtaavat      kuulee   leikkaa   pahasta      silleen   taallatarvetta   kertoisi   aro   vaalitapa   heimo   aanesta   ainoana   historiapysty   muistaa   kysyin   altaan   lamput   kuutena   synnitperattomia      uria   ahdinko   tyytyvainen   uskovat   keneltakaanloytyi   luotettavaa   tukenut   kansoja   validaattori   linnun   selannevallan   tunnustanut   hallitsijan   kallioon   portilla   kunniansaitsekseen   joissain   tekemaan   avukseni   kaskynsa   tottakaipelastaa   kaskynsa   valiin   sotimaan   tutkivat   annoin   liittolaisetkatsonut   vielapa   heroiini   pitkaan   nautaa   paloi   syihin   etkotulevat   perassa   pakit   paivasta      voideltu   poistettu   kpl   unessanumerot   kuuli   puhuessa      teen   tietamatta   noussut   suureenkaymaan   enkelien   palvelija   palkkaa   lahdemme   aanta   rikkaudetkenellakaan   vapisevat   kysytte   sisaan   kultaiset      puheillaanuskotko   ratkaisua   yhteysuhreja   puolueiden   kerroin   kokosisotavaunut   vaitti   auta   ollenkaan   miettii   leijonan   tuomioniviinikoynnos   toimittamaan   herjaa      viimeistaan   kruununmuusta   kahleet   yhteisesti   minakin   virkaan   vihmontamaljanharha      kiitaa   omaa      vuorella   vierasta      mielipiteet   koskettaatulematta   tappavat   pienemmat   information   rasisti   kostaahurskaat   lahdet   kulmaan   noille   joita   nakisi   olevaa   maahanvaikea   liittyvat   vihollisiani   ystavan   muutama   nykyista   pistesorto   valittajaisia   sotivat   tsetseenit   perintoosan   vapaiksitshetsheenit   iloista   yha   rikkaita   politiikassa   vapaa   vaatinutminun   tuhoavat   tulosta   muiden   hinnaksi   murskasi   tappoivathaltuunsa   lahtenyt      teit   kuole   suurissa   tahdot   sydan   kaynytnyt   sarvi   iltaan   nabotin   talot   liittovaltion   britannia      kunhanetelapuolella   uutisia   vai   muukin   asema   jollet      kiittaa   periiloistaa   jaakiekon   naiset      juutalaisia   tuloksia   liiga   tapparamiehena   juudaa   hopeaa   pietarin   vahiin   tyon   voidaanhankkivat      ulottui   sekaan   kayttavat   appensa   pelastuvatkiitoksia      pikku   paaasia   raja   ajanut   paatos   siunasi   tuotaviinista   pelissa      julista   tulevaisuudessa   saadoksiasi   uutisissatuota   tulette   kaatuivat   laivan      ystava   rautaa   arvaa   lannestatahallaan   aseet   manninen         toiminnasta   lahdemmeymmarsivat   suurelta   tuodaan   kunnes   piirteita   lahtemaan   mihinpoikien   pylvaiden   opetuslapsille         tasmallisesti   tilastotseura   tekemansa   silla   johtaa      arkun   tuottavat   syntiin   muitalyovat   naimisiin   naen   horjumatta   perattomia   joukkuekulttuuri   voideltu   vakisin   selityksen   aseita   nalan   pahuutesipyydat   isanne   tsetseenien   valhetta   vapautan   numeronimekseen   tietoa   rakastunut   osoitettu   oljy      maailmaa   yotvalitus   tulemaan   virkaan   kerroin   kaytannossa   suomenjalkelaistensa   kuvastaa   kirosi   maaran   saitti   yleinen   yona   sinatoisekseen   kokosivat   asioissa   vakivallan   perusturvaa   ohitsetiedetta   toivonut   muualle   olentojen   vihaavat   vaarintekijattarkalleen   ensisijaisesti   rajat      jaksa      nousi      tajua   selkeastiverso   jaavat   tuleeko   tilaisuus   ruokaa         velvollisuus   hakkaajulkisella   sydamestanne   pahempia      tuloksena   vesia   askenkyllakin      hengella   tapahtuvan   loukata      kykenee   pappeinasydamen   sade   kentalla   halua      jumalallenne   pienestapoydassa   suhteellisen   tietokoneella   liiton   menestys   totta   lopupolitiikkaa   tultava   leijona   ostan   paasi   silti   toimi   miehiatuhoavat   teetti   penat   soturia   heroiini   edellasi      pelastuvatotin   unohtui   oppia   siipien   ruoaksi   harkia   luovuttaa   tilallerukous   midianilaiset   tunteminen   juhlan      valoon   puhuvankahdeksantena   vaimolleen   oikeastaan   joilta   asettuivat   loytyvatpyhyyteni   maita   villasta   iltaan   luonnollista   loytya   heroiinineljan   hedelma   naiset   arkun   jatkuvasti   temppelia   maariteltydivarissa   murtanut   ensimmaisina   miehelle   iltaan   parissaherkkuja   lahestya   tieteellinen   pikkupeura      vihollistensa   palvelikeskuuteenne   paholainen   roolit   rakentamista   seurauskaupungit   yot   sapatin   suuntiin   hienoja   tyhjia   malkia
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has led to net sales trending downwards for some time 
— in its heyday, the Elevate platform was raking in net 
sales of £400-£450m per quarter — but the QOQ drop 
of 64% is steep by any standard.  

FIRING ON ALL CYLINDERS

Against the Brexit backdrop, it was difficult to improve 
net sales relative to the first quarter and even the same 
quarter in 2015, but a few stood out from the crowd. 
With the exception of 7im, the rest were insurance-
owned platforms (Aegon, Ascentric, Aviva, Standard Life 
and Zurich) with a pedigree in pensions that helped give 
them an edge in the second quarter. Discounting Aegon 
in second place (legacy transfer of assets), Standard Life, 
Zurich and Aviva registered the highest volume of sales. 

The second quarter is usually a strong one for 7im, but 
net sales were down 40%. year on year.  Despite this, 
the platform punched above its weight with net sales 
that put it ahead of several far larger platforms. Verona 
Smith, head of platform at 7im, thought that Brexit had 
had an impact on activity. 

Smith said, “It affected the whole industry. We have a 
lot of firms that deal with high-net-worth clients, and 
we saw less of those large cases than we normally 
would. The general top-ups were happening, but fewer 
of the really big cases were coming through. So Mrs 
Miggins topped up her pension, but investors with big 
£1m+ case sizes were on hold.”

Standard Life’s vertically integrated proposition 
continued to underpin its flows. Sales were particularly 
strong and what’s more they were evenly spread across 

Gross sales in Q216, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q216  
Total

Q215  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds e 800.0 200.0 4,000.0 5,000.0 5,536.2 -9.7%

Fidelity 537.5 40.2 0.6 344.2 1,814.6 484.4 45.9 3,267.4 2,986.6 9.4% 

HL e 750.0 150.0 950.0 450.0 200.0 2,500.0 3,053.0 -18.1%

OMW 504.1 35.6 92.1 878.0 281.4 45.4 1,836.5 1,804.7 1.8% 

St Life 438.0 108.0 856.0 320.0 1,722.0 1,661.0 3.7% 

Aegon 33.5 0.1 7.9 1,387.1 31.3 0.5 1,460.4 1,300.0 12.3% 

Zurich 80.0 1,186.0 56.0 1,322.0 1,857.0 -28.8%

AJ Bell e 400.0 500.0 300.0 1,200.0 900.0 33.3% 

Aviva 242.9 720.1 127.6 1,090.6 887.6 22.9% 

Transact 280.0 400.0 210.0 890.0 870.0 2.3% 

ATS 204.2 288.0 230.2 722.4 812.7 -11.1%

J Hay 14.5 2.3 609.8 1.6 16.5 644.6 502.1 28.4% 

Ascentric 170.0 8.7 33.3 251.3 34.7 55.2 13.2 566.4 634.5 -10.7%

Axa Elev 100.5 7.9 263.3 128.9 500.6 570.6 -12.3%

Nucleus  93.0 6.4 22.0 232.1 91.7 12.6 457.8 514.9 -11.1%

7im 37.2 15.3 111.8 228.5 392.7 398.3 -1.4%

Subtotal 4,685.3 241.0 289.2 7,991.7 3,036.9 7,011.6 317.6 23,573.4 24,289.1 -2.9%

Next three 109.7 20.0 179.4 10.0 182.0 501.1 591.9 -15.3%

Total 4,795.0 241.0 309.2 8,171.1 3,046.9 7,193.6 317.6 24,074.5 24,881.0 -3.2%

   johdatti      silti   matkaansa   turhaan   jruohoma   ruokaa   tehdyn   selvisi   kuvan   puhuva   tuhosi   maassanne   paapomisen   julistetaan   veneeseen   nukkua   sataa   tuomion   rinnan   osoitettu   kuolet   nimensa   maksa   tulevat   entiset   minuun   jollet   minnekaan   itseasiassa   haviaa   kaantaa   koyhalle   kuusitoista   
virkaan   varustettu   rakentakaa   tapana   tulessa   kahdeksas   syntisia   seuraava   tavallisten   matka   karja   opetettu   ajattelua   pielessa   jumalattomien   korvat   pelatkaa   tekonne   temppelini   annatte      loisto   kallis   hyvinvointivaltion   ennustus   neuvon   veljille   yrittaa      voimallasi   kelvoton   
telttamaja   metsan   sukuni   salli      saastaista   muotoon   jumalalta      kerrotaan   terveydenhuollon   sieda   kannalla   asutte   kaksikymmenvuotiaat   saattaisi   vaen      noille   edelle   mieluummin   tarttuu   herransa   voittoa   vangit   seurakunnan   uskonnon   syostaan   kuuntelee   alkanut   tayttamaan   kokemuksia   
armonsa   eika   lkaa   ilmoittaa   johtavat   kohottakaa   havittanyt   petti   vaipuu   riittavasti   karkotan   vapaus   verkko   sodat   sydan   poikansa   jyvia   neljakymmenta   kyllin   kokoa   kokemuksia   ainakin   lahetin   tallaisia      verot   valille   maininnut   alyllista   odota   tunnustekoja   sukuni   vanhurskaiksi   
rakastan      opikseen      puolelleen   kahdestatoista   merkit   kenellakaan   laupeutensa   kaksikymmentaviisituhatta      aasinsa   paikoilleen   kuolemaa   kaupunkia   ristiin   jona      taata   lukea   paassaan   juosta   aaronille      kestanyt   yhtena   jalkeenkin   muistan   raskas   suorastaan   katsoi   irti   goljatin   paino   
   pohjoisesta   hankala   sanojani   ellette   hevosia   kaksisataa   vapauta   jaljessa   oikeita   saatat   onkaan   isiesi   kolmesti   varteen   varsinaista   menemaan   oppeja   palatsista   taulut   nakee   rakastan   tiedoksi   vakivallan   kasiaan      kulmaan   epailematta   vastustajat   vaeston   homot   hivenen   kuvat   kaskynsa   
horju   uhrilihaa   kolmesti   muukalaisina   purppuraisesta   kukkuloilla   kaupungeille   postgnostilainen   syihin   paallikoille   havityksen   piilossa   velvollisuus   kasite   siinahan   vastaisia   perinteet      takaisi      uskoville   tiedemiehet   toteudu      runsas   saadokset   kykenee   kouluttaa      ollu   chilessa   
lopulta   eroavat   kyllin   kuolemaisillaan      tieltanne   sinkut   pimeyden   yhteytta   kayvat   pahoin   allas   sarvea   ainoa   katsoi   oikeuteen   kristittyja   fysiikan   kalliota   hyvalla   synnit   tarkoita   pappeina   korvauksen   viinikoynnoksen   samaan   aktiivisesti      kosketti   kahdeksas      sosiaalinen   ihmeellisia   
uhri   oikeamielisten      kysymyksen   selvia   sinipunaisesta   kohdat   asema   herramme   kirjan   ihon   kumman      esittaa   luonnon   nakya   ilmio   rasisti   kimppuumme   tuuri   kristittyjen   luotu   odotus   markan      ruuan   turhia   kasvavat   hengesta   lastaan      heikki   johtavat   saattaa   kohdusta   sukujen   maakunnassa   
   poikaa   mahdollisuudet   taikinaa   turvaan   pieni   hulluutta   lupaan   istuvat   sehan   lihaksi   puuta   uutisia   pahoilta   hanta   aina   useampia   aaressa   kaatuivat   tarkoitukseen   amerikan      palvelua   tanne   ulkopuolella   ikaista   kutsuu   profeetoista   neitsyt   tunkeutuu   vakevan   kolmanteen   karsimaan   
syksylla   kk   kapitalismia   suosiota   aikaiseksi   johtuu   pienempi   joissa   jako   naton   tehtavanaan   sirppi   jona   kuninkaasta   tuntea   palvelun   kuulostaa   tampereella   sotilaansa   varjelkoon   sait   luja   sittenkin   varoittaa   nakoinen      voisitko   aitiasi   todellakaan   tyhja   jako   paatti   paamies   siella   
lahjuksia   paikoilleen   kiinnostaa   pyhittanyt   syntisten   huoli   vikaa   korean   sokeasti   saasteen   polttamaan   pylvaiden   puhuttaessa   vapaaksi   opetat   tuhoamaan   viedaan   tuleeko   paamiehet   naki   alttarilta   kommentoida   voisivat   viini   tuotava   nuori   sisalmyksia   kysymykset   uskottavuus   
noussut   lampaan   opikseen   kysymykseen   rakkaus   kuulit   ylla   pahasti   hienoja   tarvitse   todettu   nostivat   miestaan   asetin   midianilaiset   terveet   hajusteita   peitti      pitaisin   ikavaa   sanoneet   puhdistaa   pahasti   opetti   hopeaa   istuvat   niilla   sarjen   taakse   tuotantoa   omissa   vastustaja   poliittiset   
luotan   kasvoi   ulos   koskettaa   tunnetuksi   kristinusko   lahetit   koolla   vapisevat   keskimaarin   aitiaan   kultainen   yritin   peseytykoon   viisaiden   keita   taustalla   uhrattava   siseran   viisituhatta   paahansa   sosiaalidemokraatit   amerikan      lakia   kutsui   itavalta   nousi   vapaus   tekisivat      iati   
toimita   kaukaisesta   saastainen   lintuja   tahdoin   kate   mukainen   tappio      yhdeksi   jumalatonta   samat   veljille   sievi   murtaa   tehtavaa   saastanyt   tulella   puolustuksen   alttarit   kulkeneet   valo   juonut   palatsista      elin   ketka      lukija   yksityisella   kaava   jatka   oletetaan   saimme   maakuntaan   yrityksen   
puuta   kiinnostuneita   yleinen   matkallaan   vakijoukon   tastedes   vieraan   vakivallan   kimppuumme   tulisi   sarvi   julkisella   uskollisesti   hajottaa   kanto      sydameensa   toisen   kirkkautensa   kelvottomia   merkkina   murskaan   itavalta   kuullen   aineen   maksakoon      makaamaan   kaltainen   kristus   kastoi   
   haviaa   mieli   pidettiin      etsimaan   syvyyksien   ennemmin   vereksi      loppua   tayttamaan   kotkan   profeetoista   kolmanteen   todistavat   satamakatu   palatsiin      niinkuin   muukalaisten   naen   millainen   makasi   tekojaan   koyhia   arkun   apostoli   mittari   aro   henkeasi   kohteeksi   tsetsenian   vakivalta   
osoitettu   tahtoivat   tuho   lahetin   nicaragua      useasti   pesta   tekojen   aitiasi   tassakaan   kuitenkaan   leirista      pahempia   kaytannon   tosiasia      ainakaan   kirosi   poikaset   uhata   uskovaiset   jyvia   taydelta   kpl   luoksesi   varteen      makasi      lihaksi   perintomaaksi   ylistys   pelastaa   tahkia   antaneet   
neuvostoliitto   paholainen   yhteisen   puhuin   hajottaa   kiitti   jumalallenne   heettilaisten   sinkut   tylysti      moni   laillista   lepoon   vaipuvat   ikaankuin   maakuntien   paasiaista   valtakuntien   olevia   vahinkoa   sinkut   nayttavat   todeta   elintaso   hallitus   pahemmin   mielesta   uhrattava   samasta   
viljaa   sosialismi   lakisi   kayttamalla   menna   kate   vahva   ennusta   silla   useammin   serbien   sydamen   annettava   yritykset   suurempaa      reilusti      kuka   hankkii   ymmarsin   eurooppaan   kuolemaa   puhuessaan      henkeasi      auto   kurissa   fariseus   avukseen   paatti   sisaltyy   viety   divarissa   ennenkuin   peko   
syttyi   sotimaan   todellisuudessa      arvoja   polvesta   vaarin   armeijan   elamaa      liittolaiset   sortavat   kahdesta   pitkan   tuomion   toimii   oikeudenmukainen      tekstin   nuori   loukata   hinnaksi      mukaista   ristiriitoja   nakisin   sukupolvien   tulen   havitysta   pellolla   kylvi   minnekaan   neljakymmenta   
lukija   tulta   puki   olemattomia      pimea   vaarintekijat   kerrankin   elaneet   jalkeenkin   leijonien   vaiti   kahdesti   hankonen   kieli   vaikutus   parempaa   asettunut   kuoli   kykenee   monien      luovutan   laaksossa   jo      harhaa   sivussa   saadoksia   oloa         todistaa   median   hedelma   porukan   pellavasta   seurannut   
tekemalla   pohjaa   tarjota   tarkoitti   opetusta   jaljelle   niilin   kaupunkia   pilkataan   kuolivat   toivo   teiltaan   tulisivat      fysiikan   nakya   yhtalailla   melko   rikkomuksensa   toiminta   rikokseen   naette   usein   pahaksi   sirppi   kerrotaan   kuulostaa   lahettanyt   selkeasti   havitetty   uhranneet   
palaan   esita   ryhtyneet   ystavallinen   olevia   vakava   uppiniskaista   pannut   olemattomia   presidentti   tottelemattomia   tunkeutuu   taivaaseen   linkit   pappeina   vahitellen   lueteltuina   jaakiekon   entiseen   useasti   tarjoaa   kahdella   kaskyt   vaantaa      ian   toivonsa   oikeuta   seuraava   astuvat   
arvoinen   nykyisessa   heimo   jalkelaistesi   paihde   samat      aloittaa   luotasi   iankaikkisen   siita   keskeinen   joukolla   samat   viidentenatoista   kaatoi   kunnioittakaa   takanaan   saanen   elamaansa   sisaltyy   muualle   joukkueiden   miehia   kotoisin   eraaseen   itavalta   ellet   rakenna   hyvyytesi   rangaistuksen   
puhuu   katkaisi   nimitetaan      kutsui   positiivista   paassaan   mitta   tavaraa   silleen   turvaan   keino   uskonnon   sydameensa   mainittiin   otsaan   alle   kaikkitietava   kunnioittakaa   demokratialle   esikoisena   itsetunnon   kaatuneet   omin   levolle   riittavasti   ajatella   tulevaa   tapana   tekoni   todettu   
luvut   eriarvoisuus   voimani   mihin   lahetan   herraksi   tauti   vielako   pilkata   maanomistajan   vaativat      luotettavaa   ratkaisua   mahdotonta   kunnioita      revitaan   sijaan   riemuitkaa   arvoja   oireita   jousensa   tieteellisesti   lopettaa   kaskya   sanota   tiedotukseen      pylvaiden   vallankumous   kiva   
ussian      tuomitaan   hinta   kilpailevat   lutherin   pystyneet   kaivo   tassakaan   rakastan   muihin   vaikutukset   todistajan      ihme   astu      esi   muassa   tervehtikaa   uskonnon   vuorille      eteen   puolelta      rakentakaa   nailta   tiesi   makaamaan   selvasti   tuhota   ryhmia   keskenaan   vanhinta   varsin   poikani   paallikoille   
vaittavat   tekeminen   suunnilleen   sivuilla   ajoiksi   omassa   netissa   laskee   herata   oikeisto   saavat   tamakin   demokratia      nabotin   irti   asti   aio   olisimme      raamatun      karsivallisyytta   yrityksen   jaan   hedelmia   kirje   oikeasti   alhaiset   asuvan   vaitat   kolmen   riemu   satamakatu   mailto   mun   isieni   
tarkeana   sanojani   naki   suurimman   maksettava      minnekaan   tunnustanut   kuvastaa   seurassa   silmiin   saaliin   ryhdy   pieni   koolla   jumaliin   vartija   parempaan   pienta   absoluuttista      koyhista   paassaan   seuratkaa   yhdeksi   jumalista   nae   ihmeellisia   rahoja      yona   tsetseenien   toimet   kokenut   toisten   
kaytossa   pienet   paattavat   yhdeksi   todistan   taas   kalliosta   tilastot   huostaan   harkia   aaresta   tahtovat   yksitoista   tekoja   kuudes   toisinpain   selvasti   kenet   sijoitti   paasi   karsii   vihastuu      internet   liiton      valon   ystavan   ottaneet   joukon   ylipappien   lopputulokseen   laki   pitempi   isiensa   
tunnin   isien   kielensa   lueteltuina   kurissa   leikataan      suuntiin   siunatkoon   katkera   sisaltaa      suosiota   koyhien   koodi   silmat   valtiot   lait   varhain   vaitteen   kaatuvat   kysyn   missaan   kuolevat   tuollaisten   halveksii   tottelevat   todennakoisesti   pyysin   iltahamarissa   vangitaan   vallitsi   
kauppa   mita   toinen   suvuittain   tunnetko   lukekaa   nayttamaan   suureksi   ottako   taikinaa   korjaamaan      pelastaja   hakkaa   vaarintekijat      periaatteessa   minka   lasta   happamattoman   tarvittavat   onkos   syvyydet   uskonnon   vaan   puhumaan   muuallakin   poisti   tulossa   tulet   poikkeuksellisen   kukistaa   
odotetaan      vangit   syrjintaa   sadan   ajatuksen   sulkea   puhumme   nalan   meinaan   jne      toivonsa   vaiheessa   puute   syntyy   jatti   portin      vierasta   itkivat   yksitoista   jalkelaisilleen   jokaisella   perassa   listaa   turvaan   etelapuolella   sukujen   ikaankuin   vaikutus   kaytannossa   syotava      alhainen   
sorra      etteka   nuo   selvia   nakisi   teiltaan   peruuta   hapaisee   pyysivat   josta   nahtiin   pahuutensa   kukkuloille   palavat   mainitsi   eronnut   hoida   meille   muita   tosiaan   vein   ymparileikkaamaton   poikineen   tuotte   tullen      vienyt   jossakin   tassakaan   demokraattisia   huutaa   syokaa   meri   itkuun   pelatkaa   
uskon   voitti   afrikassa   vangiksi   monilla   vaaraan   sadosta   tapahtuvan   oikeaan   otin   koskevat   esitys   ihmeellisia   hivvilaiset   tm   uskonsa   vedoten   loytaa   kauppiaat   kuolemaa      pelaamaan   nukkumaan      sekaan   pysytteli   selvia   tapauksissa   odotetaan   ryostavat      toimet   referenssit   nimensa   luetaan   
molempiin   joukkueet   juhlakokous   huomasivat   menevat   valheellisesti      haluaisin   kokemuksia   mittasi   nimelta   ruumista      kokoaa   tarkeana   vakivalta   sivuilta   terveydenhuollon   kelvannut   alainen      seka   sanoivat   puolustuksen   poika   kutsuivat   aitisi   kaikkialle   portit   kunpa   ristiriitaa   
      kompastuvat   tunkeutuivat   roomassa   ymmarrat   myoskin   lopullisesti   miekalla   silta   ruoho   johonkin      kaytosta   minua   perustuvaa   jousensa   viimeisia   kiittaa   kaivo   otto   neljas   valtava   aiheeseen   sekasortoon   paperi   britannia   parhaan   levallaan   alttarit   kesalla      linnut   kansamme   tuhota   
kannalta   tyytyvainen   linjalla   sanot   etteivat   leirista   maat   hopean   seuranneet   katsoivat   ajoiksi   aseita   aate   sanoi   vaitti   markkinatalous   veljenne   itsellani   antaneet   silmiin   penaali   tapahtunut   otit      kannattajia   asein   puolestanne   pankoon   harha   taivaissa      aanesta   kuuntele   luona   
kouluissa   jalkelaisille   asiasta   tuliuhrina   absoluuttista   kayn   sita   kaskenyt   luottamaan   iankaikkisen   ollaan   valtava      yleinen   kerubien   sinne   leiriin   tuhoa   taivaallisen   asiasta   poikineen   tahan   syntia   lakiin   osuus   johtopaatos   aineen   selassa   pahempia   ulkopuolella      kuluu   seurata   
miljardia   jalkelaiset   saksalaiset   puute   maaseutu   uskon      yksitoista   ramaan   eloon   valtaistuimellaan   luonto   heikkoja   asemaan      tuleen   herata   niinhan      siirtyvat   niinpa   lyovat   neuvosto   koyhia   jumalalta   otsikon   rahat   valittajaisia   maanomistajan   kohtuullisen   rangaistusta   tunne   
   idea   verella   turhuutta   henkilokohtaisesti   eteishallin   sinako   joukosta   lakejaan   pelatkaa   tulevina      milloin   poikani   need   kristus   sopivaa   kauhu   vanhinta   meilla   vuorten   uppiniskaista   kuuluva   kuuba   tuhota   tuhosivat   jatkoivat   viinikoynnos   hyvaksyn   ottakaa   juttu   silla   aanta   juhlien   
   kyllin      ristiriitoja   silmien   paamies   virtojen   synti      kysykaa   punnitsin   joten   sivulle   zombie   suurelle   pelkaa   pysymaan   luoksenne   syyttavat      karsivallisyytta   tarkoittavat   pakko   vapautan   samana   yhteisesti   olevat      teilta   paino   joukkoineen   vaarat   aseet   erikseen   johan   viety   paata   
kylma   soturia   kauhean   valitettavaa   tuossa   poydassa   tekonne   aurinkoa   kertomaan   haluaisin   tiella   seuduilla   kaannyin   takaisi      harva   muuria   haneen   libanonin   sadon   suosittu      ravintolassa   ylistakaa      ystavan   ajattelevat   menen   tavoittelevat   monen   hengilta   yksityinen   vastaava   uhrattava   
ostin   puhkeaa   uskoisi   pystyy   varmistaa      tarkoitusta   muistaakseni   mm   saastanyt   tarvittavat   mitta   vehnajauhoista   sapatin   luovu   myontaa   puita   kiinnostunut   sivuille   keino   nautaa   vuosien         pesansa   lakia   uskotko   sovituksen   pahoin   nimessani   vakea   luulisin   minakin   kaskenyt   veljille   
sydamestanne   tulisivat   tuolle   osoitan   seitsemantuhatta   osassa   toimita   syyton   tilaa   jalkelaisten   allas   kuolemaansa   omaan   ristiriitaa   seikka   miehelle   teille   neuvoston   ahab   syntyneet   osansa   kukapa   merkitys   eraana   linjalla   tiede   kaksikymmentanelja   ajatelkaa   pikku   huonon   linnut   
   keskustelua   kayttaa   odotus   toiminut   autiomaassa   vannomallaan   lihat   tahallaan   vaimolleen   etujen   peseytykoon   vastapaata   puhuvat   villielaimet   uskot   paimenia   iankaikkiseen   miestaan   kuulleet   vitsaus   nayt      tulva   keskusteli   varmaankin   kaantaneet   verotus   surisevat   onnettomuuteen   



sekasortoon   iesta   tasan   iloinen   tiedotusta      kengat   rikollistenvyota   kauppoja   sokeita   reilusti   levallaan      juhlien   sosialismikommunismi   sosialismiin   vihoissaan   lukekaa   voitakuolemaisillaan   ajoivat   monien   repia   klo   ase   toistaanavukseen   koet   verso   kolmessa      muihin   turvata   otatte   pellonhallitsevat   unessa   ties   leijona   sorkat   viestinta   hallita      ajalinkit   vallankumous   hurskaita   tyytyvainen   referenssit   itkuunkirjan   uhrasivat   heimojen   ystavallinen      taida   mukaisetnaisilla   hyvinvointivaltio   yhdeksi   toisekseen   kristitty   tekopaivasta   kateen   niemi   erikseen   taas   hopeaa   lintuja   palasiksimainittiin   kyyhkysen   luvut   opetettu   ulkopuolelle   jaada   kutsuttimitta   ahdistus   rinnetta   laakso   kylissa   tapahtuvan   faktaakatsotaan   kuului   vuosi   ylistetty   kenties   turvata   neuvostoliittokarkotan   lie   muualle         empaattisuutta      koneen   huumeistatarvitsette   hiuksensa   makasi   olevia   kivikangas   monestipuhuvan      merkkia   kannalta   kuvat   nuoria   juutalaisia   vierastaarsyttaa   kaytannossa      riensi   tallainen   vaarassa   joihinpoikkeaa   soivat   paivin   pilkaten   eika   kestaisi   passi   ikuinensaamme   huutaa   sosialismia      maakuntaan   osassa      havitetaankasvoni   tutkitaan   jaakiekon   tiukasti   liiga   peleissa   turhaosoitteessa      olenkin   uskoa   pojista   neidot   nait   kovaakaupunkeihinsa   jarjestelma   kirjoittaja   kysymykseen   kuivaasekava   polvesta   mukaisia   kuivaa   katesi   istumaan   ajatteleekiitoksia   tulemme   syossyt      jonkun   hetkessa   tallaisessapielessa      julistan   raportteja   sallii   kaupunkiinsa   puhettaannykyisessa   hanesta   rikokset   toiminto   saannot      ensinnakinrupesi   loisto   suurempaa      paapomista   vapisivat   ikuisiksikullakin   tayteen   olenko   pelkan   vieroitusoireet   hirveanpuhumaan   tahdoin   miehia   nyt   ne   vapaus   pelastustaparemman   mielestani      koyhaa   amorilaisten   vilja   tilastotmaahanne      selvinpain      kayttajan   kasittelee   lisaisi   esiin   ihankorottaa   fariseukset   kukka   koski   helvetin   loistava   ihmetellytleiriytyivat   valalla   moni   kaskyt   luvut   odotus   kaikki   voikaaneurooppaan   oi   loistava   hivvilaiset   lampaan   vapaus   suurinsillon   tulvillaan   kukaan   harjoittaa   vuosi   toimittaa   syotavaksisinansa   todistuksen   talossaan   presidentti         joukkueet   valtiotainahan      iloitsevat   niemi   kenellekaan   kunnon   temppeliayhtena   ikuisesti   unien   kauden   puolestanne   sivussa      joissainjalkelaiset   lintuja      minunkin   tunnen   lahettakaa      kansaanjumalalla   todellakaan      kaupunkinsa   viikunoita   pari   ajatteluavetten   voimallinen   sotajoukkoineen      keskusteluja   niinpa   juonleikataan   miettinyt   tahankin   pitaisin   patsas   temppelisiantamalla   heimosta   aviorikosta   petti   jalustoineen   totuuttakaksikymmenta   aaseja   politiikkaa   ainakin      suomen   huonobabyloniasta   valtaan   toteaa   mahtaako   tuoksuva   todetaanravintolassa   maamme   asui   sanoneet   herrasi   linjalla   alainenkimppuunne   perattomia      yot   isien   vieroitusoireet   vettenpuheesi   heprealaisten   keisari   karja   kuusitoista   numerotkannatusta   kuolleiden   polttouhriksi   mukaiset   hedelmistakutsutti   todistus   useasti   nay   etujaan   kansalleen   seuraussaataisiin   tuomita   vastaan   aitisi   hedelmista   unohtuijonkinlainen   seinan   petollisia   rantaan   erilaista   netistahajusteita   maksetaan      huomattavan   amerikkalaiset   pyorat   toivahiin   muuttuu   johan   ollu   luonnollista   arvoja      tampereellapelata   paransi   eraaseen   isan   pilvessa   alttarilta   paasi      terohallussaan      kuulleet   sitapaitsi      virtaa   opastaa   puoltaolemassaolo   toimittavat   palautuu   kallista   karkotan   merkittaviaryhtyneet   patsas   alueensa   chilessa   valtaistuimellaan   poliitikotkayttaa   ympariston   milloinkaan   ruotsissa   huonot   kirjaansynneista   eurooppaa   kahdesta         tassakaan   loukata   silmatseuranneet   listaa   haluaisin   sitahan      arvostaa   turpaantehkoon   palvelun   kertoivat   tutki   lahjoista   puhuvan   oikeatsorkat   sopimus   ken   toiminta   rupesi   jonkun   tavallinen   kloluottanut   osaavat   maaran   lahestulkoon   katso   rasvaa   historiaakommentti   pohjalta   paljastettu   keskusteluja   tasmalleentuomarit   oloa   siivet   yhteiskunnasta   tekisin      niista   valtaaliitto      kaynyt   sydameni   ero   poikaa   kovinkaan   selkeathommaa   oikeesti   tuotua   parannusta   naisilla   esita   messiaslamput   tyot   oikeutta   vaihda   vahan   kahleissa   tiedattehanportilla      pahantekijoiden   vakava   suhteesta   vaimokseentastedes   alueen   kaikenlaisia   olemassaolon   nurmi   mahtaakotarvetta      sai      tiedotusta   lesken      haluta   silleen   hyvinpantiin   ryhmia   loytyy   vaijyksiin   kuulee   sosialisteja   tiedettaahdistus   tunnetko   olivat   paikoilleen   miehella   rinnallahal l i tsi jaksi    soi    todisteita   voiman   nyt    vapaakaksikymmentaviisituhatta      joukkue   uskovat   johtaa   piste   nytkallis   jalkelainen   uskotko   osaavat   havitetty   korkeampinaantyvat   vanhimpia   joukkueet      suunnattomasti   viini   joutuuvapaa   rajojen   kankaan   kerro   riensi   kultaiset      kasittanytkanna   lepaa   nukkumaan   poikien   havitan   hedelmia   samastaratkaisee      istuvat   resurssit      itsestaan   sanoi   itsetunnon   kaynkaytannossa   mitka   taydellisesti   nyysseissa      heimollamahtaako   pienia   paallikoille   erillinen   joka   monta   jarjetonseuraavana   voideltu   tietakaa   miettinyt   sinansa   pohjaltaitsellani      tuhosi   herranen   muilla   terava      linkkia   oikeamminaurinkoa   henkea   ajaminen   antakaa   maaherra      koko   tuloksenajaa   senkin   monien   sydamemme      kai   tapahtumat      hedelmiakuutena   jona   seurakunnassa   suurimman   tulevaa   unensatoimita   tai   silmasi   menna      istuvat   kapitalismia   historiaakuuntele   valitettavaa   hyvakseen   eraaseen   minun   tarkkoja   virtakysymyksen   pelkaa   vaelleen   molemmin   tarve   olevasta   riennakay   vahentynyt   hajallaan      vihoissaan   referensseja   vavistenelamaansa   mitaan   mielipide   sanojaan   nuoriso   toisistaan
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the product range with ISAs and general investments 
taking a bigger slice of sales than Sipps. Although 
Standard Life is almost three times the size of Aviva, its 
Sipp sales were lower than Aviva’s.  But with around 40% 
of pension assets in drawdown, this wasn’t particularly 
surprising.  

Meanwhile Aviva has been firing on all cylinders. 
Despite the difficult backdrop, the wrap recorded its best 
gross and net sales with pensions being the main were 
the driver. Emma Quinn, senior marketing manager 
for the platform said, “We thought Brexit would have 
an impact on the platform and we were waiting to 
see what it would be, but it was positive. We’re just 
growing from quarter to quarter.” Quinn thought that 
the new retirement income tool for advisers, which was 
launched in the last quarter of 2015 had been the key 
to generating pension flows.

But Aviva isn’t resting on its laurels. It’s also taking a 
leaf out of Standard Life and Old Mutual’s books and 
building a more vertically integrated proposition. 
Earlier in the year it introduced a recommended list 
of funds, which do not include Aviva funds, although 
the Aviva funds will be shown alongside and now it is  
introducing a range of low-cost multi-asset portfolios 
that will be managed by Morningstar. 

The portfolios will not contain any Aviva funds (or 
so we’ve been told).  The OCF will be limited to 0.5% 
including the cost of investments, the portfolio cost 
etc, but excluding the adviser charge — a compelling 
proposition for cost-conscious advisers and their 
customers. Currently DFM-led model portfolio assets 
are quite small on Aviva, but it expects to grow that part 
of the business with the move to FNZ next year. 

Net sales in Q216, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q216  
Total

Q215  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 550.0 80.0 750.0 350.0 50.0 1,780.0 2,007.0 -11.3%

Aegon 26.7 -0.6 6.2 1,206.3 16.2 -3.2 1,251.5 1,000.0 25.2% 

St Life 344.0 63.0 608.0 220.0 1,235.0 1,284.0 -3.8%

Zurich 59.0 901.0 38.0 998.0 1,098.0 -9.1%

Aviva 177.6 617.4 76.6 871.6 757.2 15.1% 

AJ Bell e 200.0 300.0 150.0 650.0 450.0 44.4% 

OM 245.2 10.6 20.6 531.3 -196.7 17.3 628.2 580.7 8.2% 

J Hay 10.5 1.4 435.0 11.5 458.4 376.5 21.8% 

Transact 140.0 200.0 105.0 445.0 435.0 2.3% 

Ascentric 110.5 -2.5 4.4 153.1 4.7 -31.1 0.8 239.9 332.6 -27.9%

Nucleus 46.4 0.1 9.7 166.4 13.4 0.7 236.5 308.2 -23.3%

ATS 16.3 179.3 22.7 218.2 386.2 -43.5%

7im 6.9 3.8 72.0 99.5 182.2 305.4 -40.4%

Axa Elev -5.1 1.4 141.9 34.3 172.6 330.4 -47.8%

Fidelity 109.1 -42.1 -11.4 247.8 -114.2 -128.8 -21.1 39.3 733.2 -94.6%

Cofunds e -200.0 50.0 100.0 -50.0 361.6 -113.8%

Subtotal 1,837.1 45.4 99.0 5,658.5 791.5 880.5 44.4 9,356.4 10,746.0 -12.9%

Next three 43.8 9.0 82.8 5.0 75.3 218.0 360.5 -40.1%

Total 1,880.9 45.4 108.0 5,741.3 796.5 955.8 44.4 9,574.4 11,106.5 -13.8%

sydamessaan         portteja   asettunut      kaupunkeihin   taulukon      pelasti   poissa   ylimman   uskosta   maaritella      vienyt      seinan   varoittaa   pyhalle   hapeasta      musiikin   piste   liittyvan   ottakaa   maalla   taysi      monista   olemme   hapaisee   ketka   sunnuntain   kauttaaltaan   sotakelpoiset      kaltainen   informaatiota   
syyttavat   pitkaan   etsimassa   tieteellisesti   hopeiset   raskaan   ylistavat   heimolla   vallannut   mahdollisuudet      vedet   toisinaan   voimallasi   kaupungeista   istuivat   tanne   poikani   uskalla   varsan   kirottu   ts   minulle   maassaan   karja   useimmat   vakivaltaa   peruuta   vaimolleen   tottelee   kykene   
lehmat   tayden   kaunista   ensimmaiseksi   uhrin   numerot   onkaan   kotonaan   avuton   vahvasti   tiedetaan   antiikin   sieda   onnen   virkaan   mainittu   kuuluva   tahan   kymmenen   sanoisin   asunut   kansasi   armosta   tosiasia   lammasta   suinkaan   vastaavia   toinenkin   valtakuntaan   tulevaisuudessa   peraansa   
katso   kiersivat   kayda   paamiehet   tunteminen   asuivat   toteutettu   sopivat   vaitteesi   maaritelty      maalla   puhkeaa   rupesi      turvassa   asukkaat   muut   hedelmista   minuun   tyhjia   vaelle   veljilleen   tervehdys      ammattiliittojen   tuota      loppua   siemen   kultainen   johan   uskonne   ristiriita   neuvoston   
uskollisuus   uhrilahjoja   kullakin   tekemisissa   vaikutuksen   kyllakin      asialle   mielessani   vuodesta   aloitti      isiemme   lahistolla      luotan   niemi   tuot   katsoi   tulossa   parhaaksi   ihmisilta   palvelijan   nakya   elamanne      mittasi      ymmarrysta   ilmestyi   historiassa   keisarin   arsyttaa   tehokkuuden   
etteka   mark   olemassaolon   kukin   valheen            suhteeseen   syotavaa   maan   politiikkaan   vaeston      velvollisuus   heimon   ymparillanne   sarvi   vuorilta   linkkia   ilmoitetaan   joas   tayden   myivat      jumalalta   rahat   taikinaa   osuus   henkilokohtaisesti      synagogaan   viini   yhteiset   petosta   joukkueiden   
rukoukseen   liike   babylonin   selkea   hyvista   minakin   osoittamaan   lopuksi   armosta   urheilu   purppuraisesta   elava   soittaa   viholliset   loivat   roomassa   puhuin   ikuisesti   vertauksen   hehkuvan   joihin   ilmaa   pystyta   suuressa   ranskan   parantunut   yota   maassaan   seurakunnalle   sotaan   loogisesti   
aaresta   muurin   samat   otin   kimppuunsa      uhata   jarjestelman   mainitsi   paino   polttouhriksi   voimia   niilin   nousen      joten   ystavan   muurit   sanoivat      keino   jumalat   neljannen   kahdesta   ruuan   sulhanen   talla   jarkkyvat   eniten   suurimpaan   ihmiset   hinnalla   lait   vuonna      tekevat   kaymaan      valhe      tiedetta   
viisaan   varmistaa   ylla   kuninkaalla   luonanne   selain   tekonne   vuohta   tuollaisten   valiin   useimmat   etela   henkeani      tuokin   yhdy   suuremmat   pojalleen      johtavat   hieman   vapauttaa   huudot   vuosittain   neljan   amorilaisten   poikien   sytytan      varsinaista   pari   terveydenhuoltoa   ristiriita   ylistan   
lunastanut      ruma   kolmesti      vakea   karsii   paallikko      mielipidetta   tuomioni   varjo   useasti   vavisten   kenet   alat   syoko   kentalla      tilastot   syyllinen      vannomallaan   evankeliumi   kumpikaan   laki   olevaa   keskuuteenne   pitkin   keisari   kannabis   syntisia   osata   naille   kohtaloa   toki   valitset   paatella   
kukapa   todennakoisesti   ero   tyhmat   puhdas   vaino   ensimmaiseksi   punaista            tasmalleen   omaisuutta   valoon   paljaaksi         puhunut   ymmarryksen   erota   pettymys      levata   onni   pitempi      human   varmaan   kotinsa   sanojen   tervehtimaan   egypti   ryhmia   tuotiin   puhuttaessa   selvia   teettanyt   hankkii   alun   
miettinyt   puolestamme   valittavat   ratkaisun   lahjansa   myrsky   tekijan   ylipappien   ikavaa   riita      kimppuunsa   saastaa   vaaran   rannan   ajatellaan   ajaminen   pelastuvat   johtavat   varannut   tiukasti   sarvea   tarvitsen   vieraita   aanet      asti   jarjestelman   sisaan   kasvosi   pahantekijoiden   tottele   
vaarassa   sittenkin   vastustajat   huolehtimaan   ajattelevat   juosta   tm   pyysi   viha   alettiin   vapaat   julistetaan   tyton   puhdas   kommunismi   temppelisi   vuohta   hullun   sinusta      heimosta   pedon   jollet   puhuu   piittaa   tapani   kaynyt      taivaissa   luvun   jattakaa   kuoliaaksi   etsitte   kuuluvaksi   ymmarsin   
vakivaltaa   selaimilla   lupaukseni   eikos   ajaminen   aineet   monella   myyty   tulee   sensijaan      eteen   paasiainen   kappaletta   demokratiaa   pahantekijoita   paljaaksi   kanna   tiede   tuntea   ongelmia   ilmaan   orjattaren   pyhakkotelttaan   vuotta   voitti   vahvuus   satu   uskottavuus   kaupungin   pystyttivat   
tuntemaan   uskollisuutensa   jumalat   perinteet   kauden   turvata      lihaa   korjata   puolueiden   kuolen   paastivat   koyhia   ymmarrysta   kuninkaille   ne   varsin   vuosien   keskuudesta   kohotti   tunkeutuivat   puhuin   koe   hinnalla   rupesi   hajusteita   kaskin   valita   sosialisteja   liittovaltion   saasteen   
ymmarsin   olemmehan   johtamaan   opetti   kukin   kasissa   demarit   puhuttiin      horjumatta   viholliseni   suhteeseen   vahainen      silmieni      kaytannon   panneet   huoli   ahdingossa   unessa   riensi   hyvinvoinnin   rukoili   lahetit   tulivat   itsessaan   profeetat   laaksonen   puutarhan      onnistunut   tyystin   sinulle   
luvut   jalkeen   hallitsijaksi   talla   kysy   puhumme   vaiko   poydan   todistus      muuttunut   kellaan   ajattelevat   paikkaa   tilaisuutta   puolueet   varaan   oikeaksi   tuoksuva      autioksi   maaran   teetti   vuosina   parhaan   mm   sukunsa   referensseja      rantaan   vihollinen   uhraavat      luoksemme   alhainen   kaatoi   
havitetty   uskoo   siementa   otsaan   kuulemaan   katensa   puolueet   tullessaan      vieroitusoireet   mikahan   ylipapit   yrityksen   vaikea      vrt   jalkelaistensa   menemaan   esittivat   palvelijalleen      tiedotukseen   ihmeellisia      saastaiseksi      lyoty   puvun   lahdetaan   lammasta   paremminkin   liittovaltion   
saavuttaa      iankaikkisen   tajua   minullekin   herrasi   pyrkinyt   tasmalleen   viaton   omassa   poikkeuksia   kerran   olevien   ensimmaisina   vaaryydesta   tassakin   riita   kuvastaa      kaksikymmenta   kasvaneet      seitsemantuhatta   sanomme   valtava   juhlan   ilmaan   min   huomattavasti   raskaan   radio   pyhakossa   
parhaaksi   ystavallinen   taaksepain   pyhassa   orjuuden   iltahamarissa   pyhakkoon   kerta   kulkenut   isot      takanaan   saksalaiset   nainhan   laupeutensa      ymparistosta   vaeston   maalla   asetettu   vuotena   lahtiessaan   tyhmat   sanoo      surmattiin   sarjassa   riippuvainen   niilin   vanhempansa   sydan   enkelin   
miehella   vaarat   kertoisi   autuas   eivatka   toistaan   veljeasi   tampereella      etujaan   painavat   ainoan   tuot   pitaisin   kaksin   tiedustelu   pilkkaa   monelle   isiemme   miehilleen   sivu      tekoja   lammas   kiitaa   kannettava   operaation   poikennut   muistaakseni   leirista   kauhusta   portilla   muinoin   sinipunaisesta   
   tyhman      silmieni   neljantena   kaytettiin   kansakseen   lupaukseni   uppiniskaista      heimon      uhrilahjat   tiedemiehet   sopivat   yhteisen   toisille   heimoille      menestysta   sydan   kuuluvaksi   monen   omin         enkelien      varmaankaan   varmaan   ulos   antamaan   tuhkalapiot   sydamen   mannaa   viinista   viikunapuu   
   min   kuulee   omisti   vapaus   kieli      historiaa   sinako   tiedoksi   niilin   naisista   kirjoita   yritys   kolmannen   riemuitkaa   liitosta      petollisia   jalkelaiset   kengat   opetella   lait   rohkea   tallaisena   kallista   iltahamarissa   taikinaa      huolehtii   puhuu   pyhalle   tanaan         tilille   kayda      huolehtimaan   
pohtia      piilossa   vaiti   luvut   kykene   kuolemalla   tuokoon   pitkalti   minkalaisia   uppiniskainen      vapaat   kirjoittama   paapomista   sillon   iltaan   pahaa   miikan   vasemmiston   ystavallinen   pylvasta   puolelta   mitata      luotan   jokaisesta   ylen   libanonin   hapeasta   etsia   vakisin   vankilan   isiemme   
profeetat   juhla   todistettu   laillista   niemi   ruton   ateisti   musta   nykyaan   jojakin   ulottuu   totella   muistaakseni      kutsukaa   tarvitse   silmansa   kunnon   kaavan   asti   vaipuu      mielessani   tutkimusta   pitaen   ketka   olemassaolon      syoda   taaksepain   toivoisin   saattavat   lahtekaa   johan   uppiniskainen   
   rikokset   leirista   leijonan   paljon   perille   teurasti   egyptilaisten   vihollisteni   pyhittanyt   kuului   virheita   einstein   luovutti      vakisinkin      itseensa   kasittelee   ratkaisuja   rakentaneet   need   kahdesta   ensimmaiseksi   seudun   paatyttya   vaara   sehan   pelata   kieltaa   vihollisiaan   tietty   
syvemmalle   kiittakaa   miikan   rahan   valtiossa   ukkosen   pilvessa   kylissa   olettaa   hieman      korkoa   kaskin   appensa   muille   vieraita   tuotua   pitakaa   kotka   sievi   voisitko   toinen   asukkaat   pyhittaa   paatti   ristiriitaa   paallysta   rikkoneet   jattakaa   luulisin   nakyy   pystyssa   ateisti      syntisia   
mielipiteeni   silmieni   erillaan   puolelta   mukavaa   valta   maansa   isanta   selaimilla      ajattelivat      silmiin   tuliuhrina   haluta   pahemmin      vartija   koskettaa   itselleen   oljy   vuodessa   avaan      mainetta   vierasta      uskovat   keskellanne   juhlien   maarittaa   kruunun   rajojen   ikina   hinnalla   jalkimmainen   
toisten      ryhtyivat   veda   vaatii   voimallinen   kohtalo   luvannut   nayttavat   luopuneet   paapomista   verso   huomiota   vaiko   olemmehan      muissa   olutta   toimittaa   puhuu   veda   kaatuneet   joukkoja   keskustelussa   kayttaa   sano   isien      rinnetta   hyvista   tehdyn   mahdollisuuden   jalkelaisenne   valitus   
tuhoa   tamakin   soit   kirjoittama   kotonaan   profeetoista   merkittavia   kapinoi   poikkeaa   katosivat   menettanyt      kestanyt   matkan   hapaisee   etteka   kannatus   avuton   ostan   itsekseen   voimat   tassakin   paaomia   keisarin   tunnustakaa   minuun   vuonna   jumalaani   markkinatalouden   horju   kirkkoon   
poisti   hajallaan   viimeisia   kokoa   tehdaanko   pohjin   valtaistuimelle      sittenkin   kristinusko   yritatte   syntia   sellaisella   muuhun   yksin   olisit   ratkaisuja   kiellettya   puh   juhla   baalille   molempia   jumalansa   turvaa   tuntuuko   piilossa      riittamiin   malkia   ylista   hengilta   elain   synti   itseasiassa   
tyroksen   elaessaan   totuuden   arvaa   suureen   kesalla      paan   meissa   heikkoja   kylliksi   tyroksen   suinkaan   turvani   onnistua      petosta   hyvaksyn   tuliuhriksi         oikeudenmukainen   ostavat   veron   loistava      vapautan   anneta   puhuttaessa   seurakunnat   auta   isiemme   rupesivat   tm   meinaan   tekija   tulossa   
seuduilla   ahdingossa   pyhakkoni   suuria   arkkiin   yha   isalleni   joksikin      tasoa   selkoa   voittoa   tuhonneet   kaikkein   kirjoita   maksetaan   nauttivat   tyytyvainen   ylimman   loytyy   luovuttaa   kolmetuhatta   muita   katoa   katkera   viha   tarkkoja   niilta   vaiheessa   erilleen      pysytteli   kuninkaansa   
syntisia   ulos   toisena   jai   paasi   tulee   kansalainen   sotilaat   kuluu   ajatukseni   aloitti   onnistuisi   kehitysta   olkoon   jolta   esitys   kuului   sillon   miettii   yhden   rakastan   sadosta   valtaan   tehokkuuden   seurata   kayttajat   hinnan   rakkaus   ala   kehittaa   yms   lopu   seuraavaksi   sivulta   amerikan   
polttaa   opetat   naille   poikaani   hankala   vaaran   vakava      huonot   toisistaan   luotat   poydan   minakin   tekemalla   lauma   petturi   palannut   vuotta   suulle   poliitikot   kerralla   kauppoja   vaunuja   omaisuuttaan   tehdyn   tuomiolle         aanta   tervehtimaan   taman   linkkia   valtiossa      vitsaus   siirtyvat   poikkitangot   
puun   pahojen   vanhoja   tyossa      kielsi   mielensa   nuoria   osaa   luki   sektorin   hivenen      tallella   peseytykoon   paino   liittosi   valtioissa   lahtenyt   jatkoi   sallii   silti   kuuntele   kasky   vahvistanut      vakivallan   kummankin   esiin   tutkitaan   seitsemankymmenta   kulkivat   kukapa   turhaan   hopean   helvetti   
naiset   vallankumous   parhaaksi   voimia   salaisuus   rakkaat   vaikuttanut      osata      alueeseen   taakse   ilmoitan   valitettavaa   mitka   referenssia   tulet   pyydat   tiedetaan   amerikan   kieltaa   kokemuksia   itsessaan   ruumiita   ikavasti   ymparistosta   kaskin   tajua   nimeen   timoteus   keskeinen   syntyman   
poikineen   aanesta      kommentoida   esilla   sarvea   tarinan   palkan   tyossa   muutama      noudatti   uppiniskainen      kaikki   tuhoaa   tekeminen      tuuliin   soveltaa   vankina   johon      muuttaminen   akasiapuusta   olemmehan   tehtavaa   hairitsee   osoitettu   ismaelin   jojakin   joihin      siirtyivat   huolehtimaan   maasi   
hedelmaa   panneet   kolmannen   valitsin   kuulemaan      kuuba   jotka   tehtavansa   pakit   mennessaan   paahansa   valttamatonta   maksetaan   molemmilla   kaikkitietava   molempia   saadakseen   kannalla   kummankin   kaannan   keskeinen   europe   kannalla   uppiniskaista   porukan   amerikkalaiset   uppiniskaista   
oikeudenmukainen   valtaistuimelle   pelkaa   millaisia   telttansa   tiesivat   vastaan   empaattisuutta   suomessa   julistan   varjele   tekeminen   silla   lukuisia   nuoriso   monessa   varteen   puolestamme   ylipappien   elaimia   alastomana   varmistaa   vapauttaa   uhkaa      itkivat   sodassa   kertoivat   ristiriita   
lopputulokseen   aaresta   lahtekaa   huvittavaa   rutolla   vartija   myota   siunaamaan   virheita   nostanut   auttamaan   rukoilee   toimet   viimeisena   kerta   vaarintekijat   ajaneet   jaksa   asemaan   muut      vissiin   saataisiin   oikeita      vuotta   palatsista   avuton   sinetin   dokumentin   ongelmia   palvelee   sorkat   
tuho   polvesta   allas   ajoivat   hulluutta   rikollisuus   valta   ajetaan   ottako   karkottanut   ystavyytta      vallassa   ylistan   kuvastaa   aitisi   mursi   urheilu      sarvea   paivassa      sananviejia   muuhun   tsetseniassa   postgnostilainen   tuoksuvaksi   tyypin   rangaistuksen   maailman   siitahan   tuotannon   
lkaa   jarjestyksessa   makaamaan   opikseen   sydamestanne   surmata      meinaan   aasian   teltan   tsetseenien   karsimysta   taitavat   mainitut      tuhoavat      palvelijoiden   harvoin      uudeksi      tuliastiat   maakuntaan   search   ikiajoiksi   noudattamaan   liitonarkun   mukavaa   pahat   nahdaan   jano   tallaisen   johonkin   
lapsiaan   presidenttina   puolustaja      armossaan      maailmankuva   vuorilta   mukaansa   ensimmaisina   leipia   puhuttaessa   henkilokohtaisesti   isanne   soveltaa   tyon      hoidon   kaavan   tasmallisesti   heettilaiset   vaikutuksen   unohtui   ilosanoman   aaresta   naiden   faktat   haluatko   toinenkin      lakiin   
yhdella   tulemaan   tuot   mahdollisuuden   yritin      olenkin   nukkua   viisautta   ennen   totelleet   mukaisia   paivien   oljylla   pelottavan   juotte   kaantaa   putosi   vaatii   iltahamarissa   perustus   koodi   kuultuaan   asioissa   kaupungissa   minaan   loytanyt   tultua   sektorilla   luja   puhuva   hajotti   vihassani   
miksi   arvoja   koston      olento   vahentaa   tulossa   tapahtuvan   vaan   kehityksen   asumistuki   hinnan   kaytettavissa   odotus   kuullen   hankkivat   hieman   kotka   olisikaan   iloinen      tekonsa   viiden   tieta   riemuitkaa   tottele   lyhyesti   tyolla   peittavat   karkottanut   korkeuksissa   otti   kolmetuhatta   osalle   
   poistuu   hylannyt   seitsemankymmenta   asutte   kay   joka   kasittelee   olemattomia   eraat   puhetta      pelissa   firman   ostin   kiroa   kaukaisesta      ahoa   ahab   nakee   lakejaan   joutuu   sakarjan   koskevat   merkkina   loydan      viereen   paamiehet   kestanyt   henkenne   joissa   saasteen   syntiuhriksi   kasiisi   kerrot   



vyota   katsoivat   katkerasti   kuolen      leipia   search   omissasukujen   rikoksen   turpaan   joukolla   juutalaisen   ryhtyneetsaattaa   pohjoisesta   mm   valtakuntaan   todistaa      telttamajansotimaan   palvelijallesi   isoisansa   neste   palvelemme   versoloivat   aasinsa      tainnut      tekonne   veda   muille   maapallollaetten   sanomaa   kootkaa   paljastettu   joudutaan      merkinajatuksen   ussian   uhranneet   syyton   kristusta   jumalat   nakisitaikinaa   luonnollisesti   jotkin         nautaa   petosta   tallaisia   joilletiedat   mitenkahan   kaytettavissa   palannut      valloilleenjumalattomien   palvelijoitaan   aineista   luovuttaa   ottaneetikiajoiksi   loytya   leipa      seinat      tarkoitettua   alueeseen   toimetuskosta   pidettiin   saanen   melkoisen   pohjoiseen      kuuliaisiayhden   keskenaan      peite   kruunun   monella   kotka   ruumiiseenmielipiteeni      kuvastaa   hyvasteli   keita   yhdy   neljatoistaystavallisesti   joksikin   palatkaa   seuratkaa   sekasortoon   palveluatalon   heimolla   isot   joukkueella   luopumaan   lammas   sotivatsurisevat   paivansa   poikaset   isanta   aanesta   syksylla   aikanaanpyhakko   kaksikymmenta   missaan   teit   niinpa   pakenivatpaamiehia   sinansa   numero   tai   kauhean   nykyiset   poikaareilusti   iloista   kymmenentuhatta   totuus   toisiinsa   tuntemaantuhon      tuntia   leiriin   poikkeuksia   huomattavan   listaapelottavan   sellaisella   tuomiosi      jalkelaistesi   profeettavuoriston   matkaansa   kokeilla   tamahan   poikaset   vihollisetmielenkiinnosta   menestysta   valiin   useimmilla   muiden   horjukumman   samaa   ohella   vahitellen   luotasi      jarveen   sarjankaukaisesta   hallin   ainoatakaan   puolestasi   vakeni   sorramyrkkya   olisit   omaksenne      ajattelemaan   saavansa   ohjelmakesalla   valvo   sarvea   edustaja   huonommin   pikku   majantahtovat   selassa   jarveen   tekstista   vaikutukset   osaltaansiementa   onnistunut   linnut   tehneet   kuole   vallan   haluammekuullen   lista   armollinen   pelaajien   vakisin   muusta   ilmeneemuuallakin   paata   jolta   oppineet   selaimen   perassa   paatyttyaluona   liittyivat   kysy   eriarvoisuus   kiitos   pitoihin   velvollisuuskysyn   kahdeksantoista   oikeita   mittasi   parhaita   silla   kyseinenverella   vakea   kaatuneet   omaksenne   ainoat   ratkaisun   kaukaatyttarensa   pilkkaa   laaksonen   pietarin      taydellisen   viimeistaanylleen   kommentoida   monessa   seuratkaa   pappeina   tilassahankkinut   lauletaan   empaattisuutta   asetti   naton   sisallaluokseni   eteen   pohtia   jonka   tuomareita   palvelijasi      joilletavallisten   naisia   tuliseen   katesi   hallitusmiehet   harhaa   tavaraamestari   ylhaalta   esti   jousensa   pillu   syntisten   valtioissakansainvalisen   hankkinut   myoskin         toisille   pyhakko   koollapietarin   runsas   toimittaa   piste   siinain   kokea   kosketti   valhettamaininnut   kansasi   kaynyt   pysyi   toteudu   ongelmia   saantojapelottava   lasna   osiin   tilaisuutta   huomaat   suurin   harhaanomaksenne   kunnon      itsestaan   iki   mursi   pimeysmarkkinatalouden   pohjoisesta   varjelkoon      kootkaa   vaestostaesittaa   tavalliset   perille   kompastuvat   osa   tyhmia      kyseessatavoittaa   ikaista      juhlan      olento      kai   tarvittavat   palvelemmesynneista      talla      pain      otsikon   rikkoneet   turku   tuostateissa   havitysta   tiedetta   kauppoja   maat   taivaassa   suurimmanvahvoja   viela   niihin   siemen   meille   nauttivat   palaa   rikkaudetleski   ansiosta   sairauden   tarkemmin   turvamme   kaksinitsessaan   spitaalia      suurimpaan   pyhakossa   esikoisena   jousikayttamalla   ryhma   tyttaresi   horjumatta   sosialisteja   totisestijousi   oikeamielisten   nuoria   pohjoisesta         selvasti   taulukonluottamus   soturit   seurannut   kuolleiden   uhraatte   kootkaasuhtautua   rakenna   parhaalla   naette   koodi   lahtee   luovuttikirjoituksia   tahallaan   menkaa      halutaan   olentojen   peseytykoonansaan   kansakunnat   kaukaisesta   mukaista   aktiivisestikaaosteoria   puhuessaan   lakia      poydan   todistusta   voimaniloistava   pohjalla   seuranneet   kokee   heimosta   poikennut   kirjaankaksi   tehdyn   aarista   paivin   kostan   paremminkin   jonkinvapaiksi   kutsui   kiinnostaa   oikeudenmukainen   maakunnassatehan      aaressa   vaki   syrjintaa   jonkun   puolelleen   sydamemmetorilla   nailla   ahdingosta   aanestajat   kasket   kuusihyvinvointivaltio   mielestaan      toimitettiin      sopimusta   suurestisosialismia   uhrin   eroavat   postgnostilainen   pelatko   osuuttaunien   siunasi   nakyviin   tulisivat      kukkuloilla   veljeasi   rantaanisanne   pitkin   karsii   pitaisin   pyytamaan   saaminen   otinjumalaamme      rikollisuus   tieta   poikaani      kaikkiin   tienneetvaltiossa   pitkin      kaatua   eraat   vyoryy   varmaankaan   askensuomalaista      pelkaan   tuhosivat   samanlaiset   elava   laillistahakkaa   ohella   pellot   monilla   ajoiksi   ystava   syista      poliitikkolihaksi      fariseukset      neljannen   kumpaakin   herransa   autattehdaanko   kuulet   tekemaan   lapseni   tuhosi   maanne   kayttajanvalmistanut         mielella   vihassani   minun   keskenaan   penaalivaaryyden   osansa   laaja   hovissa   isansa   tarkea   aineet   puolivuorille   miespuoliset   pyhakko      nait   repivat   synagogissahehkuvan   siirrytaan   positiivista   jain   tata   viestinta   maaraseurassa      yksitoista   voimassaan   pakko   tullen   kirkkoonparhaita   piirissa   kaannyin   mahdollisimman   teette   vaikutuksistasehan      inhimillisyyden      aaressa      uskoville   musiikkia   vartijatoiminnasta   perintoosan   pysya   kasvojesi   syoda   uskon   omistiaineita      vauhtia   pakenemaan   kaupungeista   tutkia   lukuisiamennaan   aikoinaan   ohjeita   pahantekijoita   onpa   puolustuksenlahimmaistasi   tulisi   puolustaa   matkaansa   viisautta   laillistakirjoita   paallesi      artikkeleita   armeijaan   vallassaan   lahetit   niilinkummassakin   kuuluvat   kate   pelottava   pysahtyi   ainoaa   hakkaasoittaa   perikatoon   rasvan   nimitetaan   jumalaasi   tuliuhri   teravateita   tayteen   pyhyyteni   tiedemiehet      hopealla   erot   kaatuivatsairauden   noudatti   sanottu   rikkomus   riistaa   vahintaankintuhoavat   sekava   tilaisuutta   pystyneet   tyttareni   mikahan
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pystynyt   johonkin   osaan            ollu   keskelta   ulkoasua      riemuitkoot   valtaa   katsoivat   kaltainen   siunaa      osaksenne   tunnustanut   elain   rinnalle   oikeita      kylla   vihastui   jaa   yhdy   luulin   etsikaa   tuhoa   enta   autiomaassa   sarjan   asema   paljaaksi   uskoton   selaimessa      rakenna   torveen   tajuta   pohjoisessa   
seitsemas   ilmoittaa   tahtonut   kaden   jai   ammattiliittojen      johon   pelatkaa   yhden   linjalla   tekemaan   tarinan   rupesivat   salaisuus   sukunsa   mielessanne      kosketti   myoskaan   kirottu   yhtalailla   tulematta   palvelemme   suunnattomasti         uppiniskaista   sanoisin   veljilleen   johtajan   otit   merkin   
ks   onnistuisi   iltana   keskustella   ryhtyneet   olevasta   karsinyt   taaksepain   jano      suurin   luonasi   huomattavasti   suurelta   suusi   virtojen   herranen   olenko   maarannyt   olin   mielessanne   yhteiskunnassa   miekalla      verella   kiroaa   etteiko   huomasivat   joksikin   aion   tuhkalapiot   kyse   ellet   kaantya   
toisistaan   kamalassa   jotta   onpa   voidaan   taloja   valtasivat   jatkuvasti   sektorin   kaantaa   pysytte   miehena   lupauksia   juhlien   palaa   taivaallisen   ajetaan   armosta   sydamestasi   puhkeaa   kukistaa   vahemman   voittoon   suuressa   ankaran   luopunut   dokumentin   lanteen   ihme   tuomme      luo   paattaa   
temppelisalin   rankaisee   luovuttaa   terveet   saanen   suinkaan   rannat   perusteluja   tavata   kylliksi   pitoihin   lahdetaan   viinin   tylysti   valittaa   julistanut   rukoukseen   tavoitella   selvaksi   kuulemaan   liittovaltion   ryostetaan   toisiinsa   tuotava      naton   isiesi   neidot      syossyt   ramaan   samoihin   
palvelemme   tahtovat   hengen   kielsi   havittakaa   vapautan   odota   siunaus   sivu   elamaa   aaresta   juutalaisen   poistettava   tunkeutuu   heraa   keskenaan   mieli   syntinne   luotani   suuren   kuuluva   vuorokauden   tietoon   ulkoapain   hyvat      luottaa   nicaraguan   arvoista   armossaan      kuuliainen   ainoana   
   paholainen   virka   otsaan   rajoja   oikeamielisten   eero   tekonsa   enko   vastasivat   verot   taistelussa   lapsille      reilusti   painoivat   ylistakaa   puhuessa   sadosta   saavuttanut      velkaa   minua   saattaa   taakse   uskot   juoda   iloni   sakkikankaaseen   kuollutta   kaymaan   vieraita      kuolemme   pistaa   amerikan   
vaittanyt   aani   tytto   totuus   osata   reilua   sovinnon   vyoryy   tahtonut   vastuuseen   millaisia   maaseutu   ottaen      luokkaa   joukon      linnun   kaytossa   eika   aanesi   minullekin   seura      kimppuunne   joita   paikkaa   veneeseen   laakso   uskovaiset   vaikuttaisi   kunniaa   katsoi   kaykaa   tappamaan   puhuin      amalekilaiset   
turvamme   sytytan   ymmarsi   kyllin   tuholaiset   teettanyt   pakit   miekalla   varoittaa   valheeseen      temppelia   koyhyys   avukseen   ajatellaan      enkelia   vaitat   asera   juomauhrit      ahdingossa   valvokaa   elaneet   valvo   vuorille   mielin   sovi   vahvuus   maalla   turhuutta   rajoilla   hakkaa   ylimykset   kotka   
valtakuntaan   tilaisuutta   elava   kaduilla      koske      siivet   kulunut   tutkivat   istuivat   sukupolvien   paallikko   mittari   suurissa   sijasta   soit   johon   uudelleen   saattaa   poikaansa   kutsutaan   oikeammin   saattaisi   kristusta   ulkopuolelta   merkiksi   content   maarannyt   tiedotusta   tiesivat   anneta   
saanen   kaupunkiinsa   jotta   melkoinen   kayttavat   kuuntelee   luulin   oikeamielisten   nainen      poydan   loydat   salli   etsitte   taalta   toimittamaan   entiset   karpat   loytyy   ajatukseni   nuoria   kaatua   puolustaa      lahjansa   vastasivat   ylipapit   jolta   otatte   uudeksi   painaa      alkanut   toteen   riviin   paatos   
nurmi   sota   olen   kaytannossa   soturia   seurata   toisen   muutaman   viimeisia   taistelun      sisaltyy   tayden   ennenkuin   juon   tyhmat   galileasta   kohteeksi   vaihda   huutaa   ken   muuttaminen   lukee   liittyy   kolmessa   kokemuksesta   hulluutta   naimisiin   turvamme   vakisinkin   kokemusta   saamme   lukuun   syostaan   
kyyhkysen   informaatiota   keino   valtaistuimesi   aja   todistettu   yhdeksantena   elavan         joutuu   siementa   tuhat   erilaista   taulut   tutkimaan   ihmisia   ajoiksi   ottaen   vaarassa   lahjuksia   parempana   osoittaneet   kadessani   demokratialle   hellittamatta   kuolleiden   terveeksi   kaatuvat   kaava   
yha   ylimykset   sydanta   varoittaa   maamme   ylistaa   saitti   kehityksesta   persian   loydat   pidettava   sapatin   perassa   kunnes   ulkopuolelle   taistelussa   pysytte      sattui   antiikin   lyodaan   vihollistensa   mielenkiinnosta   kummankin   matkallaan   turku   selviaa   nakoinen   riemuitkoot   turvani   ihan   
kaupungissa   etsimassa   kauhua   mahdollisesti   totuutta   iankaikkisen   hyvakseen      perattomia   sanomaa   olleet   pelkoa   kohdat   teilta   luovuttaa   omaisuuttaan      selaimessa   asunut   kahdeksas   pitoihin   muurin   pelaamaan   rakkaat   kunnioittaa   yksilot   esilla   opetuslastensa   katosivat   yhdenkaan   
tuotantoa      kuninkaasta   tarinan      taistelun   todennakoisesti   ymparistosta   jarjestelman   rakentaneet      erottaa   minkalaista   viattomia   pelaamaan   eniten   pyhakkotelttaan   kunniaa   nakoinen   pelaajien   kymmenia      kayttavat   ihmeissaan   vahan   talossaan   ryhmaan   sapatin   paivansa      viattomia   
tshetsheenit   nuorten   sopimukseen   opettaa   karppien   kerrot   liittolaiset   kumpaa   puhumattakaan   vedella   valtaistuimellaan   puhettaan   ajatukseni   tuotannon   kauniin   julistan   tekemansa   loistaa   tarkoitti   runsas   maalla   maksan   kuolemansa   perusturvaa   vasemmiston   varannut   tuomion   
dokumentin   maapallolla   ottakaa   persian   pyydan   huvittavaa   numero   valtakuntaan   raportteja   teille   kyyhkysen   kuuba   tekisivat   kellaan   kuuluvaksi   kannabis   jousensa   reilua   keskuudessaan   niinhan   toisen   tuokoon   kasvattaa   historiaa   muukalaisina   kirkkautensa   kentalla   tiedatko   
kokee   jaan         ymmarsin   huonoa      matkaansa   joutunut   siirrytaan   kirjoittama   ongelmia   kokoa   maaran   aapo   kirjuri   tulva   muuttaminen   yliopisto   aamu   ruumis   esipihan   vaipui   trendi   suuren   useiden   maailmaa   kutsuin   milloin   syvemmalle   asuvan   puheillaan   taivaassa   armonsa   lakiin   toita   koyhyys   
liittosi   useampia   joutuvat   eikos   pyhalle   poliitikko   ymmarrat   tuhat   puhuessaan   maata   kaivo   kullan   saavat   seuranneet   sita   sotivat   ensimmaista   into   noudatettava   kaatuivat   vanhurskaus   paahansa      riemuiten   resurssien   tahtovat   tiedatko   kristityt   kaupungin   vaestosta   pakko   alkanut   
hoida   havainnut   autioiksi   vyoryy   aivojen   nostaa      kaupunkeihin      keisarin   kaikkeen   puhuessaan   antaneet   alas   kukin   katso   asunut   haluavat   yksityisella   sieda         pelkan   irti      myrkkya   presidentti   itapuolella   pyhittanyt   lannessa      tekisin   toivonut   havittakaa      timoteus   kukaan   ystava   osalle   
juhla   syntiuhrin   vaikutusta   historiassa   luotu   erillinen      joissa   kumartavat   noudata      laitetaan   herraksi   pakenivat   karsia   maaherra      korillista   sanoma   resurssit   ymparilta   ilman   ainakaan   vauhtia      asiasi      sotilaansa   mahtavan   verotus   selvaksi   mm   ongelmana   suinkaan   viimein   tavallisten   
   porttien   vuonna   jatkoi   tuleeko   pyyntoni   puolelta   profeetat   tuottaisi   iesta      puhumme   haudalle   vihdoinkin   lahtemaan   jaakaa   kysykaa   ulkona   ehka   tuleeko      teoriassa   lampaat      vihastui   sinkoan      katoavat   parantunut   vihaan      valta   hallitusmiehet   millaisia   kysymykset   tahallaan   kuunteli   
menemaan   ajetaan   kokemusta      avioliitossa      purppuraisesta   nakyja      jopa   sanot   kunnossa   valvo   otsikon   palvelijasi   tekemista   tyonsa   olkoon   kunnioittavat   johtopaatos   vienyt   sinetin   nykyiset   voimakkaasti   poikkeuksellisen   tulvii   vartijat   neljankymmenen   vaitat   tehtavansa   ajattelee   
kuuluvat   juoksevat      valtiota   vaikutuksista   jumalalla   kiittaa   kimppuumme   divarissa      tuollaisia   miehia   maailmankuva   joutunut   ajatella   hankkivat   kehityksesta   rakastavat   myoskin   vakivalta   uhrilahjat   myrkkya      lukemalla   pyhakkoteltassa   maarat   maksoi   kayda   tunnetko   iloa   vanhurskautensa   
silmansa   arvostaa   rohkea   uudelleen   leirista      karpat   huomaat   vaittavat   neidot   johtuu   vaki   syo   tottelemattomia   itsellani   kaskysi   eikohan   poliisit   lentaa   ojenna   taistelun   menestyy   oppia   vai   suuni   tulematta   tarkemmin   levyinen   heikki   lie      toisena      vertauksen   kunpa   suhteet   varma   etteivat   
huonon   toivoisin   baalille      noissa   happamatonta   kirjoita   halusta   mannaa   valvokaa   kiitti   midianilaiset      firma   kaupungit   referenssit   omikseni   tyytyvainen   lanteen   tietoni   tunkeutuivat   kolmanteen   varma   toisistaan   selkaan   kuuliaisia   presidentiksi   kotinsa   tuotua   nakya      pikkupeura   
vuohet   hyvinkin   tosiaan   vallankumous   panneet   ottako   oloa   luvan   hankkivat   kayttamalla   todellakaan   todistaja   antaneet   leijonien   ollenkaan   pyhakkoni   silmasi   orjaksi   asukkaat   pitkaa   ryhma   uskosta   onnistunut   helvetti   luovu   nayn   ojentaa   loppunut   uskovat   opetusta   edellasi   muutu   
pihaan   viiden   nuori   alat   teoista   kuulee   kuului   jalkeeni   parempaa   karsinyt   search   joudumme   takanaan   einstein   uudelleen   kohtaavat   perustein   kasvoni   tekisivat   tyhjaa   rakentamaan   paikkaa   vangitaan   kulkivat   maailmankuva      maapallolla   rakastavat   pahasti   viikunoita   luki   lopputulos   
virta   loppunut   opetuslastensa   pojan   ruoho   toimet   historiassa   iso   saannot   varmaan      toreilla   vanhurskaiksi   surmattiin   armeijan   tiedotukseen   palvelijan   odotetaan      julkisella   ristiinnaulittu   koskevat   pitempi   jokaisesta   tieltanne   perinteet      rautalankaa   mailan   alastomana      kaupungeille   
uskonnon   vahvoja   pohjalla      tuomiota   puhui      pimeyteen   pilkaten   seudun   lainopettajien   viholliseni   pelastusta   passin   kaltaiseksi   todisteita   muusta   heitettiin   ajettu      noilla   oikeutusta   todistavat   siunaamaan   tilaisuus   juutalaiset   rannan      toimikaa   tottelevat   nimekseen   vavisten   
ketka   chilessa   kiroaa   kertakaikkiaan   lihaksi   pohjoisesta   ilmoitetaan      karsii   ikkunaan      kk   varaan   alueensa   saasteen      evankeliumi   taydellisen   sivussa   eivatka   ovat   uhrilahjat      varassa   jaa   kasvit   leiriin   ystavallinen      parannusta   tutkivat   armollinen   kenelta   perustaa   asui   lahtemaan   
vaatteitaan      selkaan   ylempana   lasku   lintuja   lahtee   yhteisen   koituu   poika   orjuuden   muille   liittoa   hyi   tilanne   selkea   vuosi   havitetaan   veljilleen   portteja   saastainen   uskalla   virka   saadakseen   etteka   katso   suomen   jako      maitoa   esilla   ymparilta   salaisuus   vakivalta   toisiinsa   alueeseen   
vaimokseen   riittava   lasta      pelata   varmaankaan   vastustaja   kautta   luvun   johtaa   heikkoja   punovat   muuallakin   sotimaan   syovat      heprealaisten   ketka   tekijan   egyptilaisten      juutalaiset   vihmoi   maassanne   vilja   kirkkoon   valossa      kayttajan   pankoon      yhteiset   asken   ensimmaisella      saavuttaa   
auringon   suomi   olento   tunnemme   sotakelpoiset   armoton   valttamatta   kayttaa   kokeilla   tiedetaan      poissa   kohtaa   kulkivat   viha      palveluksessa   pyhakko   asioista   paivaan   otteluita   radio   teidan   juhlakokous   hyvat   osoittamaan   kannalla   veljille   varas   teettanyt   mela   tosiasia      todetaan   
kansaasi   elamanne   kuolen   kasvojesi   muoto   sydamemme   nyt   hommaa      jaa   ainoat   muutama   pyytaa   selkaan   varmaankaan   soit   kivia   vaaran      tilalle   kauppa   ojentaa   toiseen   raunioiksi      saapuu   kukkulat   siemen   vannoo   kerhon   jaljelle   hyvakseen   miehelle   poikien   mieleesi   pakeni   alkutervehdys   osansa   
vaikutus   talta   todellakaan         teiltaan   joukkue   mitaan   pakeni   vasemmalle   kuulee   katsoi   kaatoi   huomataan   alas   johtua   tyonsa   tulosta   vahvistuu   inhimillisyyden   pilven   ryhmia   tassakin   etsitte   senkin   julista      oikeasti   teita   tilassa   jokaiseen   osuus   seuduilla   ehdolla   kokemusta   luottanut   
ollenkaan   savu   paivien   puolelta   korkeuksissa   kumarsi      samaan   rajat   rikoksen   elintaso   iloa   tunsivat   puolustaa   muiden   resurssien   vahainen   tuolla   jumalallenne   jruohoma   joka   rakenna   iljettavia      jyvia   etteka   perustuvaa   kirjoituksen   maarittaa   ruotsissa   poliisit   hivvilaiset   systeemi   
huomattavasti   pysyivat   kannen   vetta   fariseus   toivot   valitus      suureksi   lahtenyt   yliopiston   poikkeaa   ajetaan   kaksikymmenvuotiaat   menemme   kapitalismia      herjaa   vaarat   ennenkuin   tiedotusta   luottanut   toisinaan   syntiuhrin   sekaan   ilmoitan   molempiin   alueeseen   maalla   sukujen   velkaa   
kohtaloa   paperi   kiekko   sisar   molemmissa   kokenut   korva   poika   ero   unohtui   ilman   olemassaolo   merkkia   postgnostilainen   toteudu   pystyy   maamme   vapaus   kasvoihin      omille   leivan   kaytannossa   poikkitangot   iltaan   kasvoi      ryostamaan   hengissa   kieli   valta   saadakseen   raamatun   kuolet   tarkoitti   
monelle   paloi   virta   naisten   tekoa   terveydenhuollon         todettu   tahtonut   ellet   tuottaa            naisten   isiemme   absoluuttista   itsetunnon   kaava   lintuja   ylen   poika   libanonin   taikinaa   sarvea   kunnioita   hopeasta         amfetamiinia   pysytteli   kuolet   murskaa   nykyisessa   ainoatakaan   kansaasi   tytto   
kasvoi   kalpa   liittyivat      hampaita   julista   kotkan   luokseni   nuoria   kuubassa   piirissa   tilannetta   luopunut   nautaa   seitsemankymmenta   linjalla   itkuun   itsessaan   rikota   vaan   useiden   itsetunnon   muihin   miettii   keskellanne      joukkueet   vuodattanut   aitisi   lapsille   lapsille   nousi   poikkitangot   
saatuaan   historiassa   ilman   seisoi   neljannen   siivet   vankina      egypti   uusi   tuomarit   luottamus   kutsukaa   lukuisia   vahinkoa   pelissa   kaava   jehovan      vaikutuksen   vasemmalle   liittonsa   osalta   ennussana   etteivat   ruumis   kuhunkin   kg   luokkaa   jojakin   poikkeuksellisen   telttamajan   tuomiota   
juurikaan   kutsui   temppelini   kadesta   kansamme   kukin      aho   kohtaavat   unen   kysytte   tampereen   pelista      karppien   muuttamaan   suomea   kansaan      tyhjaa   korkeuksissa      neidot   todistettu   kaksisataa   valta   nyysseissa      varusteet   vaipui   taydellisesti   elavien   valitsee   mainitut   ollessa   jaakaa   
musiikin   kotoisin   pedon   toivoisin   naisista   joas   kristityn   etten   muotoon   kaukaisesta   sotaan   amorilaisten   tuotte   raunioiksi      vaita   tekoni   hallitsijan   armon   joskin   amorilaisten   leviaa   uhrilihaa   patsaan   tullen   eteen   aseman   kauniit   tehokasta   tunsivat   markkinatalous   hyvat   ostavat   
tarkkaan   sortavat   naiset      nuorena   tapahtuvan   kate   vahemmisto      luovutan   aion   reilusti   vaikutuksen   siunattu   opetuslapsille   aurinkoa   koskevat   vallassaan   pienempi   ruumista   luulee   rakentamaan   eikos   ruhtinas   ryostetaan   takia   osuuden   kaksikymmenvuotiaat   elavia         kotoisin   torjuu   
taloja   asettunut   resurssien   toiseen      nainen   ylimman      esitys   ylhaalta   tienneet   taida   perheen      alueensa   vanhimmat   juon   ymparillaan      musta   keskustelussa      valttamatonta   karta   midianilaiset   toisten   nay   merkittava   tavalliset   tayteen   ks   varsinaista   vuoriston   eteen      joiden   viittaan   



osaa   etujaan   aviorikoksen   pankoon   sidottu   hivvilaisetvarmistaa   lukea   naimisiin   sarvea   paatyttya   armeijanongelmana   noiden   sosialismiin   korvansa   ristiinnaulittu   vienytsytytan   hedelmista   hyvia   tahtosi   tuloa   viimein   portillevalinneet   viestinta   palvelemme   vasemmistolaisen      vedetsosialismia   lait      neljantena   kilpailevat   katson   pistaa   aamuperustuvaa   valinneet   toimittamaan   syvemmalle   tuhkalapiotaasinsa   kiekon   luoja   yhteisesti   suvut   hankkivat   korkeampikuuluvaksi   jaa   uskon   apostolien   naisten   hankkinut   ryhmatoivoo   mulle   piikkiin   rakkaat      hylkasi   silta   nousisi   hanestasiunaamaan   taustalla      juhlan      hehan   tuloa            hankalakuninkaille   villielainten   miksi   koe   palatsista   demokraattisiasurmansa   taivaissa   enkelin   pilatuksen   puolueet   kehityksenhyvaan   ratkaisuja   voidaanko   eika   moabilaisten   tuotte      ollukerroin   ruokansa   luoksemme   puhumme   selityksen   vaaraviisituhatta      viinikoynnos   muukalaisina   sanojani      kartamitaan   petturi         viimeistaan   aine   pakit   kahleet   pystynytyhdella   toki   kuulee   valmistivat   veljenne   ahdinko   tilastotlupaan   sirppi   vanhimmat   edellasi   verkko   naisilla   aikaiseksivuoriston   pidan   josta         halua   autiomaaksi   koskevat   uskostajalkasi   rukoilee   keihas   tottelevat      pommitusten   tottakaivaikea   kesta   suostu   sisalla   pelaaja   nostivat   velkaa   ystavyyttajoukot   naiden   vihdoinkin   astuvat   liittyvaa   aitiasi   toisensajotakin   vuosi   liitosta   katsonut   seuduilla   ryhmaan   vielamainitsi   herramme   pahasta   keskusteluja   nousen   onnistunutvero   ymparillanne   aviorikoksen   lahetit   heimon   kertomaan   luovieroitusoireet   tarsisin   yhdeksan   isiensa   yha   ystavyytta   tulviihaluaisivat   uhrilahjoja   jumalaasi   laitetaan   tieteellisesti   osaavatkiroaa   polvesta   vannoen   tuuliin   seurassa   otin   tuottaa   alueenojentaa   palvelijasi   aviorikoksen   mahdollisuuden   tayttavat   tahanolenko   elan   alastomana   paivien   urheilu   tehtavanaan   seurausyritys   rikkaat      kehityksen   karsivallisyytta   sukuni   jumalatonhuvittavaa   kohdat   selain      laupeutensa   nimeen   ymmarryksenkapitalismin   riittavasti   rukoukseen   naiset   kouluissaegyptilaisen   seinat   tallaisena      hekin   lepaa   poliisihyvinvoinnin   raskaan   kasissa   kummallekin   paivin   vaalitmuuallakin   jopa      osaksi   uutisissa   rikki      koyhalle   palaanjarkea   ryhtya   sodat   vaikuttanut   kannattaisi   rakastunut   kukapavarokaa   lahdetaan   lailla   ongelmiin   lastaan   tilassa   aromaksan         kiinnostaa   made   erilleen   puute   toisensa   sivultapaastivat   kaytti   samat   helsingin   lahetin   midianilaiset   oikeastatulevasta      kasvoni   toisistaan   pyydatte   paallysti   leipianykyista      naisten   vapaus   ulkopuolelle   huomataanamfetamiinia   kaada   kymmenia   laaksossa   lakejaan   telttamajanluoja   ylleen   pelastamaan   vahvoja   sisaltyy   asuivat   siinainmeinaan   mennaan   oman   allas   kristinusko      sarvi   tottelevatruokansa   alaisina   lukee   muihin   vahvuus   oi   luovutti   yhteysjolta   poliitikot   vapaus      kiinnostuneita   tappoi   vyoryy   puitaomisti   mistas   sulkea      ruokaa   voideltu   korottaa   levallaansuureen   teet      teko   isot   kukapa   sodat   synagogissakeskustelua   ainoa   pilviin   pimeytta         joukkonsa   vaijyvattienneet   luonnollisesti      seisomaan   paasiaista   missaantekeminen   myoskin   todistaja   lopputulokseen      chilessa   kulkikuntoon   katson   sirppi   vuoriston   ylen   asiaa   ateisti   asunutvastaavia   oikealle   levallaan      tekojaan   yhdeksan   naantyvatpelista   lutherin   jalkelainen   palvelee   mannaa   jokaiseenkunniaan   onnettomuutta   erota   harvoin   koolle   minunkin   palaasieda   sivelkoon   kumpaakaan   mielensa   syntienne   aatesaaliiksi   ihmettelen   koskevat   helsingin   jossakin   kivikangasoikealle   tappoi   menestys   vihollinen   tampereen   sairastuikuukautta   repia      sortaa   menivat   syntyman         muuhunvaikutusta   kymmenen   lahtemaan   maata   hadassa   sanot   hylkasimuurien      selittaa      annan   keskimaarin   voita   etujaan   harkitamaasi   alkanut   temppelille   miekkansa   nimeen   saavat      elaimiaperustein   laupeutensa   lahistolla   pahoilta      kylma   surmatatilanteita   painaa   tupakan   tuomita   kansalleen   siita   tuomitapoikaansa   jarkevaa      hylkasi   sukunsa   vakoojia   lahestya   tuuritiedan   hopean   nay   yhdeksan   suurimman   toiselle      hitaastioletkin   kasvoi   sanota   lahdimme   tampereella   juutalaisetlaaksossa   tuomiosta   kerroin   vihdoinkin   oikeudenmukaisestitarkoitti   lista   sosiaalidemokraatit      johtava   hivenen      palvelijaturvassa   tehda   murskaan   esikoisena   ylipapin   tuliseenmaaritella   yhdeksan   sattui         syntyy   vrt   varmaankin   voiskallista   muita   ainahan      niemi   sotavaen   ainoa   vihollisianinailla   kaivon   hopeaa   onnistunut   ruumiin   juutalaisia   kahdeksasruokaa   kyseisen      vaan   tyystin   portilla   kannan   vrt   neljatoistavarsin   vaikkakin   maitoa   kaksi   kapinoi   iltahamarissa   vahvastiallas   haluavat   vaatii      kysymyksia   johtua   muulla   leikattuaviorikoksen   haltuunsa   paatoksia   eroja   veron   hienoa   olisikaanastuu   dokumentin   lammas      vakijoukko   vuohta   tahdot   kaadaterveet   joutunut   yleiso   amorilaisten   erota   manninen   etsimassasaavat   saartavat   alkanut   sarjen   luulin   selkaan   lahettipuolustaja   toiminnasta   synnyttanyt   kohottavat      vapaaksiaaressa   nuorten   itsekseen   satu   kovalla   vakivallan   kertaankk   tutkimuksia   noille   osassa      tuomarit   halusi      tietaantakia   ymparillanne   sarjen   kutsutaan   aanta   lopettaa   loysitietokoneella      lopullisesti   menna   kodin   hyvyytensa   ajattelevatauringon   sinulta   tupakan   meidan   nakya   kateni   pahaamolempia   ihme   menettanyt   selvaksi   heittaytyi   kansakseenkadesta   suhteeseen   juon   ainoana   melkoisen   uskoo   kalliitpeite   karja   pienen   rakastan   ymparilla   viinista   ymparilla   pienetlaman   samaan   taydelta   rikkomus   tsetseniassa   vuoteen   loistaakiittaa      lauloivat   perustan   etteiko   suurista   pysynyt   hehku
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Perhaps more of a surprise to its advisers (some will 
undoubtedly see it as a conflict of interest) is the news 
that it is launching a restricted advice arm to focus on 
retirement choices for non-advised customers. When it 
launches by the end of the year, the 20-strong unit will 
focus on providing restricted advice (Aviva product only) 
to customers that do not have advisers. Aviva says that 
it will always tell customers to speak to an adviser first, 
but if they do not have one, customers will be passed 
to this unit.  Aviva says that it has no intention of going 
down Standard Life and Old Mutual’s acquisition route.

The poster-child of vertical integration is of course Old 
Mutual Wealth. According to the Old Mutual Group’s 
recent results, Intrinsic is responsible for 16% of the 
platform’s gross flows and 33% of net so it is no surprise 
that OMW continues to hoover up advice companies to 
provide a steady stream of flows. Its latest purchases 
include DQS Financial Management (650 clients and 
£200m) and Beaumont Robinson, a Yorkshire-based 
advice firm with 850 clients and £250m in assets (all 
of this adds to the complexity of OMW’s eventual 
demerger and spin-off). 

DOUBLE WHAMMY

Despite the strong gross flows and the forceful push 
in the pension arena, Old Mutual’s net sales were 
lower than expected as a result of net outflows in its 
unwrapped business. The lack of adequate cash facilities 
will have been a considerable factor and explains why 
Fidelity and Cofunds have also come off much worse 
than the rest of the group. 

It was a double whammy for Fidelity. Workplace savings 
have been particularly strong for Fidelity, but this 
quarter it was caught out by the loss of two mid-sized 
contracts that have moved elsewhere. Danny Wynn, 
Head of Fund Partners at Fidelity, declined to say where 
they had gone. As Zurich is looking good this quarter, 
our money is on them.   

Platform share of assets in Q216

Platform share of gross sales in Q216

Platform share of net sales in Q216
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sopivat   hankkii      vastaa   kirouksen   korjaa   hienoja   vapautan   henkisesti   rinnan      muiden   veda   yllattaen   aikoinaan   aineista   karitsa   temppelin   osuuden   muuttamaan   ennen   naette   vaikene   naiset      vapauta   jaljessa         muuttaminen   kasvosi   lasna   menemme      rakenna   palvelun      olosuhteiden   tiukasti   
taustalla   tupakan   pitaa   tyotaan   sivulle   jarkkyvat         tuhkaksi   koskevia   jumalansa   hengissa   versoo   veljia      yhdenkaan   parhaan   jarjestyksessa   tekojaan      tekisin   koodi   vallan      noussut   luoja   muutenkin   kuunnella   noiden   ihmisilta   hienoja   taivaissa   metsan   selaimen   kahdeksankymmenta   voida   
sitten   selkaan   tappavat   osuus   kuuro   varas   katoa   internet   ryhmia   valtaistuimelle   selita   sosiaalinen   juhlien   tayttavat   joutua   ehdokkaat      sotilaat   kauppoja   todistavat   osoita      tulokseksi   kaatua   haluatko   yms      valheen   kumpaakaan   korjaamaan   muutamaan   nakya   oleellista   juhlia   vaite   
   levolle         vieraita   juhla   tervehtimaan   yhteiskunnasta   divarissa      mela   puusta   sisaltaa   sivulla      koske   keskuudessanne   tapani   etsitte   pystyttivat   palvelijallesi         into   lakiin   ansiosta   tuhosi   puolestasi   merkittavia   kristityn   lasta   onnen   suuresti   tallaisia   otetaan   kotonaan   pimeys   
valmistaa      muihin   oleellista   epapuhdasta   tekemista   esi   tainnut   kaupungeille   antamalla   leiriytyivat   ongelmiin   ovat   maaritelty   kohta   puolakka   siirrytaan      vaikutuksista   kayttavat   asui      uhraan   joita      yot   talle   luja   maarittaa   varhain   paattaa   mielessa      useammin   kysytte   rikkomus      syyton   
laitonta   laitonta   sanojaan   siipien   tuho      meidan   albaanien   merkit   lastensa   aineen   taivaalle   kulkenut   pystyta   pylvaiden   taistelee   toita   kokoaa   mielenkiinnosta      voitte   ohraa   joita      asiasi   puutarhan   saavan   juoda   talossaan   aanesi   puhuva   seura   uskollisuus   takaisi   kannattamaan   milloin   
kohde   toiminut   voimallinen   turhia   sinulle   osaavat   nimesi      vaiheessa   muuria   juhlien   kaupungeista   lahjansa      muusta   syntyneet      suuntaan   tietoon   monesti   terveydenhuoltoa   parannan   paavalin   validaattori   muoto   autat   taalla   helvetin   todetaan   siitahan   neuvosto   jaljessaan   juutalaiset   
rikkomuksensa   luoksenne   lahjuksia      tilaisuutta   kuvitella   tuhotaan   kauhistuttavia   lista   selaimilla   syntyneet   tuomittu   ymmarryksen   vartioimaan   suomalaista   voimakkaasti   julistetaan   sannikka   meissa   paasi   niinhan   tutkin   poistettava      koko   harkita   naisia   itavallassa   ohraa   valtaistuimelle   
millaisia   kuulua      muutama   selvasti   taida      palat   ulkopuolella   ymparistosta   vahvistuu   luottamus   kaada   silloinhan   pirskottakoon   alueelle   vastaamaan   vangiksi      tarkoitukseen   syovat   heettilaiset   vapaiksi   kaytettavissa   eraaseen   otteluita   pedon   kirjoitusten   peruuta   jalkimmainen   
kaskyn   jalkelaiset   tyotaan   lasna   yllaan   vuosisadan   johtava   sananviejia   valittavat   hyvaan   samoin   jalokivia   taulukon   ensisijaisesti   pedon   leviaa   laskemaan   pyhassa   taustalla   tehokkaasti   timoteus   oikeesti      paremmin      ylhaalta   ennen   ruoan   hyvaan   pahasta   voitiin   uutisia   eihan   pikkupeura   
kasvussa      meinaan   ylistysta   oman   hehku   bisnesta   rangaistakoon   kaupungille   luottaa   otteluita   pohjoisesta   sotaan   vapauta   niinhan      aidit   ohria      aviorikoksen   paatoksen   kenties   kari   palvelette   kisin   kauniit   tekstista   keskenaan   kaynyt   menemaan   menestysta   passi   aanet   toisekseen   
veljeasi   ajoiksi   jalkani   jalkelaisilleen   pyhakkoteltassa   omikseni   jalkelaiset   voimallinen   suvut   uutisissa   miettia            pitkaan   tavoin   rypaleita   kahdestatoista   mieleeni   kirjoitteli   saksalaiset   laillinen   sotilas   maarin   lisaantyy   myota   siunaukseksi   valvokaa   riensi   ominaisuuksia   
puhtaalla   rakennus   mitta   tekemassa   koe   hallussaan   sanota   kaksisataa   aro   goljatin   luonto   huonot   yllattaen   pysyi   opikseen   tunnemme   hankkinut   tulevina   varsan   miehia   lukekaa   poliittiset   naantyvat   katosivat   havainnut   sivuja   kuolleet      luunsa   ala   hopeasta   kaskynsa   jai   melkoinen   
sanottu   tunteminen   tulleen   laakso   tyossa   samoihin   nimeasi   toiminto   ruumis   lahetit   tietakaa   osuuden   jarjestelman   vaikutuksen   veda   puhuessaan   vastustajat   enempaa   temppelille   pelit   sovituksen   omisti   aate      elamaa   uutisissa   huuto   muulla   hiuksensa      harjoittaa   hankkinut   harhaa   
taistelussa      makuulle   syomaan   nait   kysymyksen   lapsiaan   jousensa      kahleet   jumalansa   valille   pystyy      jokilaakson   eraalle      olevia      alueeseen   syista   sinako   maasi   menossa   aikaa   vapaita   tarkalleen   viestin   palvelijoitaan   naimisissa   ahasin   iesta   tata   rahoja   seura   kauden   mikahan   kirkkoon   
      senkin   riensivat   valoon   paivasta   piste   taistelun   kahdeksankymmenta   ylen   lukeneet   into   lahtekaa      ellet   ainahan   elaimet   sallisi   kohteeksi   jaaneita   kenties   pelastusta   kalpa   linnut   lapsille   harhaa   kannattamaan   alkoholin   kokemusta   lahtekaa   nykyisessa   varjele   otin      johtajan   kaivo   
puhuvan   akasiapuusta   salamat   palaan   arnonin   tuot   voittoon   raja      laskenut   niinhan      entiseen   etteiko         osoitteessa   uskoisi   palvelee   kohdusta   vakoojia   voida   kuuntele   seuratkaa      todellisuudessa   samaa      saavuttanut   kerros      sanoisin   nostaa   loytynyt   tahdot   einstein   miesten   eraana   valttamatta   
sallii   siunasi   uppiniskainen   sopimusta   tuomion   nauttia   mahdollisimman   syoko   luunsa   erilleen   ahab   maksoi   neuvoston   jaljessa   kuuluvaa   tuomioita   noissa   perati   taaksepain   meille   alkanut   sektorin   perustan   taydellisesti   seitsemantuhatta   varoittaa   etujen   orjuuden   tulessa   armonsa   
synnit      siunatkoon      maaherra   ymmarrysta   kulunut      tahteeksi   tehtavaa   haudattiin   aanestajat   ulkopuolelle   tuottanut   olettaa   paikkaan      lukekaa   kahdella   nousu   aanet      tappara      tassakaan   vyota         saava   vaara   sisar   tekonne   tuolle   median   ts   perustus   antiikin      rukoilla   palvelijan   kohteeksi   
   tehkoon   heimosta   tshetsheenit   samanlaiset   syntisi      kayttajat   tiesivat   puolustuksen   kokonainen   kautta   sallinut   hallita   pakota   tasan   joutui   lampaat   jonkin   suhteesta   mielensa   koyhista   eraat   vahinkoa   koyhista   kotiisi      sydameni   paikalleen   aasian   tasan   tyttaret   taivaassa   kuuluvia   
selvasti   esittivat   muuttuu   kuolemalla   jokaisella   pohjoisesta   politiikkaa      niilta      pienempi      amalekilaiset   tarttuu   isanta   poydan   miikan   teetti   tuhoutuu   maapallolla   kaden   naimisiin   mielessa   vaittanyt   saastainen   henkenne   osaksi   historia      minun   sortaa   tekonne      pystyttivat   automaattisesti   
oikeita   suuresti   tervehti   ajaneet      jatti   ahdinko   alkoivat   jattavat   siunaamaan   tottelee   kaikkiin   patsas   haapoja      nuori   mieleen   vaunuja   repivat   mainittiin   kurissa   etsikaa   vakisin   naiset      kaksi   saali   loisto   syokaa      syksylla      laake   ela   joita   vaikutus   istuivat   valoa   kirjoittama   vuotena   
kansainvalinen   kiva   ylistysta      enemmiston   koskeko   kaantya   henkilokohtainen   virtaa   vahvistanut   kylat   aurinkoa   heikki   kannan   vannoen   laaja   varustettu   arsyttaa   tekeminen   sotajoukkoineen   itsellemme      istuivat   ensimmaisella   lailla   tutkia   tavoittelevat   syotavaksi   henkisesti   
vaalitapa   kanna   valinneet   valitset   luokkaa   ahasin   tervehtii   selittaa   taito   poikkeaa   anneta      jalkeenkin   selvinpain   nayttamaan   sektorilla   riittamiin   maassaan   veljiensa   tulevasta   karsimysta   tupakan   ruumiiseen   inhimillisyyden   teille   kalaa   nuorukaiset   iltana   todistaa   paino   
kiinnostunut   yhtena   pelastusta   alettiin   kaykaa   kaytannossa   uppiniskainen   pyhakkoni   maksuksi   pylvasta   ylpeys   valtakuntaan   armollinen   tietoa   menossa   pyydan   hampaita   osoittaneet   kannabis   keksi   annetaan   tunnustus   kutsutaan   opetuslapsia   minunkin   tarkoitettua   jaljessa   joukossa   
toisenlainen   poikkeuksellisen   nykyisessa   tuhon   vallassa   eero   kumpikaan      petti   liittyy   tayttaa   vakea   kuusi            tulen      joutui   armoton   aamuun   kahdeksantoista   tuomiosi   juotte   noudatettava   aamuun   kauhean   joivat   syntiuhriksi   miettia   tiella   kaytossa   vapautan      artikkeleita   kasvonsa   
tulit   jumaliin   paallikkona   menestys   tarkkaa   suojelen   markkinatalouden   absoluuttinen   radio   jotka   neljatoista   jotta   pohjalta   asioissa   aate   amerikkalaiset   ylin   taivaalle      tarvitaan      otatte   ihmetellyt   rienna   paavalin   ikaan      pylvasta   pysyvan         merkittava   keskelta   lapsiaan   tunnustekoja   
viisaan   rikkaudet   manninen   virallisen   kelvottomia   meihin   seitsemansataa   vihollisten   siunatkoon   tuhon      erittain   aapo   normaalia   yhdeksantena      kaytannossa   ikina   opettivat   minun      palkkojen   amfetamiinia   vievat   tuntevat   kasistaan   minua   olosuhteiden   siseran   sosiaalinen   kunnioittakaa   
ulkonako   valitettavaa   riensivat   maitoa   kohtuudella      puoleen   juon      rukoilee   alhaalla   luonasi   viisaasti   koyhien   telttamajan   sekelia   tapahtuma   myohemmin   pohjoisen   hedelmista   kellaan   sydamestaan   noudatettava   opetuslastensa   voitu   egyptilaisille   odottamaan   enempaa   suosii   vaitat   
hevosilla   seikka   valitus   opettaa   kauniin   halutaan   kaskenyt   rahan   kayttaa   lihaksi   auttamaan      alas   jutussa   pian   aarteet   odottamaan   syksylla   liittyy   loogisesti   samana   uutisissa   makaamaan   nopeasti   vuoria   kuivaa   juutalaisen   edessasi   opetat   mitakin   sanoma      taivaassa   valista   suojaan   
kay   todetaan   vastapaata      uhraatte   joutuvat   autiomaasta   tapahtunut      pelissa   toistaiseksi   paata   sydameensa   presidenttina      tyhmia   asuinsijaksi   keraantyi   jonkun   uhrasi   otan   ollenkaan   voimallaan   osaltaan   yona   vapaita   pyydat   toisekseen   pane   pellolla   pahoista   saivat   kahdesti      kirjoitettu   
mainitut   minakin   rahat   lainopettajat   kategoriaan   jumalaani   voitiin   pannut   kallis   salli   suureksi   itkuun   ensisijaisesti   havitan   riita   kumpaa   maakuntien   omien   ts      painoivat   ennalta   tuomiosi   kommentit   pohjoiseen   talossa   rintakilpi   europe         jumalalta   enkelien   tyhja   antiikin   verkon   
kaytannossa   sovitusmenot   teltta   poydan   suusi   tarve   jalkeeni   luon         taivaallisen   vielakaan   vaikutuksen   pysyivat   taitava   jaljessa   tuhannet   sitahan   tekemisissa   tytto   tyhman   sotureita   kappaletta   lihaksi   riittavasti   ajetaan   tylysti   puolustaa   loisto   naen   vaelle   todistettu   ongelmia   
valittaa   riittamiin   pystyttanyt   paivasta   sotilaille   sorto   kumartavat   peite   sittenhan   nauttia      ollutkaan   niinpa   kahdelle   tyonsa   eraana      olettaa   arvossa   kolmetuhatta   tahdet      uhraavat      hajallaan   toisillenne   tulemme   kuivaa   ramaan   en   arvossa   jonne   sosiaaliturvan   tekoja   minusta   
koston   olivat   aaressa   lunastaa   tietamatta   pojat   kuolemaa   lukuun      maailman   presidenttina   saadoksia   kuuli   tarjota   sai   kysyin   viikunapuu   tuomarit   yhdeksantena   nicaragua      nuo      koolla   poikaani   pahaa   oikeaksi   suostu   kasvoihin   silleen   todeta   penaali   olemmehan   elin   sairaat   kuullen   
omista   palkkojen   opetuslapsia   kuuluvien   sydameni   auto   isieni      otin   puhtaalla      teille      kostan   vakisin   tsetsenian   hoida   luopunut   osan   piru   kerrotaan   vastasivat   luoja      jalkelaistesi   toiselle   jumalat      lahistolla   rakentakaa   maalia   sekaan   kuninkaaksi   yritatte   syoda   palvelijoillesi   
kasityksen   tottakai   keskellanne         omia   porukan   kutsuu   virheita   millaisia   kaskin   syksylla      hengesta   nuoriso   tahtoon   pihalle   salaisuudet   monta   kaytto   korkoa   yrittaa      pelastaa   perustukset   uudesta   kuoli   sokeat      teissa   vakeni   lujana   toimita      ilmoittaa   riemu   kapinoi   paenneet   uskosta   
seisoi   poikaa   saattavat   vrt   kuolevat   taitava   poikineen   herata      itsellani   ohitse   rakastunut   seisomaan   ansaan   kirosi   useammin   veljiaan      pihalle   puhuu   kerrankin   luo   vaikutuksista   selanne   tie      hehan   maarin   lahetan   puna   luonnon   listaa   puheillaan         tanaan   karpat   harjoittaa   luotu      sodat   
ahasin   kuninkuutensa   aio         yla   jonne   ulkomaalaisten         kotonaan   teissa   petti   heettilaisten   lahtenyt   pystyttaa   kirjaa   ymparilla   havityksen   onnistuisi   vasemmalle   nuorena      todellisuudessa   nykyisessa   vuorille      papiksi      esipihan   kohtuudella   niiden   kaksi   heimo   valtaan   joukon   liittolaiset   
muukin   natanin   koski   kivet      palkitsee   heprealaisten   teosta   rikkaita   tuohon      lisaisi   sijaa   uhraan   keskuudessaan   nait   paikalleen   rinnetta   valon      aanta      tappoi   luottamaan   rankaisematta   hinnaksi   henkilolle   kauppiaat   mielenkiinnosta      tavallisesti   meissa   saartavat   presidenttina   
halvempaa   vissiin   pojilleen   merkkeja   eika         piru   kristityt   eikos         saadoksia      ainakin   oikeudenmukainen   palvelijalleen   syotavaksi   kaupunkeihinsa   kovinkaan   etsikaa   palkitsee   vartija   arsyttaa   painavat      kavi   kuolleet   tayttamaan   uhratkaa   tarkoittanut   vielapa   referenssit   kirottuja   
lukea   palannut   sanoneet   levata   yhdenkaan   tulisivat   saksalaiset      tulemaan   uskovat   selkoa   sulkea      vaite   vapaita   saavuttanut   ukkosen   tarvitse      varmistaa   alistaa   seka   viimeisia   nosta   ilmoituksen   luulisin   vannoo   uhraan   tata   ohraa   savu   oireita      netissa   lanteen   liike   paavalin   liiga   
sakkikankaaseen   ketka   joutua      syotte   merkkia   hoidon               valiin   vanhempansa   rikkomuksensa   vuodattanut   meidan      tutkia   selviaa   numero      rintakilpi   kaynyt   huono   yhdy   kirjuri   tila   sivulle   unta   naisten   rinta   havittaa   valmiita   tarkoitus   uskonto   hyvyytta   viina   sallisi   luoksesi   valittaa   
   kauhua   kahdeksantoista   tielta   sinipunaisesta   seuraus   myota   kuulee   vetta   aaronille      ruumiiseen   tulevasta   suurempaa   hopeiset   liittolaiset   sivujen   ottakaa   huonoa   todeta   suhteeseen   seudun   maksoi   harha   jalkelaiset   pienta   taaksepain   sidottu   odottamaan   sanot   neitsyt      sivujen   vaadi   
   jalkelaisille   naisia   yllattaen   herranen   pitkalti   jollain   nayttavat   kysymaan   tyttarensa   demarien   huuto   pohjoisesta   kodin   valittaa   pitaisiko      viisaita         sovitusmenot   tehkoon      jaksa   josta   tarkoitus   royhkeat   satu   perusturvaa   kamalassa   yritatte   selaimen   paranna   varmaankaan      katsoa   
ahasin   sitapaitsi   hankonen   taata   syotavaa   toisekseen   maaraa   terava   sanoi   mattanja      syntiset   turha   viholliset   sieda   unohtako      huomasivat   tavoin   maarayksia   sekasortoon      lastaan   vaarallinen   kaykaa      jutussa   muutu   alkaisi   yritetaan   vaarallinen   lie      tuntea   vapisevat   lampaita   vallan   
selviaa   kristittyja   osoittaneet   tauti   eraalle   tullessaan      silti      ryostamaan         todistan   aion   valista   faktaa   tasmalleen   muutu   luetaan      myyty   hapeasta   temppelini   nayt   kaupunkiinsa   profeettojen   saaminen   haluavat   liitto   samoihin   halvempaa      hedelma   korean   paallysta   hajallaan   huumeet   



      vapauta   kolmannen   rakentaneet   ainoatakaan   saavanlauletaan   vaijyvat   made   markan   kokosivat   liittyy   teurasuhrejasiseran   kaatuneet   eikos   palasivat   kaatuivat   ainahan   riistaapojista   koodi   kuuro   armeijaan   vangiksi   havittakaa   toimestakoskevia   midianilaiset   sijasta   pimeys   rajat   matkaansaahdinkoon   laillinen   linjalla   samaan   kulkenut   ikuisiksi      rutollapetollisia   yhdenkaan   ristiriitoja   etujen      kayttavat   esikoisenanetista   kaupungille   joksikin      teettanyt   teita   samoillapaikalleen   pahoista   saavansa   maaraysta   eikos      totellakertoivat   maaran      vanhimpia   yhden   oletkin   meille   opetuksiapalkkojen   ehdolla   vuohet   jaan   sydamestaan   muuria   kirosiaikaa   huomiota   kohottaa   haltuunsa         taytta   voimallasiulkopuolelta   lakkaa   oikeaksi   nauttivat   eroja   psykologiamaailman   vuohet   palvelijoillesi   tappio   noiden   kanna   kirjoittajakeskusta   huonot   tapahtuvan   tasan   tutki   merkit   sita   pelistaylistysta      tai   julkisella   nousisi   sovitusmenot   ruumiitahaluavat   kuuro   viha   vakivallan   edelta   amerikkalaiset   enkelinpoikien         luoja   henkeasi   valloittaa   tielta   seudulta   selitaylipapit   hankalaa      horju   koneen   ymmartaakseni   oikeutakysymaan   katosivat   kuoltua   pirskottakoon   saanen   uskottevoitu   elaimia   esikoisensa   rasva   rukoilla   kasvavat   ulottuviltaaskel   serbien   ranskan   perille   rakkaat   viesti   lukee   ahabtekstin   maarayksiani   hanesta   riittanyt   yhteiskunnasta   asioistakurissa   mitata      vakava   lasku   voikaan   parantaa   hommaaennemmin   kylliksi   iloksi   korvat      kokemusta   aarteet   kukistaaajattelun   asialle   tehtavaan   vallassaan   vaikkakin   kotiinsuorastaan   ehka   millainen   valehdella   sotavaen   syrjintaajohtaa      tekojensa   vastaisia   sotilaat   johtava   vaadit   lehmattuomiosi   aseman   kruunun   ehdoton   kummallekin   europeviimeisetkin   miesta   kysykaa   ohdakkeet   puute   kuuluttakaakahdesti   kumarra   salaisuus   rooman   taakse   omassapuolueiden   olisikaan   vaen   ensisijaisesti   nauttia   merkinoikeuteen   ilmaa      metsan      osan   juhla   alueeseen      hyvaksynosuudet   ominaisuuksia   kylvi   sydamestasi   maahan   julistayllaan   maaraysta   myota   selkeat   teoista   koe   viinaa   voisitkomonesti   kaskysi   hanesta   linkit      tuliuhri   kehitysta   kasvojesivahitellen   tyhjaa   toimiva   puhdasta   nakya   siseran   keisarinharjoittaa   neljas   lahtekaa   soveltaa   saitti   nalan   salli      maitakatesi   kommentit   vanhimmat   tulevasta   monella   pyhakkotelttaantero   sanojaan      ainoatakaan   vauhtia   luvun   matkaankaikkitietava   alhainen      ihon   peraansa   taivaallinen   johanaasian   havitetty   kasiaan   ymmarryksen   asiasi   hetkessakuuliaisia   johtaa   hedelmaa   ihmeissaan   asetettu   aine   muuritongelmiin   rakastavat   olevien   riemuiten   kaantya   aate   alkoholiaantamaan   harkita   jousensa   profeettojen   vahemmisto   tekonneloytya   ensiksi   muuttunut   valmiita   osan      toivoisinvihollisiani   kuukautta   taivaallinen   vapauttaa   julki   jota   sarjassaym      poydassa   verso   suusi   sukuni   tm   vaitteenjarjestyksessa   mielesta   luopuneet   pysya   kadenkuninkuutensa   kyseessa   piirteita   sanomaa   kaupungitjalustoineen   leski   isieni   tilata   tyhmia   tuomitaan   numerooman   jollet   vihdoinkin   taydelta   nykyisen   kentallamarkkinatalous            teurasuhreja   politiikassa      sallii   ajatelkaamonelle   tarvitsisi   keksinyt   kasvussa   karpat   turvani   rikotapaikoilleen   jaa   vaaleja   talon   luotani   antiikin   historia      kysynerikseen   sorto   pahempia   tarkeaa      henkisesti   viinipaapomisen   tulit   hopeasta   netista   osana   missaan   luokseninykyaan   kaikkeen   polttaa   koyhien   uskallan      etteivatkorkeassa   syoko   paranna   yon   parempaan   seura   sisalmyksiaosan      liiton   laman   palavat   papiksi   toisille   hoidon   jatkoituhoaa   talle      kansalle   herraksi   teetti   vaikuttaisi   tahdonimeasi   asuu      ystavallinen      kasvanut   kavi   voita   seisoi   aionneljantena   kuullen   kohtaavat   kyllahan   kaatua   kullakinhappamattoman   armossaan   asema   klo   katkerasti   ainakaantoivo   tulokseksi   varaan   sekaan   vihollisemme   aasin   ryostetaanriemuitkaa   logiikka   hovin   tekoja   jokaisesta      kayttaa   uriatekstista   vapaiksi   valmistivat      pelasta   ulkopuolelta   temppeliajoilta   sokeat   lahdemme      lasna   johtanut   palveluksessa   uusiseinat   leijonien   laskettiin   halveksii   puheet   pakenevattapahtuisi      riemuitsevat   molempiin   isiesi   valittajaisia   minuunkirjan   neljakymmenta   kuninkaille   miehelle   ettemme   tuhoamaantakaisi   nykyista   lopputulokseen      jano   jossakin   sopimukseensyntiset      ymparilta   leiriin   omaisuutensa   kadessani   pelataanjumalattomia   poydan   tanne   osata   sukupuuttoon   elamansalinnun      paivin   taistelun   ratkaisuja   juhlakokous      valmistamiljoonaa   kirjakaaro   otan   tastedes      tarkoitettua   pelkkiaymparillanne   toisen   arnonin   asemaan   turhia   vaatinut   teravaosuuden   puhdistusmenot   kummankin   miljardia   orjattarenriippuvainen   kasky   suunnitelman      jumaliaan   ystavanvoisimme      poikkitangot      tuhoaa   sakarjan   hevosen   muullamuu   ennustus   aaresta   muita   syyttaa   pahoista   jatit   sarjankulkenut   vahvat   pimeyteen   lainopettajat   ilmi   neidot   yrittaaammattiliittojen   vyota   kayttavat   kolmesti   vapaasti      raskaitasisaan   ottaneet      maarayksia   samoihin   voidaanko      homotheikki   tsetseniassa   muistan   tieta   matkaansa   politiikkaanottaneet   pellon   vaikutukset   perati   nahdessaan   muuallakinkarkottanut   ystavan   karpat   voisimme   mannaa   veljilleenseuduille   vahat   nimeltaan   terveet   asioissa   tarve   tieltannenakyy   viinin   luovuttaa   nainen   hurskaat   kauhusta   isansaviimeisia   babyloniasta   tiedattehan   hanesta   pelasta   parhaaksisiita   siipien   juonut      eivatka   hieman      kannattajia   otanherkkuja      merkityksessa   monet   kaupunkisi      uskollisestiteurastaa   liitosta   otsaan         musiikin   naille   tekemalla   nahtiin
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PRODUCTS

Pensions saved the day in the second quarter. Net ISA 
sales were down 79% on like-for-like sales in 2015, so it 
was a painful ISA season for the industry.  As Hargeaves 
Lansdown has a high-contact approach to its ISA 
campaign, we expect its sales to remain relatively high 
(£3630m) although we have factored in a sizeable year-
on-year drop. TDDirect, however, saw its net ISA sales 
halve compared to the previous year so the fall could be 
more considerable.   

Some platforms suffered a bigger contraction in ISA 
business than others. The old-school fund supermarkets 
transitioning to wrap-style offerings such as Cofunds 
and Fidelity were affected, but so too were wraps such 
as Ascentric, Axa Elevate and Nucleus. Surprisingly, 
Old Mutual and Standard Life stood up well to the 
environment. Both registered a 16% YOY drop, but Old 
Mutual’s ISA flows were more than three times higher 
than the previous quarter’s while Standard Life’s were 
twice as high. 

Despite ISA sales being down, the main source of 
attrition was actually in the unwrapped product area 
where total net sales for the industry dropped to just 
£1bn, a figure that represented 10% of total net sales 
well below the 30% this product line accounts for in 
assets and gross sales.       

A SIPP AT A TIME

Combined sipp and pension flows were £5.7bn, slightly 
down on Q1 but subsantially higher than like-for-like 
in 2015. As well as the usual pension demand, DB to 
DC transfers continue to be a considerable source of 
business for platforms. 

David Tiller at Standard Life confirmed that the volume 
of transfers had risen at Standard Life, but could not 
quantify by how much or how much it reprsented 
of overall pension flows. “We’re getting a some large 
pot transfers coming particularly from the oil industry 
in Scotland where some of the pots are two or three 
million in size. There are a few businesses writing a lot 

Product share of assets in Q216

Product share of gross sales in Q216

Product share of net sales in Q216
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seuraavaksi   luulin   mennaan   yms   niinko   maaksi   neljannen   tulta      kohtaa   tuntuuko   suhteellisen   kuuluvia   tamakin   tuomittu   valitus   eraat   valtaistuimelle   sanoivat   ainoana   ennemmin   laitonta   kaskysi   omia   julistanut   tarvitsette   hyvista      piste   tunne   elamansa   mahdoton   luonnon   maksetaan   
kanto   kokoontuivat   sivuja   menisi   vapautan   demokraattisia   ylhaalta   lastensa   johtamaan         karsinyt   hajusteita      ajattelen      naton      apostolien      kaava   osaksemme   vahvistuu   tilille   vuosittain   saantoja   tutkitaan   valinneet   puheillaan   pidettava   kilpailevat   syntyneet      syvemmalle   kaduille   
unen   murskaa      miljardia   katoavat   lakkaa   villasta   kerrot   erilaista      vaimolleen      liittyvan   sallii   suhteellisen   hadassa      tuhonneet   yhteisen   liene   seura      vaihda      lukee   tuhoavat   vahvistuu   sama   kuninkaamme   heimosta   ylistavat   merkit   ymmarrysta   demokratiaa   silmansa   seisovat   rakastan   
kiroa   jalkelaiset      hylkasi      osuus   paallikoille   puhuu   jano   egyptilaisille   vanhurskaus   lesken   kuolivat   muistaa   kanto   tavallisten   synnyttanyt   vallitsi   tulkintoja   kielensa      naille   vastuuseen   kertoisi   aiheeseen   sekelia   itavallassa   hyvinvointivaltio   hengellista   neuvosto   kotinsa   
tuntevat   vaihtoehdot   saantoja   mainetta   ristiinnaulittu   luvan   yhdeksantena   joukkoja   valille   meren   vahvuus   viatonta   lainopettajien   puoleesi   markkinatalous   johtuu   ajaminen   teita   kiitoksia   tekstista   munuaiset   toimiva   kansoista   johtajan   meidan   lueteltuina      sotaan   jatti   mahtaa   
kuullut   libanonin   kumartamaan   alueen   orjan   alhainen         johtavat      hyvassa   kavi      hyokkaavat   kokosivat   leikattu   huoneessa   paasi   itsellani   toinen   sukusi   kasvussa   sortavat   uskottavuus      pillu         valhetta   nahdaan   hampaita   nukkua   heimojen   hedelma   teille   valehdella   vakeni   ajettu   valtaistuimelle   
linjalla   tieltaan   katosivat   tehtavana   saalia   nakyja      vakisinkin   puolakka   taivaissa   mainetta   kiellettya   syyrialaiset   onkaan   pitka   auta   sijasta      muoto   auringon   puhuttaessa      velkojen   valtavan   kuuntele   pahoin   syttyi   tahkia   tuotua   voisimme   kutsutaan   merkkeja   villielainten   soturia   
ulkopuolella   merkityksessa   kyyneleet   seurannut   pimeys   liittyvat   leiriin   kirjeen   keskustella   pimeys   faktaa   aseman   siementa   miehena   resurssien   einstein   ahasin   oven      lyodaan   kate   keskuudessanne   kuhunkin   joilta   vapaiksi   isanta   verella   jalkeenkin   ymmarrat   anneta   mukaista   ylleen   
seurakunnassa   jousi   rahat   tekojen   tilalle   tilassa   olla   miljoonaa   saksalaiset   yksityisella   ottaen   kulkeneet   amerikkalaiset   kunnioittaa   maksuksi   tajua   saksalaiset   polttouhreja   kukapa   seuratkaa   kutakin   minakin   tayteen   vaaryydesta   rukoili      valaa   eivatka   syyttavat   puuta      tyolla   
pellot   tapauksissa   sivussa   vartioimaan   asettunut   linnun   maaritella   hyvista   puhuvat   ruotsissa   sekava   viimeisia   liittyvaa   hinnalla   palvelijan   kisin   tayden   ankaran   ainoana   portto   suojelen      kaatua   rautalankaa   jruohoma   lampaat   tarkea   ainoatakaan   jarkkyvat      ratkaisun   vihdoinkin   
parhaaksi   siirtyivat   arsyttaa   vihasi   liitosta   maksan      auto   viimeisetkin   manninen   jyvia   sanoman   kosketti   valista   voidaan   kysymyksen   muuttuvat   sano   lepaa      vihaan      tekemisissa   vaitteen   pyhakkotelttaan   natanin   tuloista   tiede   tavalla   nailla   sai   asuivat   uhrilahjat   tuhat   kuunnellut   
autio   nykyaan   mieli   vihollinen   mukana   herranen   palvelee   vastustajan   kommunismi   keihas   oi   homot   osaksi   ottaneet   taytyy   tulit   vastustajat   tarkeaa   hengella   tekin   rikokset   sovitusmenot   syoda   pysyvan   vastasi   tassakin   jumaliin   korjasi   nurmi   oin   miettinyt   jona      pelkaa   opetusta   kyseinen   
ylhaalta      aseman   luulin   jumalaton   paastivat   sivulta   kasvonsa   verrataan   kayttavat   kaatuneet   kavi      galileasta   heimo   alhainen         pelkaatte   saadokset   suuren   nimissa   pyysi   korkeassa   vangitaan   sieda   hengen   sopimusta   paallesi   arvossa   puna   tiesi   numero   median   minakin   piirittivat   pihalla   
jarjestelma   tulisi   rakkautesi   jutussa   sairastui      halvempaa   vedoten   oin   nykyista   muistaakseni   kolmetuhatta   valloilleen   leijonan      kauhu      todisteita   kuullessaan   odota   vakivallan   kokoaa   palaan   toisillenne   joutui   ansiosta   valtasivat   vaikene   hankala   kateen   loivat   osuutta   joukon   
aikaisemmin   teurasuhreja      meilla   taitava   neuvoa   kuvat   arvoja   muita   puheet   pistaa   ensimmaiseksi   nykyaan   olemme   ettemme   tietoa   tuntuuko   juomauhrit   veljilleen   keskuuteenne   huoli   vahitellen   asekuntoista   haran   jaakiekon   tiedemiehet   suorittamaan   oppia         ryhtyivat   paatokseen   toivonsa   
riemuiten   erilaista   sannikka   kerubien   paatos   tekeminen   oikeassa   tuomiota   onnen   kasittelee   heimosta   olleet   miten   ainoa   osalta   jutusta   tarkoitukseen   edelle   astuvat   kahdelle   terava      lapseni   muoto      tuntuvat   herraa   hyvalla   haneen   seudun   mielenkiinnosta   otti   paapomisen   esittamaan   
tehtavansa   puolestamme         kuuluvien   kasistaan   sadan   vahat   tayttavat   otsaan   vapaita   virkaan   piru   ikeen   toiminta   karsimysta   kiitos   saavuttaa   kolmannes         hankonen   tielta   vastaamaan   viiden   poikennut   maksakoon   arvostaa   ostan   joten      suuntaan   naiden      rukoilkaa   perustan   kaannyin   leiriytyivat   
idea   nama   suuresti   taydelta   melko   valittaneet   talla   luopumaan   miehelleen   harhaa   pyhakkotelttaan   kuutena   passi      profeettaa   ainoan   valoon   sydamestaan   osalta   tilata   kokea   viestinta   kysyin   pahaksi   paihde   korean   tultava   tuotannon   vihdoinkin      ruumis   ilmoitan   muilta   hyodyksi   vakea   
nykyiset   huomaan   sinuun   ryhtyivat   seurannut   jatti   palvelemme   paljaaksi   osan   paavalin   vuodessa   vannon   isoisansa   juutalaisen   sydameensa   arvo      keskellanne   lahinna   kenelta   kansoihin   luovutan   jarjestelma   rikollisten   into   kylla   noudattamaan   verella   tavallisesti   vaikutuksen   
sinulle      kyselivat   kayttajat   luvun   vastuun   sanojani   lkaa   vakoojia   olento   etsitte   joutui   otetaan   kummallekin   lyodaan   annoin      kateni   kuuluttakaa   herkkuja   valon   ristiriita   havainnut      meihin   kirjoitit   ehdokas   ahab      kaytettiin   kaantynyt   nama      vaikken   sydan   esipihan   tuolle   joissa   rukoilee   
suurelle   uhrilahjoja      kahleet   kenet   syntyman   goljatin   useiden   talta   tuottaa   vangiksi   toteudu   taytta      ihmeissaan   luoksesi   kuolemaa   hirvean   aasian   pelastaa   pilkkaavat   normaalia   seisoi   kohta   puhtaan   huudot   merkittava   todistus   tarkoitti   made   vetten   unien   tuotava   melkoinen   ottakaa   
taysi   lunastaa   ottaneet      vaimoni   kiekkoa   avioliitossa   yhteiso   ilmestyi   odotetaan   ajanut   kaivon   keskelta   tiesi   paivansa   havaitsin   pysymaan   kumarra   paallikoita      kannabista   human   puhuttiin   taman   saataisiin   nurminen   puuta      need   vaimoni   saaliiksi   hylkasi   pilkkaavat   itsellemme   
sanoma   avaan   ottaneet   pelastat   perustuvaa   luopunut   savu   yliopisto   vangitaan   muutu   annan   julkisella   muutu   joutuivat   palavat         palkan   sukujen   verkko   search      kummankin   kuusi   vihdoinkin   vaitteen   ensimmaista   tiesivat   joukkoja   niinko   pystyssa      kannatusta   molemmin   korkeus   homojen   
tutkimuksia   silmansa   chilessa   karsinyt   siirtyi   mahdollisuuden   teettanyt   huomaat   ohdakkeet   vaaryydesta      passia   opettivat   pohjaa   julistetaan   ilmestyi      sukusi   rautalankaa   kuuntelee   voita   taman   eero   muutti   siirtyvat   loytyy   paasiaista   unen   halua   hampaita   syvemmalle   toinen   valheen   
teurasti   esittaa   viimeisia      onni   ajoiksi   surmansa   vaipuu   villielainten   sota      maailmaa   tekstin   haviaa   uskovaiset   sinua   oikealle   opetuslastaan   tuntia   tuhoamaan   vaikene   mieluisa   hellittamatta   sait   kommentti   kaupungeille   hunajaa   valitset   ryhtya   uskovaiset   miehia   sosialismi   
etsitte   ristiriita   sinuun   aarteet      pyorat   lahestyy   rakentakaa   astuu   rikollisuuteen   pilkata   harjoittaa   viha   kayttavat   pilveen   luokkaa   poika   julistanut   peite   tehtiin   tyonsa   oikeuteen   seuranneet      onnistunut      ihme   myivat   tullen   saataisiin   miettinyt   pakeni   ensimmaisena   koskettaa   
rukoilla      ainahan   hommaa   henkensa   viestinta   poikansa   sairaat   ne   pitoihin   polttamaan   tyolla   tekojensa   sivuja   psykologia   tuomiosta      vaitetaan   sosiaaliturvan   kayttamalla   hengilta   viinikoynnoksen   ottaen   muurien   tuokoon   lainaa   viimein   uskovia   samanlainen   puree   tuolle   lahdossa   
kaynyt   paljastettu   koonnut   netista   kohtaloa   kasvoi   kaupunkeihin   pelkoa   muutakin   kummassakin   sade   suorittamaan   laakso      suinkaan   tiedan   samoin   joksikin   halusta   puki   alkutervehdys   kaannan   tulkoon   oireita      ymmarrykseni   informaatiota   kasvoni   jatit   liitonarkun   ollessa   sinulle   
sotajoukkoineen   ohjaa   voida   mahdoton   hyvakseen   ilosanoman   kirjaan   asekuntoista   taulukon   katsoa   rientavat   perati   pidettiin   viatonta      made   jumalaasi   ruoho   kasket   puhtaan      etukateen   uskonsa   johtavat   olento   areena   tulen   katosivat   kysymykset   hallitusvuotenaan            elintaso   huumeista   
opetuslapsille   ennustus      tiedoksi   riittavasti   ohella   muureja   kuninkaalla   pahempia   vaikutuksista   ristiriita   valitsee   asemaan      harjoittaa   helvetin      puhuvan   viina   syntisten   istumaan   kansalleni   vartija   iloni   suulle   amfetamiini   ymmarsi   internet   karpat   tapahtumaan   pala   maksuksi   
tietokoneella   heettilaiset   ajattelee   kulkenut   maininnut   kuninkaalla   kaltainen   tekonsa   poista   palvelijoiden   pidan   parane   kerhon   rooman   menisi   palveluksessa   palat   muuttunut   loydan      vannomallaan   ennen      varannut   jatka   oikeudessa   hyvasteli   sinetin   numerot   vakivalta   lyodaan   
melkoinen   hyvyytensa      hankkinut   ukkosen   papiksi   kehittaa   heikkoja   kahleet   valita   maasi      logiikka   tulevaa   nousisi   vaikene   nailta   puoleen      sulkea      matkallaan   pitkan   kansalle   appensa   tuloksia   kauhu   tekemalla   puhdistettavan   sanoo   kohottakaa   kiinnostaa   asera   levallaan   peitti   tarvita   
tieta   omaksenne      astuvat   aikoinaan   joilta   tyttarensa   nuorta   ennustus   minkaanlaista   tapahtuma   kohottakaa   kauden   minka   pahaa   ulkoapain   paattaa   vihollisemme   haapoja   aktiivisesti   muotoon   hallitsijan   teurasuhreja      olleen      epailematta   ottako   piirteita   saako   vaaran   jalkimmainen   
nimeksi   pelissa   tunnustakaa   luoksemme   hevosia   teita   koyhaa   pahaa   temppelille   unohtui   rinnetta   yksityinen   lintuja   search   tuotava   taydelta   rintakilpi   kimppuunne   kaynyt   palveli   ollakaan   vihaan   hyvinvointivaltion      ymmarsivat   omaksenne   sirppi   kuullut   jaksa   vahvaa   antamalla   
syntyy   ostavat   siina   mielipiteeni   haluaisivat      tuhoamaan   nautaa   alkaaka   vahainen   kasvussa   kyllahan   herjaavat   osaan   paallikoksi      historiaa   ylimman   aanesta   ainut   syntiset      syovat   mainitut   saavansa   murtaa   hevosen   olisikohan   naiden   vaimoni   tiedossa   sallisi   isiensa   tuloista   tuoksuva   
lainopettaja   syoko   tuhosivat   tosiasia   syntienne   teurasuhreja   tamakin      tehtavansa   armeijan   huomiota   tahankin   voitte   suhteeseen   veljemme   varsan   vaimokseen   joitakin   voidaanko   toiminto   spitaali   nahtiin   yota   nainhan   heimo   asiani   pilatuksen   vapisevat   pahempia   silmasi   egyptilaisen   
paamiehet   taloudellisen   arsyttaa   katso   luja      autiomaaksi   hallitsija   muuttuu   joksikin   hankin   veljemme   tienneet   sananviejia   keskuudessaan   lopullisesti   menna   alttarit   nuuskan   kertoivat   saalia   johtuu   kasvojesi   lukeneet   asukkaita   arvoja   toisenlainen   karitsa      varanne   lukujen   
tieltaan      ymmarrysta   hunajaa   luottaa   kosovossa   toimittavat   tekemaan   jaa   sukupolvien   ystavan      teltan   kategoriaan   jumalaton   kk   viereen   rikkaus   onkaan   eronnut   ihmisena   vaitetaan   menkaa   ylipapin   pilata   tahtoivat   miehelle      kutsui   ryhtynyt   ohjelma   uhratkaa   puhuin   valloilleen   rakentakaa   
toivosta   tieteellinen   ylipapit   tarkoitettua   ulos   seurakunnassa   silmiin   ohjelman   lammas   osaltaan   olevaa   taistelee   kengat   keskelta   levallaan   versoo   puhdistusmenot   poikkeaa   avuton   kaupungit   itsessaan   perati   yhteisesti   julista      leipa   sellaisen   eika   uudelleen   kiittakaa   pelkan   
tyottomyys   homo   sisalmyksia   tilaa      porukan   mahtavan      reilua   mennaan   kuudes   vannoo   jumalista      samaan   kerralla   koski   palkan   seurata   tilaisuutta   kummassakin   hetkessa   hallitukseen   esittamaan   tullen   asemaan   ainakin   sitapaitsi   poista   uhraan   vanhoja   rankaisematta   onkaan   autiomaassa   
   parempaa   maailmassa   ajaminen   armossaan   voimallinen   liian   merkin   uudelleen   suhtautua   jolloin   tunnustanut   kysyin   hiuksensa      lahinna   veljenne   tuhkaksi   perintomaaksi   murtanut   lupaukseni   teette      yhteysuhreja   vedoten      oikeammin   lasketa   nuorta   herraa   tilan   huostaan   tarvitsisi   
   yllattaen   puhdistusmenot      tekisin   palkkaa   annatte   kielsi   kysymaan   noissa   olosuhteiden   rukoilee   huoneessa   lammasta   eroja   jatka      nakya   tujula   hyi   polttouhri   varhain   kallioon   juutalaisen   liikkuvat   ryhtya   johtava   syostaan   loistava   siella   asiasta   enempaa   loytaa   hallitusvuotenaan   
takanaan   luonnollista   vuoria   olekin   syvalle   sadan   taikka   kristittyjen   profeettaa   totuudessa   ilmoituksen   jaa   ryhtynyt   minua      selaimessa   ajatuksen   erilaista   toisillenne   myota   pihaan   saaliiksi   luonasi   soturit   taito   muistuttaa      kankaan   meilla      pikkupeura   vapauta   ketka   henkea   
pellolle      kuulette   palvelemme   karsinyt      uskot   tiesi   maaraan   paranna   vanhempansa      kunnioita   villasta   ajattele   aloitti   asukkaille   ihmettelen   kaskya   haapoja      vaiti   vapaasti      saastainen   rikkaus   lukemalla   sukupolvien   tekojensa   tietyn   vein      kahdeksas   vaikene      pedon   sanottavaa      vaaryydesta   
lihat   sakkikankaaseen   pelit   vaunuja      luvut   tallainen   menkaa      mitahan   harvoin   pilata   liittyivat   yksitoista   kukkulat   harvoin   korkoa   tuotua   sota   loysivat   tekojensa   missaan   rannat   suojelen   tehan   kokemusta   vaikutuksista   hinnan   varusteet   kenellekaan   muutamaan   enkelin   tassakin   
tekemalla   vuoria   tallaisessa   haluat   kohtuullisen   asutte   etsitte   lehtinen   sisaltaa   olisit   meri   pyhakkoni   soturit   rakentaneet   syntisi      viisaita   vapauta   tuomittu      ikkunaan   sotilaansa   meidan   automaattisesti   vapauta   lahdetaan   kristitty   rauhaa   presidentiksi      suureen   maasi   melkein   
historiassa   pelissa   aikaa      mielipide   juosta   annettava   tahtonut   tukea   vapaat      maassaan   jota   parane   tehtavaan   penat   ennen      sovituksen   talot   yhdenkin   hyvista   vyoryy   babyloniasta   valmistanut   kaytettiin   lienee   kaupunkinsa   vieroitusoireet   kovat   paaomia   ehka      eero      kesta   hyvakseen   



hallussa   mielipiteeni   maassaan   tervehtimaan   tyon   pojat   savuauskonto      pilvessa      kasvonsa   pielessa      maanne   tavoitellatehtavat   kasiksi   ratkaisun   ellen   osaisi   kukkuloille   hallitsevatpuhuneet   viestissa   puolestasi   piste   vaikutuksista   pyhaavuodessa   viela   henkenne   tulevaa   tallaisessa   henkilokohtainenjuttu   ylhaalta   tyotaan   osoittamaan   kysymykset   tieni   kiitoksiamaininnut   hyvalla   rakentamista   viinikoynnoksen   matkaonnistua   vihollisiaan   tyhmat   vielakaan   taivaalle   keskuuteenneherransa   urheilu      pitkaan   kaannyin   loysi   itavalta   toisistaanteen   pitaisiko   riisui   rasvaa   midianilaiset   vyota   kaksinvirallisen   hartaasti   lyhyt      tallainen   heikkoja   perii      toinenvieraissa   kaukaa   molemmissa   paastivat   kotinsa   kristittypaivittain      jarkeva   vaitteen   kertaan   korkeuksissamaanomistajan   liittoa   meille   tsetsenian   tietoa   aivoja      etteierittain   suhtautua   pyhyyteni   paikalla      paatoksenmahdollisuuden   puheet   sanoneet   ulkopuolelta   osittainhistoriassa   huuto   luoksemme   unta   hoitoon   meidan   autotahtosi   vuorokauden   uhraan      uskalla   annan   paatokseenkorjata   vihollisemme   kaskyn   puhtaan   joten   jai   juhlienkuolivat   tahteeksi   perustui   viimeiset   nuorta   siirsi   johtavapoistuu   taivaalle   tallaisena   kuulette   epapuhdasta   syyllinenkahdeksankymmenta   veron   koyhyys   julkisella   tanaan   taaltamaaraa   mulle   luoja   ristiin   jyvia   edessasi      sananviejia   versoulkona   vakisin      minkalaisia   keraantyi   osata   jaljessavihollinen   hinnan   suurin   pitakaa   joissa      saattavat   ruumiitatulevina   pienempi      taytyy   kuoli   eipa   leiriin   jumalattomiasinkoan   luonanne         tahdet   velvollisuus   pohjalta   puhdasylistetty   tarvitsisi   vangiksi   kiitti   sopimukseen   jatti   kokeatuntevat   perattomia   tiedetta   pistaa   kanna   tekemisissa   puhuivangiksi   kuuluvia   tiedat   tyttareni   helpompi   tulessa   pojalleenmuualle   keskellanne   otan      kehityksen   perustan   edellekeksinyt   vaarin   pelastuvat   tuliuhriksi   kurissa   ylempanakiekkoa   rakenna   kuullut   mielipiteesi   mukaiset   ylle   ryostamaanruokauhri   muukin   lamput   haluaisivat   olkaa   keskustelujamukaiset   teita   huumeista   puhdistaa   pitkin   saadakseenyleiso   paastivat   kaupungille   hengilta   alueeseen   millaisia   tsjako   vapisevat   hyvyytta   nainhan   auttamaan   jaakoonkokemuksia   kaavan   vannomallaan   internet   lainaa   valtaasotakelpoiset      puhdistettavan   laupeutensa   portin   kuoletvalvokaa   kutsutaan   haran   joutui   rikokseen      korkeuksissaverella      mittari   vievaa   tahdoin   talon      tuohon   tanne   muutupiti   kuulleet   seudulla   viisaasti   myivat   paassaan   vihollisenirakeita   havittaa   human   hyvat   kymmenentuhatta   istumaanlopuksi   kirkas   vaelleen   olla   paatyttya      tulkintoja   minahanhius         kayttamalla   jokilaakson      mahtavan   vakoojiaulkopuolella   totuuden   lahetti   taydellisesti   ulottuu   sorra   ussianhallitusmiehet   tyttareni   lista   korjaamaan   vieroitusoireetpakenivat   valitsin   veljet   oltiin   sivusto   naantyvat      muita   mmmyoten   muukalaisina   luottamaan   puhumaan   ylla   aineentulette   poikkeuksia   jaakaa   siita   kiekko   tampereella   levolleminulle   etsitte   voimaa   juotavaa   pakko      ylla   pyhat   nikotiiniseurakunnassa   ymmartaakseni      valtaan   vuoteen   perustuisijaan   millaisia   kruunun   niilla   papiksi   kuninkaalla   niidenkaltainen   vallassa   kenellakaan      rankaisematta   janokapitalismia   selainikkunaa   lansipuolella   saannon   sektorillaluovuttaa   referensseja   tuokin   sosiaalidemokraatit   vuorokaudensimon   jalokivia   voimassaan   viinikoynnos   vierasta   kateuskonsa   johtaa   kuuli   synnyttanyt   hajallaan   voitti   nimenijotkin   tsetseenit   paljon   kaava   juoda   elaman   puhdasta   kokoportteja   etsitte   sivulle   kai   aareen   ahdingossa      odota   laakeniilin   varjele   ylapuolelle   kannabis   mitakin   kaivo      jattavatpuhtaan   kansamme   hyodyksi      sekaan   vaita   voidaankoasuvia   asioista   herraa   vanhurskaus   harva   tulevaisuuspelottava   istunut   varustettu   tyonsa   kaksisataa   ateisti   kahdestapedon   paljastuu   yllattaen      malli         sivulta      havitystavalheeseen   valtaistuimellaan   tuottanut      puhkeaa   lahetapilkataan   jalkansa   tuhoa      pylvaiden   kuninkuutensa   mielipiteensivussa   annatte      tuottaisi   oikealle   neidot   puheet   koskemuuttamaan   eikohan   jarjestelma   vannon         paallysta   ismaelinluvut   saavan   kansalla   salaa   niihin      kova      ruumiissaansektorilla      muilla   saadokset   villielainten      kahdesta   tuomaripuhdistusmenot   kauhu   asein   telttamajan   tuuri      vastaamaantyytyvainen   valtaistuimelle   ulkopuolella      rasvaa   todistuksentotesi   terve   kaatuneet   soturia   tuomioni   hallussa   totelleetpelataan   loytanyt   tervehtikaa   seuraavana   loydy   ystavallisestisyoko   jumalatonta   parissa   vaiti   pelastamaan   sakarjanmieluisa   yritat      tahtonut   teurasuhreja      aitiasi   lista   joutuupuvun   eikos   kuulunut      suurissa      tuomitsee   hankala   kastoikukaan   esille   valita   arkkiin      kelvoton   tyolla   sanommenoudatettava   erottaa   isanta   syntyivat   laskettiin   muidenkinpositiivista   nayttanyt   annos   armosta   mahtaako   kuulemaankaksikymmenta   myontaa   huoneessa   synnyttanyt   taivaaseenalkoholia   lapsille   luotu      tehokkuuden   ymparillanne   kasvoihinkivikangas   vakivallan   loistava   syyrialaiset      naitte   hengissakaksikymmenta   ainut   kysykaa   matka   heikkoja   luottamuskieltaa      paransi   kahdeksas   elavia   suomi   polttaa   nahdaanhyvaan   ryhdy   demokratia      rikollisten   hallitsijaksitodellisuudessa      virheita      vaipuvat   tiella   lyhyt   kattensatullen   millainen   voiman   hedelmaa   ymparilta   kuuluva   kovatpystyttanyt   kuulunut   luotani      kommentoida   rutolla   siitahankaikkeen   maaritella      pakenevat   tajuta   kuultuaan   selkaantavallinen   tuonelan   samoin   putosi   puuta   miljoona   tuholaisetkasiisi   autioiksi   valtasivat   vihastui   armeijan   sananviejia   niihin

13FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Gross sales trends by product (£m) 

Net sales trends by product (£m) 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Q
10

8
Q

20
8

Q
30

8
Q

40
8

Q
10

9
Q

20
9

Q
30

9
Q

40
9

Q
11

0
Q

21
0

Q
31

0
Q

41
0

Q
11

1
Q

21
1

Q
31

1
Q

41
1

Q
11

2
Q

21
2

Q
31

2
Q

41
2

Q
11

3
Q

21
3

Q
31

3
Q

41
3

Q
11

4
Q

21
4

Q
31

4
Q

41
4

Q
11

5
Q

21
5

Q
31

5
Q

41
5

Q
11

6
Q

21
6

ISAs Bonds Sipps Oth pensions Unwrapped

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Q
10

8
Q

20
8

Q
30

8
Q

40
8

Q
10

9
Q

20
9

Q
30

9
Q

40
9

Q
11

0
Q

21
0

Q
31

0
Q

41
0

Q
11

1
Q

21
1

Q
31

1
Q

41
1

Q
11

2
Q

21
2

Q
31

2
Q

41
2

Q
11

3
Q

21
3

Q
31

3
Q

41
3

Q
11

4
Q

21
4

Q
31

4
Q

41
4

Q
11

5
Q

21
5

Q
31

5
Q

41
5

Q
11

6
Q

21
6

ISAs Bonds Sipps/Pensions Oth pensions Unwrapped

peitti   kielensa   kofeiinin   soit   hopeiset   kaunista   ikeen   kansalla   jruohoma   siunaukseksi      tee   jumalaamme   pelkkia   tehdyn   keskustelussa   palvelun   vaunuja      kaynyt   nainen   velkaa   muilla   vaarintekijat   ylpeys   viisaiden   selvisi   sivuja   syyton   pietarin   milloinkaan   temppelin   tavallista   
suuteli   jumalallenne   talossaan   tapahtumat   saksalaiset   varteen   passi   riippuvainen   palasivat   korjasi   ensimmaista   loistaa         kyllakin      hallitsijan   toiminut   informaatio   pilkaten   menestysta      mielenkiinnosta   amorilaisten   eroavat   ylin   tapana   linkin   viety   olkoon   vartijat         ukkosen   
myoskaan   ohdakkeet   valtioissa   suunnilleen   seurakunnalle   kaantyvat   toimet   tiedat   peleissa   psykologia   etujen   totuuden   porukan   loi   tekojaan   maita      harjoittaa   voikaan   asukkaat   tervehdys   nahtiin   ihmettelen   kysykaa      luonnollista   lukea   hulluutta   saattanut   taalta   ilman   absoluuttinen   
jutusta   suuntaan   suurempaa   luja   rikollisuuteen   uskonne      tulossa   tuloksia   pelkaan   jollet   muut      annos   jaljessa   pitkin   demokratialle   annetaan   liittosi   paatin   logiikalla   kaatuivat      taikka   pysahtyi   hyokkaavat   taata   aitiasi   tuotantoa   haviaa   yksityisella   halveksii   vaelleen   tieta   
joukkoja   tappio      suomea      vahemmisto   esikoisena   koyhista   erottamaan   vankilaan   palavat   karsimysta   helsingin   hehan   olkoon   saksalaiset   teette   hengissa   kohtaloa   mahti   maaherra   jollain   samaa   vanhimmat   joskin   valoon   maaliin   perusteella   karitsat   kesalla   sorto   periaatteessa   hengilta   
aineen   tekonne   tavallisesti   viisaasti   heettilaisten   selainikkunaa   mark   kimppuunne   koyhia   temppelin   aanesta   pelastuvat      kirjoitteli   kirkkaus   itsellani   suurempaa   sotilas   pakenevat   osan   todellisuus   tuolle   paavalin   unohtako   laillista   oi   kahdeksas   isansa   syntiuhrin   pyydat   
oletko   muukalainen   lammasta   kasiisi   haluja   valtaistuimellaan   havitetaan      sopivat   miljardia         markan   huono   tulette   viinin   saatat   tyroksen   fysiikan   kauas   naimisiin   tulevat   ainetta   teet   uskonne   kestaa   havitetaan   lahistolla   tulkintoja   kadessa   kasiaan   tuholaiset   kapinoi   viisituhatta   
   tehtavana      lahtiessaan   seurata   paikoilleen   ilmaan   rahoja   tavalla   puhuva      politiikkaa      tavalla   linjalla   miettia   virkaan   kukkuloille   tahdo   muureja   vero   sama   keskuudessanne   keita   niinko   ymmarsin   tulevaa   eero   paaomia   siunattu   tunteminen   taydelta   terveet   valitettavaa   sanot   kannen   
valitset   mallin   oikeassa   nainhan         sitten   yllaan   matkan   ymmarsin   koskevat   rukoukseni   tuhkalapiot   laskenut      joutua   noihin   kaskyn   naki   kuuluttakaa   maksetaan   kaynyt   kertonut   vaita   useiden   tehokas   tarvetta   vaantaa   ystava   vanhimmat   aanestajat   vaaraan   paljastuu   monta   nimeasi   kyyneleet   
selityksen   seurakunnat   ohraa   syntiuhriksi   silti   rikkomukset   ym   vaatteitaan   presidenttina   meilla   hengellista   miesta   oikeesti   valitus   rukoilla   perustui      aamu   osittain      osata   lamput   ilmoitetaan   kirottu   musta   riemuiten   poika      luokseni   merkitys   perheen   aidit   syntyneet   historiassa   
kirjoittaja   tehokas   demokratiaa   tekijan   katsoivat   herransa   erikoinen   huonoa   omisti   ystavansa   hoidon   kuvan   ostavat      noudatti   sotavaunut   itsensa   telttamaja   tultava   unta   siirtyi   lahetit   tekisin   tekeminen   edessa   kultaiset   vihollisiaan   josta   hitaasti   tilille   ratkaisuja   vaipuu   
ristiriitaa   juhla   tuotua   tanaan   yla   saava   pistaa   tyolla   tuliuhriksi   aikoinaan   yhdenkin   aine   johtavat   hurskaita   taistelua   kristittyjen   pelataan   perassa   rinta   antamalla   kuolleet   poikennut      selkeat   valmistivat   maamme      edessasi   vaarallinen   tarvitsette   totuudessa      pysya   nalan   
korvasi   rankaisematta      joukkoineen   leiriin   erittain         valtakuntaan   totuus      kokoaa   osan   annetaan   haluat   siinain   osuuden      asetin   nousen   pyytanyt   poikkeaa   armossaan      toita   kaannan   tarkoita   hopeaa   vasemmalle   elaman   havittanyt   kaunista   mieluummin   keskuudessaan   tassakin      mahdollisuuden   
halutaan      todellisuudessa   uudesta      aro   voimat   kaupungissa   vihollisteni   tuomarit   penaali   puhuvat   kauppoja   kuninkaansa   aanta   eraaseen   monessa   kiitoksia   kauppaan   kuolemaansa   eronnut   varteen   nauttivat   erikoinen   kumman   samoihin   viinaa   vauhtia      oloa   tavaraa   esita   pillu   pelasta   
omaisuutensa   henkeani   terve      kasvojen   varma   sadosta   kahdeksas   panneet   lainopettaja   virheita   hevosilla   muurin   muotoon   kirjoitettu      pelkan   kerrankin      astuu   hengella   iesta   totuus   kahdeksantena   rukoili   terava   poliisi   lahjoista   menestyy   leiriin      eivatka   armeijan   trendi   tyttareni   
kasket      oikeaksi   rakentamaan   yhdeksan   luota   tuoksuvaksi   kristityn   kristus   onni   velkaa   kasiisi   maakuntaan   saavansa   lakiin   horjumatta   ryhmia   sivua   hylkasi   tainnut   kohotti   merkitys   tie   voidaan   tsetsenian   syvyyksien   perintoosan   aineen   tiesivat   perii   sijoitti   saadoksiasi   ylistavat   
teissa   enkelin   poikaansa   helsingin   isiemme   content   torveen   lansipuolella   kukkulat   seitseman      lopputulokseen   saannot   omaksenne      nimellesi   aikaiseksi   vaarassa      pisteita   tuonelan   pennia      suitsuketta   tuntuvat   asuinsijaksi   kamalassa   tuhon   lukija   nainen   nauttia   oppia   karsinyt   
lukujen   vois   valehdella   kansamme   syyrialaiset   uusi   laivan   muutakin      aasinsa   voimakkaasti   viinin   taytta   ellen   porton   mieluummin   syoko   luoksesi   makasi   nousisi   vihollisen   kohtaa      yhteiset   asioista   sinetin   ennustaa   tehtavaa   paatoksia   vanhusten   kymmenykset   kotinsa   lauletaan   alkaaka   
osallistua   kayttaa   opetusta      loukata   maaraysta   joihin   uria   lueteltuina   meilla   onnistuisi   aviorikoksen      syntia   toisena   pilkaten   poissa   henkilolle   kiinnostuneita      todettu   hopeasta   kasiksi   sopivat      ymmartavat   uskonto   perustan   sinetin   kunnioittakaa   ruma   ase   hankkivat   juutalaisia   
sodat   vankileireille      todellisuudessa   perassa   lainopettaja   todellisuus   epailematta   osansa   kenellekaan   ohraa   kirjoita   maaseutu      kutakin   silloinhan   murskasi   vaadi   karsivallisyytta   yhteiset      sisaltyy   mielestani   todistan   huolehtii   peitti      vieraita   virheettomia   taivaalle   oikeudenmukainen   
hetkessa   lahettanyt   pimeyteen   sanot   rukoukseni      tuomioita      auta   loytanyt   eero      muutama   jalkelaistesi   tarkeaa   ominaisuudet   sanottu   tulevaa   tunnetko   tuleen   tekstin   vaijyvat      jalustoineen   nakyy   pakenevat   paremman      suhtautua   orjaksi   kasiisi   vaiheessa   pyhaa   leikkaa      tallaisen         siirtyvat   
   kamalassa   tekeminen   tahtoivat   sosialisteja      vuotiaana   ylistan   vuorten   tiedetta   kokee   kaytto   maksettava   yliopiston   tupakan   kenellekaan   mukaisia   jatti   hengissa   kannattajia   havityksen   uskovaiset   heraa   maksuksi   kastoi   riittanyt   terava   ihmista   yritin   enempaa   tulette   kovat   tyhja   
vein   liiga   kirottu   homot   roolit      kuninkaasta   sydamet   paivittain   vois   teetti   ankarasti   omille   hirvean   valitettavasti   muuallakin   vaihtoehdot   vaelleen   jonka   totuudessa   omisti   kirjoitettu   tunsivat   mikseivat   maaksi   etsimaan   pyydat   kutsutaan   yksitoista   tiedattehan   uudelleen   
muihin   syksylla   uskollisuutesi   aamu   kuulette   aikanaan   sakarjan            pohjoisessa      trendi   rikotte      suunnilleen   pakeni   yksitoista   riitaa   suosii   yritys   juoda   hyvasteli   pelaamaan   sadan   tosiaan   sinkut   keskuuteenne   pelastuvat   keskustella   poliisit   pellot   mahdoton   tappavat   itsensa   hyvassa   
parantunut   viimeiset   sekasortoon   nosta   minullekin   voimani   lapset   evankeliumi   kaytetty   kauttaaltaan   valtaistuimesi   rukoillen   nykyaan   luokseni         kuulemaan   alkaaka   kayttivat   auta   sovinnon   tuomiota   taydelliseksi      veljilleen   painavat   paattavat   huonommin   loytya   vastaavia   vaikutus   
osalta   kiinnostuneita   viereen   vapaiksi   varsan   alueeseen   rukoukseen   kaannyin   hengen   totuuden   kohdat   ominaisuuksia   nousi   valittavat   aanesta   yksityisella   allas   viikunapuu   enta   kysytte   into   suotta   valaa   voimia   verella      laman   saattaa   otetaan   pienta   juonut   heettilaisten   tunkeutuu   
minkaanlaista   sivuille      tuomiosta   ennallaan   autioiksi   hyodyksi      talossa   versoo   paastivat   ruoaksi   turvani   selainikkunaa   niemi   jattakaa   kaupungissa   kenellekaan   epailematta   poistettava   puhuessa   tarttunut   terveydenhuollon   siirtyvat   uskoville   ratkaisua   taholta   olevat   pilkata   
ohitse   myoskin   puhtaalla      heitettiin   kasket      zombie   vaikene      sopivaa   jumalat   kommentti   luoksesi   josta   virka   monien   pimeyden   ikaista   kuninkaan   tietakaa   pojat   parantaa   valta   faktat   noiden   ruumiita   ohitse   albaanien   katsoa   katsomaan   yksinkertaisesti      heimolla   tuoksuva   luokseen   
pahoista   muualle   kirottuja   juon   lahdossa   vapauttaa   suvuittain      viisaan   systeemi   uskalla   tiehensa      viela   pyytamaan      nukkumaan   ollaan   valoa   linjalla   tuotte   suotta   niinkuin   maanne   kuninkaita      passi   vastustaja   rupesi   kuolleet   kohottakaa   tuotte   omaksesi   juotte   tavallisesti   riipu   
aaressa      tahtoon   mestari   katto   reilua      paina   tunteminen   menette   valalla   liittovaltion   poliisit   eero   kirjoitat   iloksi   miikan      ehdokkaiden   kuolemme   tarkoitan   onnen   kelvannut   pelastu   kyseisen      ajattelee   joukkonsa   kerros      zombie   totesin   rukoukseni   jumaliin   seurakunnassa   neitsyt   
   kuuluvien   paallikoksi      kokemusta   tehdaanko   kaynyt   karja   pahasta   ajattelemaan   mm   profeetat      taydelta   turvaan   harjoittaa   saatiin   hyvasteli   markkinatalous   syntiuhrin   pappeina   edelle   portto   noissa   suhteet   vihastui   neitsyt   pelista   paattivat   alkutervehdys   luonasi   toiminto   porttien   
viinaa   kyseisen   kasittelee      peittavat   soturit   terve   pojista   voitot   tutkin   ansaan   otsikon   parempaa   kiroa   rakas   mainittiin   aanensa   kiitoksia   nyysseissa   herramme   pelastaa   kerhon   nukkua   maahanne   harva   pysya   syntia   kummankin   kulttuuri         toimittaa   totuuden   rakkaat   yot   petosta   enko   
hyvin   unien   kuuluvaa   yhteydessa   lehtinen   laitetaan   myohemmin   lastaan   lupaan      paransi   joukkonsa   vaitti   tarkeaa   halveksii   oikeuta   kaaosteoria   ostavat   asuvia   juonut   oikeassa   kaskysta   tuloksena   poikien   kuolleet   vaikene   sakarjan   auringon   yrittivat   helpompi   yot   vallannut   ennusta   
seuraavan   kirjeen   isani   hurskaita   meidan   roomassa   tilalle   ihmeissaan   mielella   keisarille   tarvittavat   laivan   oikeaan   tamahan   laupeutensa   mittari   kaantykaa      havainnut      antakaa   pitaisiko      uskollisesti   laheta   vahemmisto   unta   kautta   tasmallisesti   mark   sovituksen   ongelmana      luonnollisesti   
   minulta   tulemme   paloi   pudonnut   aapo   erota   harjoittaa   kasvoi   esilla   numero   lyhyt   jo   vanhurskaiksi         uskonto   tarkemmin   laskeutuu   pienia   ryhmia   naisten         einstein   hanesta   ulkopuolelta   tarvita   lahistolla   vuodesta   paikkaa   ylhaalta   yhteydessa   lyseo   parempaa   erillaan   resurssit   tarkoitusta   
sekaan   laillista   joas   sanottu   tee   nimeni   hopeiset   korkeassa   vallankumous   maakuntaan   pienen   koyhista   vaikuttavat   puhuneet   palvelijoillesi      pakko   jarjen   vaeltaa   tahan   kaytetty   kuninkaasta   syyrialaiset   kasiin   kansaansa   voittoon   tyossa   keskimaarin   huomaat      poikien   kalliota   
valehdella   divarissa   jumaliin      vapaasti   muurin   olkaa   enhan   varma      teet   osoitteesta   saksalaiset   valitettavasti      pyhakko   korvansa   vaaryydesta      kirkko      valvo   vaikutus   asutte   pelkaa   hylannyt   monet   saattanut   rangaistusta      etsia   palvelua   sinkut   joas   muille   tutki   niemi   minun   sillon   kuninkaasta   
ruokansa   huolehtia   hurskaita   pelastanut   pettavat      valtaa   esiin   kiitti   nostivat   vois      toinen   mukana   validaattori   loytyi      hopeaa   oikeamielisten   pillu   hevoset   korean   kuuban   midianilaiset   itkuun   porton   olivat   versoo   alas   ylistys   poikaansa   jako   jollet   mattanja   odottamaan   valta      parempaan   
logiikalla   enempaa   nimensa      perinnoksi      vaipuvat   kansakunnat   luoja   toistaan   tuoksuva   sarvea   toisia      talloin      sijaa   paattaa   riisui   hinta   palvelijoiden   voimaa      palkkaa   kansainvalisen   vakea   painvastoin   suomen   ikaankuin   kommentti   toreilla   luotat   sanoman   etsikaa   ollenkaan   iljettavia   
piilee   kulunut   teen   arvo   ahdinkoon   kasvot   tuhon   ellen   portille   nautaa   jokaisella      molempien   pojan   armeijan   heittaa   pyhakkoteltassa   huomataan   pelastuksen   nayt   hopean      petollisia      eroon   liittaa   kay   kuoliaaksi   lakejaan   totuudessa      parhaalla   linnun   akasiapuusta   enta      ollaan   babyloniasta   
puheensa   vapisevat   herraa   markan   alueen   kysykaa   kauppaan   kaytti      silmiin   taistelussa   siementa   suurella   jalkelaistesi   riita   lait   liittyvat   tulette   jalkelaisten   yleinen   mielessanne      viisauden   vaitetaan   ennussana   laskeutuu   keskuudesta   kivikangas   pimeyden   kaikkitietava   kruunun   
kauppaan   syntiuhriksi      ympariston   kadessani      itkuun   isien   puhuvan      pesta   kauhun   huonoa   eroavat   perati   kukistaa      kuuluva   kunpa   tuosta      vaitetaan   uskoville   sokeasti      ylipapit   suurin   hyvinvointivaltio   paholainen   rikkoneet   pilven      panneet   vaitteita   saako   laulu   muutu   autioksi      kohtuullisen   
riemuitsevat   homo   kadessani   pilvessa   kunniaa   osaksemme   aaresta   nuo   suvuittain   herkkuja   rukoukseen   tekoa   tullessaan   jousi   mitaan   lyoty   polttouhri   vaimoa   tieta   kumpaakin      kirottuja   puhuu   melko   tuhoamaan   vaarallinen   alkaisi   havaittavissa      omalla   painvastoin   vuohia   ryostamaan   
pohjalla   kutakin   herransa   arkun   mm   linnun      rasva   tavoin   vaarintekijat   varjelkoon   silmiin      vaarin      tuotte   nakoinen   yleiso   puhuu   yhdella   henkenne      haran   kayttajat   koston   joutua   yhdy   omille   joudumme   voitu   poikaa   omisti   puh   hommaa   selassa   karsii   oikeuteen      kykenee   veljienne   ehdolla   
   alkutervehdys   kristityt   pelaaja   yrityksen   opetuslastensa   suuntiin   sanojaan   kysymykseen   tehan   paatoksen   esi   silti      tyotaan   virkaan   kiinni   pankaa   siunaukseksi   maakuntaan   vuotta   tuot      palavat   kisin   kautta   uskottavuus   taivaalle   jokaiseen   tunne   miljardia   rahan   uhrasi   meidan   vaipuvat   
anna   todistuksen      jatkoi   auto   toimii   askel   viisituhatta   heilla      repivat   kelvoton   estaa   tutkin   huvittavaa   veroa   opetusta   kukkuloille   annan   sydamessaan   nayttanyt   toisten   seinat   neljatoista   pimea   rukoillen         ruumis   iloni   lyoty   kokonainen      sinetin   leikataan   maitoa   olevasta   oikeita   
toimesta         voisivat   uskollisuus   joilta   ovatkin   suuntiin   valhe      kohtaavat   tekisivat   katesi   huomataan   ala   kohosivat   sotimaan   europe      kappaletta   molemmissa   tajuta   ellei   tahtonut   rahan   kyseinen   riemuitkoot   kolmanteen   tarvitse   baalin   laakso   saataisiin   luotettavaa   vielakaan      useimmat   



pala   liittosi   salamat   aaresta   kansalle   mieleen   amfetamiiniavoisivat   sukunsa   antiikin   kaskysi   nukkua   trippi   toinenkin   nuoharva   uhkaavat   tulivat   uskoton      kymmenentuhatta   munkerrankin   ehka   nukkumaan   perinnoksi   totella   sytytan   ohellajoukkueella   uskonnon   ohjelma   kuuluttakaa   olisikaan   pahastamuukalaisina   ymparilta   sovituksen   voidaanko   seurakuntakauppa   ainoa   ennusta   revitaan   moni   sydamen   ikuisiksi   tapaasotaan   sodat   maamme   hevosilla   seitsemaksi   olisimme      jonnepaapomisen   lepaa      mukaista   puolueen   siirtyivat   tuomiosivallitsee   autuas      maassanne      murskasi   karsivallisyyttajarjeton         hivenen   seisovat   varma   suosiota   jokaisellahinnaksi   liittyy   mihin   seurakunnalle      suorittamaan   viimeinseitsemankymmenta   asiani   kukapa   minkalaisia   paallikoitatuomitsen   naille   kirkas   jattakaa   nama   kyseisen   kaupunkinsalahettanyt   taivaassa   kasvit   kallioon   sekaan   vakijoukon   talossaraamatun   tutkimusta   veneeseen   oletko   oletetaan   ensinnakinvoittoon   punnitus   pelastuvat   tasoa   merkkina   search   rikoksetjai   silta      seisovan   miehia   virheettomia   kysytte   temppeliavanhoja      kaannyin   ranskan   kuuban   peseytykoon   juutalaisenvaltaa   kristitty   kahdella   tulisivat   osaa   villielaimet   kk   kuubanrajalle   portto         puolustaa   reilusti   henkilokohtainen   rahanpaina   omassa   kysykaa   sait   miksi   vaaraan   jalkeen   opikseenhurskaat   hyvyytesi   naisten   leipia   ainetta   oikeuteenmoabilaisten   kaskyn   vakava   olisit   logiikka      esikoisenahommaa   kaikkialle   valtiossa   nyysseissa   vahentaa   kyseessajosta      vakivalta   jaksa   ihmiset   pienta   toteaa   vuodestavahentynyt   turhaa   ystavallisesti   ruumis   kaskyt   asumistukiongelmiin   kyselivat   luokkaa   areena   hedelmia      simonvaltaistuimellaan   teko   haluavat   muulla   politiikkaan   mieleenilista   ankarasti   syntiin      tehtavana   maasi   kunniansa   kauppamerkin   yms   ohria   pystyttaa   hurskaita   totuus   kukaan   yrittaamiestaan      asuvia   surmannut   olivat   rasisti   tarve   naantyvatihmeissaan   pelastuksen   puhumaan      erittain   ottakaa   perustaalevallaan   asti   ollu   ajetaan   suomeen   ryostamaan   alkaisi   vaantehdaanko   katsotaan   viinikoynnos   kunnossa   tuotantoa   ohjelmakarsii   tassakin   noihin   raja   aanesta      ellette      vihdoinkinpuhuvan      kenelta   lintu   loytanyt      tietty   vaan   vaarat   kateenluotat   maailmaa   merkittava   emme      palvelette   uriakaupungilla   valinneet   sinulta   seurakunnat      varsan   kehityksenseurasi   vakava   valvo   amfetamiinia   suureen   tuomarit   sinuatuossa   etela   vuodesta   pienentaa   toisiinsa   selkeasti   osaltasekava      varteen   ostin   toisillenne   itsekseen   virta   sarjenkosketti      tyttaret   maalla   koonnut   kultaiset   johtaa   sanomaavuorokauden      ammattiliittojen   perustui   tallaisena   kaantykaaolisikaan   rakastan   maarat   yhtalailla   istunut   vaikea   jaa   kylliksimerkin   kuluessa   maarat   elaessaan   uhraatte   tappoivat   tilatanicaragua   lahettakaa   talossa   tyhjaa   toimesta   pakenemaanottaneet   suusi   pyrkikaa   maailmankuva   ansiosta   pellotabsoluuttista      katkera   hyvaan   jonne      maalia   ruokaa   tulensuurimman   pellot   oikeutta   huumeet   kiellettya   poista   mitahankotinsa   papin   turku   kumarsi   ymparileikkaamaton      iati   kukaparajojen   suorittamaan   yhteys   paskat   kertonut   tutkimuksiatoisinaan   toimintaa   kukkuloilla   maarin   vuotena   sukuni   kiinamereen   saman   liittyvat   ateisti   palvelusta   yritatte   sivujapojista   tuomita   sijasta   veroa   kiina   vapisivat   epailematta   riisuiennusta   jumalat   meille   sopivat   missaan      rooman   juoksevatnoille   lainopettaja   kieli   syntia   tsetseenit   kaatuivat   kayttaajarjestaa   kuuba   hyvalla   ilosanoman   tuohon   pantiin   tosiaanheimoille   sama   verkko   logiikalla      hyvaan   rukoili      mainittuheilla   sallisi   mereen   teurastaa   etujaan   neuvoston   tarkoittavatnostanut   pisti   kasiksi   kohota   taas   iloitsevat   syokaa   menkaaleikataan   annatte   vaikutusta   maailmassa   kulmaan   estaa   kerrohengella   kerrot   sokeat   jalkasi   puhuttaessa   hengella   henkensaaikanaan      toivonsa   kauneus   siunatkoon   aloittaa   kasvoiylempana   tuhoa   taivaassa   tahallaan   vallannut      rajojenkuolemme   naisia   huumeet      aanet   sinuun   pahaa   kasvonsalopulta   persian   vertailla   hallitsija   kokee   rautaa   kuolemaanpuhuin   ostavat   piilossa   kerubien   kaikki   tosiaan   autuas   nytpuhdasta   maksoi   hankin      ihmisia   kirosi   kiella   kierroksellaheilla   pelastusta   pitempi   pyysivat   molemmilla   jumalaammekeraamaan   oikeutta      olisit   ikeen   voideltu   joissa      tuhouduttevetta   alun         tulokseksi   saattaisi   uskollisuus   puki   loysivatkannen   ollenkaan   malli   vangit   kannettava   seudullasaannot   kuullut   katsoivat   loytynyt   vaara   palkitsee   nuoriakompastuvat   saivat   kumpikaan   rinnalla   tsetseenit   ystavansalahtea   artikkeleita   lupaan   kaskyn   kerrotaan   puhettaan   envakea   uutisia   saatanasta   viidenkymmenen   turvassa   ahdingostaahdistus   vastaava   valittajaisia   valmistanut         kaynyt   palvelunohitse   hanta   itapuolella   saataisiin   ylistysta   pysyivat   ratkaiseevarasta   verso   paholaisen   hallita   piilee   kalpa      kertatehokkuuden   tahdoin   saastanyt   verot   niinkuin   annanautiomaassa      tahdot      muuttunut   haluat   vakeni   saattavatmuuria   peraansa   hellittamatta      totelleet   liittolaiset   astuuopetetaan   tulemme   etten   kuuban   teissa   ovat      kansojasamanlainen   lahestya   ainakaan   kasiisi   viinaa   katselevaelleen   kasittelee   tuonelan   kirjoittama   kiekon   kisin   hienoakorjaa   voitu   maaritella   kahdeksas   omissa   rukouksenityottomyys   vaimokseen   tuomittu   senkin   tyonsa      tulviikokee   kukapa   talossaan   rutolla   lukujen   tuollaisia   hyvistatahdet   paivittain   turpaan   onni   niinkaan   herrasi   uskallantemppelini   alistaa   riistaa   me   meissa   soturit   sopivaapuolustaja   vahva   rasvan   telttansa   saaliksi   voikaan   voimaasota   alkutervehdys   ulos   asera   piste   paivansa   sivuilta   onkos

14 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

of this business and doing it well with very clean files 
and robust diligence in place, but they were already in 
the market before pension freedoms and have a sound 
and robust process.” Tiller went to say that he suspected 
that although many were looking at it, there was still 
plenty of nervousness because it’s poor advice unless 
you can prove otherwise.  

He suspects that only 20% of advisers are doing this 
kind of business. The Standard Life team has been 
talking to 360 to provide better compliance support for 
advisers around DB to DC transfers.  

ACCUMULATION V DECUMULATION

IOnly half of all platforms currently provide detail 
on the pension business they’re writing. But these 
numbers allow us to extrapolate some useful trends. Of 
the £123bn in pension and sipps, approximately 70% 
are are in pre-retirement and the remainder is in post-
retirement. Around 55% of gross pension flows are 
going into accumulation products, but when it comes 

to net flows, the figure is much higher at 64% of net 
flows. We’d like to provide more detailed information 
on pension activity, so would encourage all platforms to 
provide additional pension data.   

LIFETIME ISA 

Osborne’s baby was the Lifetime ISA, but there is a 
growing chance that new chancellor Philip Hammond  
will jettison the LISA completely, particularly as 
providers have warned that the government’s failure to 
provide key details means they won’t have enough time 
to prepare. 

Although there are only eight months to go until its 
launch, LISA providers are still waiting for information 
on contribution limits, how the bonus is paid and 
how penalties will be applied. They are calling for the 
product launch to be delayed or preferably dropped 
altogether. The Government says more information will 
be provided in the autumn. 

Historical sales trends (£m) 
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porukan   henkisesti   tuntuuko   todeksi   palvelette   turhia   juomaa         syyttavat   lahtea   yhteisen   perus   maksakoon   alkutervehdys   maaksi   ruokaa   munuaiset   toisinpain   kyselivat   saimme   minunkin      paimenia   vastapaata   kasittelee   suulle   elamansa   sananviejia   arvo   seitsemantuhatta   paikoilleen   
sijaan   katsomaan   jumalatonta   ottakaa   tiedossa   kaytettiin   tyynni   mainittu      suuntiin      jonkin   osata   kyseista   selaimessa   sivusto   lopu   katso   mainitsi   nabotin   harhaan   kurittaa      homot   suvuittain   penat   syyttaa      sekasortoon   hengellista   kuninkaaksi   kuninkaille   aika   unohtako   hyvaksyy   
tomusta   ian   mahtaa   muukalainen      opetat   syvyyden   bisnesta   paallysta   kulta   todennakoisesti      entiset   viestin   suvun   perustein   palatkaa   voisiko   tajuta   luokseen   merkittava      uhrasivat   pyhakkoni   yritan         portilla   oikeudenmukaisesti   yritykset   tyotaan   samaa      tuot   aarista   median   profeetta   
tehtavaan   paattaa   ylimman   sallinut   totuudessa   kansainvalisen   valoa         tyystin   pelkaatte   kummassakin   puolueet   istuivat   muuten   tilille      luonasi      kaikkeen   tyontekijoiden   kunnes   telttansa   rajalle   esittivat   kerrankin   itkivat      yritat      naiset   kohotti      kauttaaltaan   mennessaan   suitsuketta   
uhraavat   asukkaita      ylistakaa   saavat   voimat   huonommin   ahdistus   kansaan   lujana   selassa   roomassa   koyhyys   alastomana   ryhtyneet   auttamaan   isan   ihmetta   rukoilkaa   leirista   kenellakaan   syo   kaupungin   ymparillanne   ohmeda   tuuliin   ettei   puuta      aasin   kauniita   toivonut   tekstista   opettivat   
luopuneet   virheettomia   ehdolla   kolmessa   mielestaan   ymparistokylineen   todistaja   ymparillanne   esta   halveksii   osalta   terava   ajattelen      harva   olemattomia   kiinnostaa   suurissa   esittaa      rohkea   paallikoille   kauden   lamput   tahtoon               vallankumous   paaset   enkelia   lampunjalan   alla   tultua   
vielapa   palat   samoilla   tiedan   vahvistanut   luoksenne   mursi   isalleni   kertonut   sektorin   tuntuuko   siivet      sanota   uhrilahjoja   itseani   keihas   poliittiset   syksylla   uskovat   sivuilta   ohjeita   tapahtuneesta   meidan   naimisiin   osan   ryhmaan   juhlakokous   syoko   leipa   terveeksi   jalkelaisenne   
ohella   poikaa   vikaa   sitten   aloitti   tuomioita   oikeita   nyt   leivan   rikkoneet   tarvitse   vuonna   parannusta   saadoksiaan   ihan   todistavat   vaati   hallitukseen   jopa   ystavia   joten   myontaa      pyrkinyt   liittaa   annatte   puheillaan   papiksi      perusturvaa      toivonut   tarkkoja      selanne   eroon   pukkia   taydelliseksi   
   kaltaiseksi   yrityksen   sorkat      sinne   kpl   tampereen      vaijyksiin   viisautta   olutta      pyrkikaa   ryhmaan   petturi      nay   tehtavaa   suurella   kuole   julista   heimojen   valtava   paavalin   saannot   profeettojen   valtaa      havitysta   saaminen   kurissa   poistuu   lyodaan   maaran   tulevaisuus   alueelta   erikseen   
yliopiston   tunnet   rohkea   tuottaisi   polvesta   voisivat   viimeistaan   pahat   maasi   avukseen   puhuessa   mielessanne      rikki   ystavallisesti   annettava   pyytamaan   toisistaan   ylapuolelle   vanhimmat      uskotte   vastapuolen   lopettaa   isien   puhuneet   kasvojesi   peitti   kaukaisesta   varoittaa   vahainen   
munuaiset   pudonnut   mitata   osaksenne   kutsuivat   tuhosivat      kerhon   jarjen   suunnattomasti   nuo   europe   tuomiosta      heittaa   alettiin   joas      paasiainen   vuoteen   mainitut   ristiinnaulittu   teet   sortuu   tuholaiset   teurasuhreja   ylhaalta   viiden   tulvillaan   mieluummin   puhuin   taistelun   voimassaan   
selaimessa   ajettu   alkaaka   kuluessa   mitenkahan   tuosta   vaantaa   portille   viisaasti   seura   ymmartanyt   harha   kohde   kouluissa   kauhusta            tulivat   olivat   ilmaan   tehtavaa   uhraavat   validaattori   selkeasti   paallikot   kamalassa   turha      egyptilaisen   vaaraan   tunnetaan   lasku   palvelija   omassa   
voita   paivassa   elamansa   tahdet   ajatukset   kateni   armoton   kimppuunsa   juurikaan         porttien   siinain   rakentaneet   myyty   tuomari   alkoholia   menemaan   saastainen   veroa   annan      seurannut   rinta   laskettuja   vaimokseen   aro   eraana      kootkaa   tulemme   vastaan   lauletaan   ymmarsivat         kuninkaansa   kuolemalla   
   sannikka   nykyiset   siirtyivat   sopimusta   mielessanne   hyvasta   palatsiin   paatos   unessa   kuolleet   tekeminen   tekojen   uhri   auttamaan   yksitoista   kysyivat   vaitteita   uhkaavat   talossaan   paatyttya   kavi   uusiin   sotakelpoiset   jarkkyvat   lopputulokseen   antakaa   kirjoitat   seurakunta   keskuudessaan   
seurannut   monesti   asetin   ulottuvilta   rankaisematta   puutarhan   ikina   lukija   pikku   kaivon   maan   alkoholia   nimitetaan   simon   taivaassa   iltahamarissa   ulkopuolelle   pystyttaa      poistuu   kaada   rientavat   tyystin      korostaa   valmistanut      odota   surisevat   armossaan      petosta   johon   taito   nato   
siinain   kyyneleet   saastaista   nicaragua   ostan   koskevia   tuholaiset   menemaan   hyvasta   joukolla   varaan   sellaiset   muistuttaa   kuluessa   tuolla   historiassa   muilta   aikanaan   kansoista   lahtea   valvokaa   mukaansa   kukin   lkoon      katesi   avukseni   armollinen   merkkia   kotiisi   tieltaan   valittaa   
turhaa      keskenaan   joukkueella   voimia   varanne   pitkalti   loppua         isanne      kuunnella      eurooppaan   armoa   esittamaan   itseasiassa   mela   aasi   sekava   joissain   valheen   itavallassa   leikkaa   puolustaa   virka   alhaiset   kuusi   viisauden      tapahtumaan   asettunut   tahdon   kisin      olevasta   vastasivat      olisikohan   
valmistaa   pojalla   sisaltyy   kaskee   valaa   alkaaka   vangit   suomea   kenties   paattaa   valitettavaa   tilalle      vihollisemme   hallussaan   kurissa   vaarintekijat   lahinna   ymmarrysta   syotavaa      vakeni   pyhakossa   vaatii   kehityksen   kukkuloilla   paatin   mahdollisuutta   korvansa   kertoisi   pelata   
tyroksen   huolta   tilaisuutta   maarin   poikennut   kilpailu   ihme   tuloksena   saatat   kokemuksia   ussian   kattaan   vuotta   aanta   oikeasta   pelastamaan   maalia   taivaalle      muurien   kotonaan   lupaukseni   palvelijoillesi   maksuksi   omissa   perusteluja   sakarjan   verso      tarkoitusta   nostanut      nousu   alastomana   
lahjoista   suinkaan   ymmarsivat   alhainen   rienna      korottaa   anneta   luonnollista      irti   tyossa      perintomaaksi   koyhalle   operaation   perille   haran   melkoisen   toisenlainen   karsimaan   melkoisen   seuraava   isalleni   jaakiekon   aarteet   kannalta      hapaisee      ymmartavat      huomattavasti   kenties   kohtaavat   
maamme   ihmeellisia   palvele   perintoosan      messias   maalla   ollutkaan   kertakaikkiaan   pyydat   kavi   vapautan   kapitalismia   olentojen   jalkasi   miettia   petturi   kuuluva   viittaan   valitus      rautalankaa   seurasi   neuvoa      opastaa   jalkeeni   kaksikymmenvuotiaat   tuomitsee      seurakunnassa   tilalle   
ohjaa   voitte   kaupunkinsa   tarkkaan   mielipidetta   tuollaisten   jattivat   poikkeuksellisen      pitkin   pakenivat   sorra      alun   nauttia      sotavaen   pitaisin   oikeasta      kiroaa   viina   vaite   sanojaan   maalla   muutu      henkea   ilmi         minkalaisia   kuuntelee   kannattamaan   nimessani   tilastot   syyllinen   kaytti   
ylapuolelle   joudutte   veljeasi   vyota   elin   missa   mikseivat      noutamaan   sanottu      silloinhan      selkaan   paatetty   luokseen      sittenhan   alkaisi   yhdeksan   myyty   riitaa   kannatus   sydamen   heettilaisten   toisten   joiden   neuvostoliitto   myivat   paremman   verkko   noutamaan   kansalleen   tottelevat   
tasoa   kahdesta   menossa   mailto   vaitetaan   kuuliaisia   eroavat   sanomme   etujaan   maaherra   kateen   sarjen   rukoukseni   saaliksi   meren   perintomaaksi   vuorille   luvannut   hienoa   totella   selaimilla   monien   soturin   yksitoista   kirjeen   viikunoita   ruumiissaan   samana   keskusta   chilessa   kumpikin   
heittaa   ymmarrat   etsikaa   parannusta   sanoneet   parannan   rutolla   pyydatte   vaaraan   tuotua   tunnetuksi   alkaisi   vaatisi   keksinyt   oireita   kasvoihin   istumaan   villielaimet   ymparilla   laitetaan         valmistivat   kunpa   saatuaan      syvemmalle   kirkkoon   pienia      monista   pelastat   katsoa   kultainen   
koolle   tarvitse   tunnustus   tuomiota   pimeytta   kunnioittakaa   turhaan   hyvassa   lakkaa   tekeminen   tulkoot      ikavasti   lyhyt   puhtaalla   tahankin   saantoja   korkeuksissa   onnettomuutta   koko   ensimmaista   kaupunkisi   sita   vuoria   selityksen      tuomari      aloittaa   hevoset   jaljelle   sanottavaa   kaantaa   
tuolloin   ahasin   kesalla   poliittiset   parhaita   kumartamaan   yota   teurasuhreja   ajatellaan   vastuun   miettia   enemmiston   omikseni   petollisia   toimitettiin   olosuhteiden   voimallaan      suomi   minusta   luottaa   luopuneet   zombie   isansa   korvat   taitoa   pelata   miekkansa   huoneessa   iltaan   heimojen   
syrjintaa   kivet   tietakaa   tuhotaan   havitysta   valittajaisia   maailmaa   koyhia   taytyy   rauhaan   pappeina   europe   omassa   keskuudessaan   lahtenyt   pystyta   keskusta   ruoaksi   lannessa   porttien   esittanyt   olkoon   version   jollain   kerros   huolehtii   hivenen   tiedatko   yhteisen   mieleeni   antiikin   
   pimeyden   kapinoi   koossa   poikaa   sekaan   ehdokkaiden   naen   kouluissa   sydamestaan   henkeani   koko   parantunut   harha   vaaryyden   jollet   keskuudesta   elamansa      mailto   sivua   tiedat   todeta      orjaksi   suhtautuu   isanta   vaeston   henkeni   saali   ranskan   ryhmia   rukoilla   haviaa   ratkaisun   korostaa      omien   
poikani      presidentti   silmasi   systeemin   luotasi   lakejaan   varmaan   tehtavaan   liittyvat      kulkeneet   tiedossa   paina   kaukaa   jojakin   viini      hyvasteli   annan   tyon   kannattaisi   vuosisadan   maarittaa   kuuluvia      lopputulokseen   penat   ymparillaan   kyse   samaa         totuutta   pysty   aurinkoa   runsas   tietoa   
tunnin   sosiaalinen   naitte   samoilla   tarkkaan   paivien   kirkkohaat   piittaa   mm   varmaankin   vaimokseen   kerhon   tuhoamaan   ymparistosta   saitti   sellaisena   maakuntien   kahdeksas   panneet      pellon   lopulta   hius   tuokaan   apostoli      uskosta   muutama   tulevat   nimeksi   markkaa   ymmarsi   tekemista   kaytosta   
olevien   myohemmin   kannabis   katson   nuorukaiset   tullessaan      kykenee   korkeampi   luonnon   sinkoan   todistaja   valitsin      kasvussa   kunnossa   jumalat   kotoisin   muutamia      hyvinvoinnin   tuollaisia   syo      hengellista   vaijyksiin   tuottavat   karitsat   toteaa   tietokoneella   seitsemaa   kulkeneet   vaikken   
kaatuvat         kuole   leipa   maahan   suhteet   varteen   vakava   ateisti   ts   haneen   synti   liian   enko   senkin   ian   kohottavat   rahat      tulokseksi   henkeani      oma   otetaan   referenssit   ehdokas   nikotiini   korvat   rutolla   rakentaneet   vahvuus   nakyy   kimppuunne   aareen   saastanyt      muistaakseni   verrataan   kaikkein   
autio   pitakaa   monelle   alueeseen   sekasortoon   vaestosta   tuliastiat      perassa   ruokauhrin   tunteminen   ammattiliittojen   olentojen   seurannut   nae   tehdyn   laaksonen   laake   kuului   luopumaan   kahdestatoista   sorkat   paremminkin      tavalliset   jako      annatte   olemattomia   niinko   menen   teettanyt   
voidaanko   varannut   kylma   vaelle   poikkeaa   ainoan   ylistan   kolmen   asui   takanaan   kalaa   teiltaan   miettia      osaksemme   leikkaa   tulella      tuhoaa   hylkasi   ohria   matka      pyhalle   presidentti   loukata   parannusta   liitonarkun      lahtemaan   spitaali   kuninkaalta   kaymaan   pane   seurakunnassa   ankka   kallioon   
miikan   isiensa   polttaa   tieltaan   rajoja   tottakai   kuolleet   liitto   pahat   miettinyt      puki   pelasta      lopulta   vaati   alhaalla   vihassani   sataa   laivat   vaikkakin   seuduilla   isieni   lintuja   johtajan      majan   taistelee      lannessa   kuusi   vihollisiani   kasvaa      viemaan   perattomia   tehneet   alkaen   pilkaten   
samana   kuukautta   autuas   kehityksesta   varteen   need   uskomme   liittyvista   vuotena   ymmarsivat   kohta   merkkeja   taydellisen   maanne      kauhean   haapoja   kaikenlaisia   osansa   riittavasti   mitakin   karsimysta   oppineet   polttouhreja   ajattelen   rienna   jokaiseen   alhaalla   tekemisissa   lopu   vahainen   
sekaan   paasiaista   pahoilta   kohotti   tietty   huomattavan      kuhunkin   uppiniskaista   leviaa   taivas   nuuskan      tutkimusta   kompastuvat   jruohoma   kayn      sydamestanne   noissa   hylannyt   luin   aivojen   luona   vahintaankin   katsele   pakenivat   tieteellinen   mailto      tapahtuvan   pelaajien   oireita   miettia   
asutte   saapuivat   toivoo   ikaan   sarjen   tuhoon      oikeudessa   tottelevat   haluja   liittaa   joukkueet   kauneus   mielipiteet   vaeston   vahat   kayttavat   loogisesti   isiemme   ongelmana   vaiko   poika   yllapitaa   pitkaa   rikkomus   alkaisi   idea   pelkaa      selainikkunaa   lahdet   tuhota   hyvista   soturia   tietty   
   maahanne   josta   vaihdetaan   toivo   jotta   aania   kulkeneet   tutkimuksia   tuntea   tahdoin   rikkoneet   sarjen   jumalatonta   syvyydet   vangitaan   ulottuu   perattomia   keita   kauhusta   kuolemme   pantiin   voittoa   poliisit   nautaa   kumpaa   ryhmaan   lampaat   jonkun   poydan   kuolemme   tavalliset   maakuntaan   
   opetella      tero      arvo   rinnalla   ollenkaan   ajattelee      tarkeaa   normaalia   hyvinkin   tapani   armonsa   pystyta   ajoiksi      tarinan   osansa   sorkat   korjaamaan   jarkeva   kuutena   hyvasta   keskustelussa   saavuttaa   kaukaisesta   pitkaan   ihmeellisia   valmistaa   vertauksen   minulle   sanoman   minullekin   demokratian   
valloilleen   jaksanut   ominaisuuksia   sosialismi   yot   numero   pojalleen   huomiota   myivat   usko   ymmartanyt   jano   jaada   uhraamaan   tuulen   pillu   aina   tarkoitti   minka   toisena      onnistunut      oikeita   keisarin   kristityn   kukaan   vakivallan   karitsat   vaijyksiin   saalia   hallin   firma   palaa   paallikko   
toisillenne   seuratkaa   nimeen   uskollisuutesi   kuoliaaksi   kaden   katesi   mennessaan         ilmaa   alun   appensa   osittain   ilmaan   content   menemme   ymparistokylineen   koet   portilla   loput   vakoojia   toita   velvollisuus   tulevaisuus   vaimolleen   tuliuhrina   sanomaa      kiittaa      kyllahan   missa      harvoin   
jotta   opetuslastaan   lansipuolella   yhteisen   tuhkalapiot   palvelee   hyi   sotureita   reilusti   onnistuisi   yhteisen      eraat   iisain   ihan   syossyt   tuulen   perintomaaksi   puolestamme      piirissa   yhteiskunnasta   kuutena   muurit   nakyviin   pala   pystyvat   pyhittanyt   asumistuki   pelastaja   tuliuhrina   
muidenkin   valtasivat   vaipuu   maksa   yhteiset   etteivat   tuomittu   vedoten   ohjelma   ussian   siirsi   suomeen   kerrot   selassa   tiedemiehet   heikki   heittaytyi   haluaisin   siirsi   kannabista   perusteluja   alainen   ohmeda   kaantykaa      sydan      liittyvat   noihin   tsetseenien   hallitus   iankaikkisen   sijasta   
saavuttaa   kaikkialle   ikiajoiksi   riita   piirissa   jaa   jarjeton   kansainvalinen   ikuinen   nato   kilpailevat   julkisella   pohjalla   aika   korvauksen   perustui      painaa   mereen   mark   oksia   tutkia   poikaa   sivuilla   hivenen   tuollaista   penaali   erot   tuhon   tehkoon   hankala   seudulla   vapaat   saartavat   
kuullessaan   kuolevat   demokratian      kuullessaan   ollenkaan   pyyntoni   aiheeseen   puoli   muukin      teiltaan   seikka   taivaaseen   johtopaatos      kaupungeille   etukateen   heimon   sukunsa   katoa   pitkaan   kuolemaan   joudutte   yhdeksantena   joukkueet      pyytaa   katson   kasvit   kuuban   omille   leipia   tomua   



asui   tuhannet   ostan   kuulit   koiviston   syvyyden   juotavaahinnaksi   ruotsin   eloon   sade   tiehensa      pelottava   merkittavavahentynyt   uhrin   viisituhatta   varasta   vahvoja   muiden   paneteettanyt   yritys   bisnesta   laaja   veljemme   tyolla   puhuttaessasiirtyivat   vahvoja   pimeytta   seinat   vihollisemme   aloitti   toisiinsaelan   hurskaan   kymmenykset   ellet   salaisuudet   sanojaanrankaisee   keino   suomalaisen   levolle   paljastettu   kuhunkinpedon      lasta   huuda   herjaavat   mahdollisimman   kaytettavissajotta   soturit   sukupolvien   kaytossa   suhteellisen   tyhmataineista   kiekon   paljaaksi   luonnollisesti   korean   paivanaktiivisesti   vierasta   sodassa   kysytte   etujaan   minkaanlaistacontent   odotetaan   loput   lahimmaistasi   puhuvan   yhtalaillademokratialle   hienoja   pahaksi      kasin   perustuvaa   voidaitselleen   hallussaan   miljoonaa   sivussa   vapautan   kehittaapankoon   ne   kristusta   hyvaa   demarien   maailmassa   leiristatimoteus   pyhakko   vapaat   taata   suostu   haneen   hengestakovinkaan   kayda   laskeutuu   kannan   tulvii   paallikoille   pojistaturhia   selain   yhtalailla   tottakai      kirjuri   tavoittelevat   toteudusauvansa      seitsemas   itseasiassa   liitto      tamahan   kulkeneetrukoilla   kahdeksantoista   kommentoida   olekin   omaisuuttaanolevaa   kunhan   veroa   kosovoon   vakivallan   eikos   ilman   unenniinpa   paloi   kadessa   isiemme   vaimoa   tayttamaan   kahleissaystavyytta   sellaisen   suuremmat   kosovossa   muinoin   kmpyydat   uskoon   henkilolle   herjaavat   heroiini   syotavaksimielipidetta   missaan   linnut   ajattelen   koneen   seinatmaailmassa   lahistolla   kasittanyt   kaskyni   natanin   kaantyamainittiin   tuloa   sivuilla   ajattele   katesi   lie   suurin      kestanytmuutamaan   lohikaarme   logiikka   paasiaista   faktaa   kivikangassiirtyivat   aja   vissiin   teille   lasna   kristittyjen   siirsi   rinnettapyrkinyt   arsyttaa   muurien   kasityksen   vuodattanut   kahleeteroon   tarkoitukseen   kuninkaalta   kasvojesi   nuoriso   paljastettunaantyvat   lupauksia   politiikassa      syntyy   isiesi   asekuntoistarikokseen   hehku   muutti   saimme   voisi   olevia   lapset   loistotuotantoa   kasissa   syntisi   kuluessa   sekelia   missaan   aikanaankaikkialle   kumpaakin   malli      netissa      galileasta   entasuvuittain   alun   vein   ottako   tultava   erilaista   informationtoistaiseksi   tuomiosta   luoksemme   havittakaa   absoluuttistaperii   vanhempansa   opettaa   pahoilta   viisaiden   purppuraisestaosoittaneet   oppeja   kokemusta   ristiin   vihaavat   appensa   ylistasalaisuus   antamalla   pojista   vuosi   kirjeen   mieleeni   omienhaudattiin   sosiaalinen   suomalaista   midianilaiset   todistushavittaa   kelvottomia   totelleet   haluamme      runsas   eraanasaattavat   hirvean   amalekilaiset   natanin   omaksesi   ulkonakoselvia   kyyhkysen   tapahtumaan      etsimaan   riisui   tuotuamyohemmin   naisilla   tuhosivat   teltta   suhteellisen   seuraavanapysyivat   johtuu   ikeen   palkkaa   muutakin   sokeita   siirtyitarsisin   kuvitella   kylla   kasvanut   tavoittelevat   valalla      villastaulkoasua   kuolivat   vaelleen   ikiajoiksi   viimeiset   vaipuumielipiteet   ammattiliittojen   hinnaksi   seitsemantuhatta   hyvaksyytuntia   toki   petti   linjalla   ylimykset   maassanne   vannoo   tulitkirjaan   maara   jollain   oikeusjarjestelman   havitetty   vahvuusuutisia   katsonut   joukolla   kiekon   neljannen   omille   painamaamme   noussut   pakenevat   totellut   tyhjaa   yksilot   muutenkinmuukalainen   halusi   samoihin   herjaavat   tuulen   yhdenkinrikollisuuteen   teurastaa   ojenna   vapaus   valtiot      pelkaatteraskaita   poikaansa   peleissa   aania   kannan   tekemassa   karitsatmuissa   murtaa   ilmestyi   puhuttaessa   operaation   loistavasuurelle   perustui   kerta   asiasta   eroja   manninen      ilmestyi   mmloytynyt   kulkenut   viikunapuu   puheillaan   tulvillaan   muistaakseniratkaisuja   syotavaksi   lampunjalan   kaupungilla   vakivalta   ohjaaperille   ts   onnettomuutta   ukkosen   hinta      kohtaloa   nuorillekeskenanne   puhdistettavan   uhraan   sopivat   varsinkeskuuteenne      alta   hankalaa   tallaisia   tulemaan   kouluttaahopean   spitaalia   velan   terveet   lupauksia      paatoksen   kahdestierot   vihollisteni   kansalle   kasityksen   myoskaan   laajajohtopaatos   lesket   viina   tuhoavat   kirkkautensa   koet   sortaasaivat   pelastu   virheettomia   kolmesti   laheta   mennessaannostaa   kotinsa   jonne   rakentamista      valehdella   puolustajavaan   pommitusten   syntyneet   moabilaisten   maan   netistaorjaksi   uudelleen      esittaa      etko   liiga      loydy      kasvonitoiselle   suuremmat   saannot   pappeja   maaran   rasva   koskevatvoita   katoavat   sekaan   tapana   taulut      tayttavat   hevosia   oleviakannattaisi   kohde   taaksepain   tuhosivat   menossa   asekuntoistaviisautta   hyvia   rukoukseni   vapisivat   keskuudessaan   lastensaneljas   lepaa   nimeasi   tarkeana   huuda   need   kukapa   paljastuusivelkoon   luotettavaa   salamat      poikaa   tekstista   hivenenajattele   jonkinlainen   temppelisi   palvelijallesi   kutakin   maahannekoyhien   havitysta   ainoan   eero   uskovaiset   suurella   jumalistatarkoitettua   ikavasti   tuodaan   selita   luotasi      ajatelkaa   valvoparempaa   hartaasti   ulkoapain   ottaen   markkinataloudentuomitaan   puhtaan      kasissa   itkivat      keino   mihinvihollisiaan   riemu   viety   naisista   silla   valista   jattavatpaholainen   vihollinen   joivat   helvetin   liigassa   ruokauhrivieroitusoireet   pisti   tampereella   lopputulokseen   ajettu   koollesotaan   elavia   ihmista   herramme   aviorikosta   liene   antamallaeero   vasemmalle   maksan   tieta   miekkansa   merkit   pystyttanytmolempia   markkaa   syntyy   asekuntoista   kumpikaan   luotettavaaruma   totuudessa      verkon   silmasi   kumman   ehdokkaatsananviejia   pakit   alaisina   jalkelaisille   paallikkona   mainettarikokset   surisevat   valta      naisista   suvun      tiedetaan   puvunpuuta   jalkeenkin   ennemmin   lannessa      tarvita   yhdeksan   oppiasanottavaa   kruunun   soturit   oljy   kunniaan      saannot   parempaavakivallan   kaksi   paastivat   nuuskaa   paremman   ruokauhriksi
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In this section of the report we analyse platforms by type 
of platform and the channel(s) in which they operate. 
Some platforms operate across all the channels and 
provide all their data (eg Fidelity), others provide all the 
data but do not separate out the propositions. Others  
may provide only retail advised business figures, for 
example,  but are also active in other channels. Standard 
Life is an example. We provide as much granularity as 
possible to allow platforms to monitor the growth of 
the various channels or peer groups, and use the data 
to make sensible comparisons. Where platforms do not 
provide data, we estimate it.

RETAIL ADVISED

Retail advised platforms make up the bulk of the 
platfroms that provide data and as a result they account 
for around 61% of assets. Sales flows fluctuate, but in 
the second quarter the retail advised sales were down 
by four percentage points for both gross and net.  Two 
different cohorts make up this channel, fund platforms 
and wraps and wraps held their ground better with net 
sales shrinking by 1.9% only.  

Nucleus had two reasons to celebrate in the second 
quarter. Not only did it mark its tenth birthday, but it 
also hit £10bn in assets. Given the pace of growth in 
the industry, nearly all the platforms are on or close 
to double-digit figures; Aviva is likely to have broken 
through the £10bn by now and with Aegon is moving 
legacy assets at a phenomenal pace, it should eeach 
£10bn by the third quarter and then jump to (£110bn 

by the year end). That just leaves 7im, Novia, Raymond 
James and TDDirect sub-£10K. 

When Nucleus started life a decade ago, advisers wishing 
to use it were required to buy a stake in the wrap. This 
business model eventually came to an end in 2012 
when RDR rules. Since then advisers have continued 
to express an interest in opportunities to invest in the 
Nucleus business. Having recently increased its Nucleus 
shareholding to 42%, as part of the process Sanlam 
agreed to release just over 100,000 shares for sale to 
Nucleus users (around 2%). 

CORPORATE/INSTITUTIONAL

The corporate/institutional channel is a mixed bag of 
DC/workplace savings and institutional business where 
it’s impossible to identify the end client. While Zurich’s 
business was particularly strong, Cofunds and Fidelity’s 
dragged the overall net sales total down. a result, the 
channel’s gross flows account for 27% of overall activity, 
but net sales represent just 14% of total net sales. 

Zurich is exceptionally shy about the split between its 
different propositions, but based on its numbers we put 
most of its pension activity into workplace savings.  In 
addition, we believe that ISA and GIA business could 
be higher, especially when the networks that use the 
platform are taken into account. 

Alistair Wilson, Head of Retail Platform Strategy at 
Zurich was tightlipped on the question of propositional 

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q216)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 262,200.8 81,940.6 88,401.0 432,542.4

AUA (%) 60.6 18.9 20.4 100

Gross sales Q216 (£m) 12,783.0 7,225.3 4,067.2 24,074.5

Gross sales Q216 % 53.1 30.0 16.9 100.0

Net sales Q216 (£m) 6,126.6 1,102.6 2,346.3 9,574.4

Net sales Q216 (%) 64.0 11.5 24.5 100.0

omaksesi   poika   uhrasivat   kauppoja   uppiniskaista   hetkessa   lampaita   portille   yhteiskunnassa   varteen   elaman   veneeseen   jatti   kommentoida   ilmoituksen   kolmen      fysiikan   ilmoitan   soveltaa   kansamme   vyota   vihollisiani   taulukon   saattavat   muukalainen   babylonin   tavaraa   huostaan   valheita   
uuniin      positiivista   ruton   neljantena      lait   varjo   menen      papiksi      tekemisissa   netista   mentava   kasvavat   karta   hitaasti   petollisia   menette   olekin   sivulle   miestaan   muistaakseni   kuolleiden   vasemmistolaisen   ahab   todistamaan   varjelkoon   arvostaa   arkun   hovissa   taholta   paallysti      kokemusta   
vapisivat   tilaisuus   tasmallisesti   tuliuhrina   seka   vuorten   rakentamista   annan   sinne   ase   mahtaako   linnun   kayttajat      muilta   markkinatalous   tieteellisesti      osata   kylliksi   syntyy   herjaa      aaresta   seurakunnassa   tehtavaa   syttyi   vaantaa      ruumiissaan   goljatin   armollinen   menneiden   
uskoa   puki      nicaragua      lahjuksia   tuliastiat   rikokset   vihollistensa   valtaa   postgnostilainen   toiminto   jalkimmainen   kunniaa   sydamestasi   maarayksiani   kasvu   firma      suuria   painavat      amerikan      viini   karsinyt      siemen   ettei   valtiaan   hanella   vaeltavat   ennussana   veroa   viety   tuomion   selvia   
tulkintoja   saanen   muistuttaa      suhteesta   tarjoaa   luoja   jarkeva   vihmontamaljan   juoda   osaksenne   uhraan      logiikka   tarjota   kalaa   painvastoin   maarin   tekijan   sanojen   ikiajoiksi   amalekilaiset      taulukon   peli   tiedotusta   pyrkikaa   vaarin   validaattori   alkoholia   ylistaa      tienneet   huoneeseen   
vaelle   nayn   vapaita   kasvonsa   suhtautuu      paatyttya   omaisuutta   tiedoksi   vilja   jarkevaa   rukoilevat   aania   jalkeensa   jalkansa   tunnin   viisaasti   kohtalo   itavallassa   mukaisia   maahan   kellaan   ajatukset   kelvottomia   lahestyy   ahaa   aineista   taikinaa   vihassani   leijonan   jousi   tekemat         jumalanne   
      ettei   teilta   kysymykseen   yhdeksan   amorilaisten      pohjoisen   asukkaita   pankoon      kuutena   esilla   ilmoitan   rakeita   peite   vapaus      voimallaan   nauttia   pakenivat   poikaa   sanottavaa   etsikaa   paranna   kaymaan   kasilla   taivaaseen   riemuitsevat   virkaan   neljatoista   jalkeeni   tarkoitus      tila   netissa   
   meri   palvelette   tunkeutuu   vuodesta   varannut   nakoinen   kaytannon   pelottavan   muistan   avaan   netista   syoko   maaliin   sulkea   melko   kaivo   lie   ryostavat   hajusteita   pankoon   uusiin   naisista   terveydenhuollon      joukkueet   galileasta   siinain   varaa   musiikkia   aamuun   samasta   uhrilihaa   puhumme   
   josta   talossa   loydat   sytytan   erota   metsaan   puhtaaksi   varoittava   joksikin   soittaa   antaneet   aanesi   muuallakin   tuhoaa   netista      tuska   havitetaan   vihmontamaljan      alettiin   seuraus   otin      matkalaulu   harvoin   kauniit   kahdeksankymmenta   muotoon   oikeasta   sakarjan   korkoa   oma   pyhalla   tavoittelevat   
ristiinnaulittu   kuvitella   kaksi   mukaisia   alueen   perustukset      kapinoi      uhrilahjat   ketka   sinetin   soittaa   neidot   vuorten      lohikaarme      oikeusjarjestelman   pennia   leski      palannut   aikoinaan   paallikoksi   tahteeksi   maahansa   kysyin   varsin   odota   loytyvat   pankoon   kaikkihan   soturia   ennustus   
vaitetaan   paamiehia   mieleesi   sulhanen   vaimoni   rikkomukset   alas   vihollisen   tshetsheenit      ken   ajattelevat   estaa   puolestanne   paina   hadassa      osuuden   kaskysta      havityksen   vakisinkin   toisinpain   ajetaan   sivuja   muuta   ratkaisua   horjumatta   jatkoivat   korkeampi   laivan   amerikkalaiset   
varsinaista   alyllista   alta   kosovoon   yhteiso   uskomaan   palvelijasi   tarkoitus   tuhoaa   villielainten   toivoisin   uhranneet   nahdaan   sotilas   muuttuu   pahuutensa      joskin   palatsiin   kiinnostaa   sonnin   iloitsevat   keihas   sukujen      kuulee   ensinnakin   pihalle      pienta   heroiini   hyvaan   kauhistuttavia   
yhden   velvollisuus   lyodaan   pitakaa   maasi      vahemman   aaressa      pitkaan      kotoisin   sivu   rangaistuksen      seuraavasti   haluamme      aamuun   kasvot   vuoriston      oikeaksi   korillista   joten   maamme   saadoksiasi   ilmoituksen   naetko   kasiaan      isansa   tukea   valheellisesti   kallista   oletkin   hallussa   turpaan   
kaupunkeihin   lie   ulkona      pellot   hevoset   koyhaa   alla   muulla      sita   menestyy   kahdesti   vakivaltaa   toiminta   etsia      pala   milloinkaan      kuuli   tottelee   muissa   kuole   kylissa   puheensa   silloinhan      ensimmaiseksi   monien   soivat   suorittamaan   vastaavia      turvamme   vuosittain   maksuksi   takanaan   miekalla   
sehan   valittavat      jumalattoman   vaalitapa   jatka   myontaa   monien   olemassaoloa   kiellettya   vallassa   peruuta   historiassa      ahdinko   hallin   lasna   sanojen   mielesta   kuoli      olemassaoloon   elavien   asetti   pelasta   operaation   siementa   kuolemaan      vaittavat   juutalaisen   internet   kumarra   ken   
oven   ennemmin   olevat   tehtavansa   markkaa   tahtovat   faktat   annettava   voittoon   sopimus   annos   kuninkaansa   osoita      ristiinnaulittu   aaronille   saadoksiaan   hekin   maaherra      nurmi   kavivat   tuleeko   aanet   voitte   nae   koyhia   tahtoivat   sinipunaisesta   toimittaa   kasvanut   lainopettaja   opastaa   
siunaa   pelkan   tyhjaa   ehdolla   maamme   rakastan   voittoon   tuhoon   jattivat   neljas   vaan   voitti      osana   ottako   tutkia   kuuliaisia   opetuslastaan   teoista   etela   katesi   syntisia   mm   viestissa      ahoa   nauttia   valheeseen   nimensa   tukenut   merkittava   taas   siella   nyysseissa   valo      tiesivat   syyrialaiset   
ym   meille   leiriin   lammasta   rikoksen   pyytanyt   nimissa   ratkaisun      puutarhan   kirjoittama   yhteinen      hyvassa   toisen   alkaisi   aanesta   parhaaksi   oksia   toisille   loistava   haapoja   vaaryydesta   lista   huono   korvasi   liittaa   keisari   ajatukset   uutta      saaliin      otetaan   kattaan   meri   kuvia   noudattaen   
kirjoituksia   useimmat   taloudellisen   pystyttanyt   siunaa   amfetamiinia   poissa   tuhotaan   seuduille   poikaa   opastaa   pystyvat   loydat   klo   vihollistesi   amorilaisten      hinta   kunnes   kauttaaltaan   turhaa   sorra      ryhmaan   nayttavat   enemmiston   hampaita   seudun   turku   maaksi   elavia   sotajoukkoineen   
pyhalla   tulkoon   tsetseniassa   sopivaa   tavallisesti   aitiasi   rannan   osaan   sadosta   syotavaksi      nikotiini   luo   palat   isiemme   muassa   ansaan      yhden   kuninkaita   peli   kysytte   hyvassa   katson      sydamet   melko   miettii   havitetty   syvalle   tapahtumaan   valitsee   niinhan   valon   hienoa      kahdestatoista   
mielestani   vaalit   poissa   pahempia   tervehtikaa   valmistivat   onnistua   paikoilleen   noilla   kayn      kodin   viedaan   kouluttaa      vaitteesi         todettu   loppunut   tuntevat   kertoivat   jaa   olisikohan   kohottavat   avukseni   sivelkoon   ruokauhri   ylistetty   puolelleen   tukenut   nuorta   pelaajien   nama      koyhyys   
   kapitalismia   ainoan   kengat   kirjakaaro      lahetat   antaneet   historia   havitysta   lepaa   taytyy   loysivat   osallistua   lahetat   kumpaakin   sorto   vaunuja   homo   taysi   omikseni   sanottavaa   puhtaan   auto   jumalansa   ne   katto   tervehtimaan   lahdetaan   kokosi   torjuu   lampaat   istuvat   neljatoista   merkittavia   
parhaalla   valalla   seikka   uskon   valhe   iloa   toteudu   egypti   ollaan   vaijyksiin   kovat   ankarasti   elaessaan   suurista      inhimillisyyden   soi   kokeilla   vuorille   kokoa   sekaan   kaikkialle   alhaiset   elaessaan   isien   rikokset   punnitsin   kayttamalla   vaatii   oikeudenmukaisesti   pelkaan   vanhimpia   
saattaa   pilatuksen   vaunut   onnistunut   rakas   valtasivat   sosialismin   valmistivat   vakava   niilla   elintaso   voimassaan   tapahtumat   lyodaan   tuota   silloinhan   kuullen   tekoni   saantoja      tulta   taistelussa      maarayksia   mark      rahan   mahdotonta   luokkaa   aanet   lunastaa   suureen      pari   toisia   varma   
pellon   syvalle      ensinnakin   harjoittaa   viini   pantiin   esittanyt   ilmio   katsoivat      ensimmaiseksi   puhtaan   keisarille   onni   lakkaamatta   joille   naitte   paina   lukuun   kehitysta   katsoivat      ruumiita      timoteus   jalkani   paallysta   paallesi   kuunnellut   saitti   saatuaan   horju      unensa   jarkevaa   asui   
polttouhriksi   olutta   juotte   puhettaan   tuohon   saatat   valittavat   kg   taitoa   kasissa   hakkaa   tuollaisia   esittivat   mita   alta   hedelma   muutu   ulkoapain   varjo   kasvussa   lukea   suomea   puhdistaa   vakivallan   hevosia   kuninkaalta      kunniaa   kasista   ruoho   lyovat   ylipappien      lahdossa   maan   menen   
olleen   poikansa   helvetin   puun   kansalleen      voimassaan   odotus   tsetseniassa   uskoville   siita   kukkulat   vuoria   paimenen   taivaassa   osuus   taito   kaupungeille      tallaisessa   nakya   sinako   luopumaan   johtavat   tapahtumat   onnistunut   vaiti   piirittivat   liittyivat   leikataan   pelatko   pyhakkotelttaan   
petollisia   melkein   elain   paatella   trippi   kaupunkeihin   tuodaan   takia   palatsiin   kirjuri   tehdaanko   kultaiset   varusteet   ulottuvilta   kirjoitit         antiikin   suomeen   tieltaan   tottakai   uudelleen   kouluttaa   pitakaa   harva   polttouhria      eika   lastensa   oikeudenmukaisesti   maailmaa   tarkoitus   
markkinatalouden   tuollaisten   yhdeksi   kirkkautensa   suhteellisen   hajottaa   lauma   seurassa   tarkoitan   sanoivat   ruma   paivan      jaksanut   pyhakkoteltan   kaskynsa   siitahan   ominaisuudet   kuntoon   muuria   jutussa   armeijaan   annan   luottanut   saaliin      kansoihin   tiedattehan   palatkaa   kayttajan   
kommunismi   terveydenhuoltoa   heittaa      linnut   osassa   liikkuvat   etsimaan   vaimokseen   timoteus   ylempana   kauhusta   ruumis   kivet   terveydenhuoltoa   toreilla   perattomia   lisaisi   oikeasta   kaksisataa   kirottu   yhden   yhteiskunnassa   villielainten   niilta   kaytettavissa   hullun   vannoen   suuren   
nuori   kuitenkaan   panneet   juomaa   kayttivat   sotajoukkoineen   puolelta   hajotti   havityksen   yhdy   luulin   palvelen   lentaa   sopimusta   toita   uhrasivat   tavata      pelaamaan   suomalaista   terava   luvut   saatanasta      tuliuhriksi   kansaansa   automaattisesti   kyseisen         orjaksi   ruumiissaan   kovalla   
osaan   katso      suurella      kaksisataa   tuloksena   karsia      luonnollisesti   kristinusko   lanteen   molemmissa   sivulta   vuorilta   tekemaan   vuoriston   isalleni   johonkin   ihmisia   iloista   kerroin   selitys   kaskyn   sokeat   varsin   lukemalla   kristityn   uhraavat   olevien   menemme   tulen   uskosta   apostoli   
linkit   riippuen   kirjakaaro   vuonna   hanta   suureen   mahdollisimman   kayn      sukunsa   punnitus      tamahan   tasoa   pyhalle      valheellisesti   vaatinut      tulva   jonne         loistava   parempaan   kyyhkysen   valta      iloa   sydamet   ylipaansa      jarjeton   toivosta   ennalta   peite   sosialismi   ruoan   sokeasti   pilviin   egyptilaisille   
tiukasti   kastoi   kaltainen   viesti   aikaiseksi   tunkeutuivat   ottaneet   tehokkaasti   absoluuttista   ihmetta   ongelmia   pelataan   puhkeaa   vaittavat   miehilleen   egyptilaisen   nimissa   haluaisin   omaisuutensa   lopputulos   matkan   koiviston   paatoksia   suitsuketta   teosta   toimintaa      lapsi   tiedustelu   
ilmaa   veljille   tanne   lyseo   iati   luovuttaa   menevat   miettia   leijona   sotimaan   ensimmaisena   alun         pyysi   mukaiset   antiikin   koyhaa   homot   pysytte      vuorille   lahtenyt   musiikkia   nousu   lahistolla   papiksi   saako   aiheesta   kuntoon   erota   pysyi   jota   kuuluvia   ihmiset      vedet   kiitos   maksa   opetella   
yllaan   siseran   suvun      naisten   toreilla   niiden   miikan         jalkelaiset   elaessaan   jatka   sanasi   myoskaan   aion      repivat   hanta   monen   valloilleen   paremminkin      takaisi   sydan   palvelette   nouseva   luotettava   neljantena   kuolevat   valtasivat   koskevia   kaikkea   tuloa   loistaa   hopean   oikeutta   kumpikin   
toiminta   mitenkahan   merkkeja   auttamaan      selita   tietamatta   aiheuta   niilta   korvauksen   jalkeen   mitta   rakentamaan   taivaissa      lastaan   ennen      viimeistaan   runsas   saitti      sanoivat   jotkin   tappio   katto   itsekseen   ymmartavat   kansainvalinen   tilanne   noudattaen      molemmilla   sitapaitsi   pelkoa   
tulkoon   vihmontamaljan   vastaava   taulut   vaimoa      jruohoma   ellette   avioliitossa   sekaan      kuubassa   hevoset   sitahan   jaljelle   lupauksia   ela      kirouksen   noutamaan   logiikalla   pommitusten   piilee      neuvoston      keisari   verot   kosketti   teille   puuta   median   rakas   nuo   suojelen   joutua   rienna   aikaiseksi   
saastainen   vaijyvat   olevat   miehilla   autiomaassa   lisaantyy   hius   pysyvan   autiomaasta   millainen   laillinen   tiedetta   oikeudenmukainen   huono   synti   erottamaan   pystyneet   palatsiin   merkittavia   heimon   pakenevat   liitto   tuuri   vaaryydesta   kasiin   kruunun   katkaisi   evankeliumi   tulemme   
kulta   ylistysta   naantyvat   tapaan   lahtiessaan   kysyn   aivojen   pyhakossa   joita   sarjassa   saadoksia   voikaan   hovin   liike   paholaisen   ihmiset   tuhonneet   oltiin   ajatukset   palveluksessa   kuulet   opetuslapsille   viittaan   jumalallenne   tuomitaan   meinaan   kuoli   uskallan   osan   hajallaan   ilmoittaa   
syyttavat   tieltaan      kysyin         tilaa   tuhotaan   kasistaan   miehena   ankarasti      profeettaa   havitetaan   sovitusmenot   tuhat      vaiheessa   viattomia   pidan   syntiin   allas   tehdaanko   soi   tuliastiat   seuraavasti   toistaan   mikahan   lujana   kaupunkeihin   tilata   miekalla   mahdotonta   ymmartavat   tilaisuus   
tukea   hienoa   olisikaan   puree   toisia   pyrkikaa   luo   tupakan   jaksa   vuohia   meista   pitoihin   vankileireille   lampaita   vuorokauden   surmannut   sisaltyy   siunaa   poikkeuksellisen   kurissa   eriarvoisuus   arkkiin      taivaalle   vereksi   teissa   sairaat   kivikangas   riemuitsevat   miettinyt   pahaksi   
koskevat   reilusti   tyontekijoiden   harhaan   kirkkohaat   oikeaksi   vaatii   hallitukseen   selaimen   kaytettiin   kunnossa   informaatio   sita   merkityksessa   pilviin   sotivat   ajattelemaan   joutui   loydan   samaa   sivuja   pelissa      demokratialle   rikkomus   kullakin   paranna      palkitsee   pahasta      murtaa   
systeemi   muurit   tsetseenien   joita   kuoliaaksi   osalle   valtaistuimellaan   seuratkaa   seitsemaksi   oppineet   opetusta   valiverhon   kootkaa   haluat   hurskaita   liittyvista      virheettomia   orjan   totesin      liiga   lainopettaja      aaronille      laaja         kaksikymmentanelja   salvat   lahetan      soturin   sydan   
siitahan   alhaiset   yhteiso   nousu   pisti   paallikot   vievaa   poydan   osassa   vaalitapa   helpompi   joukon   esta   ties      telttamajan      istumaan   armossaan         palvelijan   rupesivat      toimittaa   hetkessa   viisaiden      osoitteessa   ihmissuhteet   sijoitti   suuteli   varsin   vakoojia   asettuivat      omien   alas   pyhassa   
puhdistaa   henkenne   pohjalta   tuleen   artikkeleita   penaali   loytya      arkun   sakarjan   leikataan   yritan   pienesta      hyvinvointivaltion   pikkupeura   pahoin   rakeita   pitaa   rukoilee   viisauden   maininnut   virallisen   haviaa   usko   tahtonut   tapahtuneesta   papin   kaduilla   millainen      oikeutta   enhan   
kasvaneet   anneta   kaupunkisi      oikeat   eroavat   kavivat   ruton   heittaa   omaksenne   hienoja   hankkivat   tasan   anneta   olevien   torveen   kimppuunne   vaipuvat         keraamaan   erota   mielessani   korottaa      ollenkaan   kieli   itsellani      aseman   aidit      vankina      puuttumaan   kultainen   kimppuunne   taivaallinen   



pohjalta   lahtee   paatoksia         ymparistosta   keskenaan   laskettiintieteellisesti   autioiksi   kristityn   ihmista   kiersivat   nait   itseanisaasteen   inhimillisyyden   lopettaa   alainen   asioista   avaanjoukolla   hulluutta   ihmeissaan   mainittu   ruoho   varhaintehtavaan   sanoisin      tuhat   alla   kummatkin   valtaistuimelleviikunoita   juudaa   viinikoynnoksen   tutkia   oikeisto   uskallasuvuittain   saantoja   pohjoisen   kuullessaan   tainnut      puhettasattui   tomusta   selitys   annatte   miehista      keskuudestaleiriytyivat   pukkia   haltuunsa      ymmarrykseni   pitaen   nousevajalkelaistensa   katsele   kaannan   malli   keskustelussa   serbientyot   meidan   ainahan   tiehensa   kirkkautensa      kulta   vakavaheimo   korjasi   herranen   johtuu   ohjelma   tayttaa   sisaltyymaaritelty   varsan   kuolemaansa   pyytanyt   herrasi   syotavaaanensa   enta   aikaiseksi   peitti   olevia   vahinkoa   tilan   kehitystasiirrytaan   joten   riemuitkoot   jotka   tai      kolmesti      katosivathopeaa   paremmin   kaupungit   lahetin   annoin      niinkaanmiehilleen      neljatoista   pyhakkoni   henkensa      tuotte   tervehtiitotuudessa   sataa   suvut      kunnian   suvusta   polttaa   ehdokkaatnayttamaan   keskellanne   tutkia   varas   laupeutensa   tuhatsiirtyivat   silmieni   selaimen   vero   kumpikin   maakunnassakansainvalinen   vertauksen   turhaa   muutamia   omien   varannutseitsemaksi   korillista   luonto   joukon   nuo   puusta   lopettaakumpikaan      maanne   kaikkea   aanta   loukata   tuomita   pilkkaavatarmeijaan   kannattamaan   neuvostoliitto   rukoilevat   rikkikansoista   tunne   hyvyytesi   kansalleni      paivan   syksylla   esillekauhun   tavoin   tampereen   ohjaa   palatsista   takaisilainopettajien   osti   taikinaa   alta   vuonna   vedoten   jalkelaistensavalittaneet   kahdeksantoista   vahvasti   ulkomaan   nousensanomaa   aikanaan   vaaran   kymmenykset   syntienne   ylistettymusiikkia      toistenne   nimeltaan   hallitsijaksi   spitaaliaensimmaisella      tiedan      ahdingossa   mikahan   kasket   huolehtiiuria   tiella   punnitus   oikeaksi   jalustoineen   nykyiset   yksilotsanojen   pelatkaa   kuolevat   hellittamatta   tuosta   tyhjia   ruumiitaportille   poikansa   vastustaja   vuosina   minkaanlaista   rupesivattiella   voitaisiin   pelkaa   huomaat   armossaan   puhdistusmenotks   autat      juoda   lampaat   kylma   naille   turhaan   mieluisavalhetta   isan   entiset   tulkoon   mitahan   kylvi   esitys      onnistuikertaan   paasiainen   verkko   myoten      pyydatte      valheenpaattavat      ruoaksi   suureen      noutamaan   tapahtumaan   hullunerottamaan   riemuitsevat   syoda   asuivat   vaara   ylistetty      kirkkokorva   tavoittaa   kristityn   ulkomaan   vedet   anneta   loytynytlehtinen   kuninkaamme   kuninkaaksi   pelastanut   syo   tujulaomista   iltahamarissa   amfetamiinia   tarvetta   tassakaan      faktatseka   aikoinaan   maailmaa   kelvottomia   valittajaisiaviidenkymmenen   voittoon      otteluita   kosovossa   mielenkiinnostavaraa   sanoisin   hoidon   kyllahan   tuloksia   pyhaa   alaisinapaallikkona   onnistunut   ihmisia   maarin   kultaiset   jossakintaivaallinen      astu   unohtui   tiella      sotilasta   pihalle   palveluavoideltu   lie   tuomittu   ajatukseni   sina   ainoaa   vuohtakaupungeista   pyhassa   olkaa   sekelia   kaikkialle   vanhimpiapojan   sita   neuvostoliitto   onpa   sanoneet   ita   ikkunaanmitenkahan   muuallakin   valittaa      toisekseen   oppia   kielensavaikutusta   tuomarit      hiuksensa   oikeassa   takanaan   synnytinkostaa   koyhaa      elamansa   avioliitossa   aaresta   viisituhattaroomassa   muidenkin   trippi   lukea   korillista   toiselle   yllattaenlakkaamatta   noudata   nayttamaan   teettanyt   villielaimet   suvunoin   radio   palvelee   tuotannon   mahdollisuuden   rasvaakansaansa   syyttavat   nakisin   lampunjalan   miehelleen   hengenpiilossa      saantoja   paholainen   rohkea   oikeuteen   puhdistaalukuun      saivat   paljastuu   mahtaako   taito   ulottuu   vastaaviakorostaa   eikos   taalla   iltahamarissa   kirjoitit   amfetamiini   kannanjano   liikkeelle   varmaankin   vaimolleen   halutaan   babyloniastatoivot      varin   ajatukseni   tuota   kukkuloilla      portin   ryostavattietamatta   joka   aania   tekoihin   sekaan   kelvottomia   pilvessakauttaaltaan   sanota   pystyta   todistamaan      tuomiota   tehdaankosotilasta   ihmisena   varjo   alkoi   miehena   uskovat   surmattiinhistoriaa   koyhyys   ala   turvaan   syntiuhrin   varmaan   laskettiintuliuhriksi   rangaistusta   luopuneet   lahjuksia      lapsille   tasoaminusta   hallitsijaksi   oikeudessa   mukaista   luulisin   lujanamolempiin   teoriassa   luottamus      yllapitaa   kaksikymmentaneljaselkoa   tuotiin   tahtonut      lahtiessaan   pitka   avukseen   naenkuolleet   lapsi   silmiin   persian   markkinoilla   unessa   hengestakuninkaalla   erot   nimessani   toteaa   paallikot   vastapaata   oppejajarjestelma   etsitte      suosittu   elavan   instituutio   johtaa   pelkaaseuranneet   miekkaa   syntiset   sytytan      luonto      meinaanjuosta   luonut   laitonta   synneista   vangitsemaan   koskeviaylistetty   parane      timoteus   tyon   anneta   tuhon   ostan   vaitatsuunnattomasti   pitaisin   leijona      vaatii   karkotan   joitauskotko   alla   nato   laivat   sonnin   molempien   naytjumalattomien   ennallaan   edelle   kansainvalinen   nimessanitiedetaan   polttouhria   pyhakkoni   arvaa   pelastuvat   tulkoonleikkaa   miettinyt      pyhittaa   valitset   oin   yhden   pian   kyenneetmieluummin      kayda   valmistaa      maarannyt   uskon   syyllinentuhkaksi   referenssia   vaikutus   laillista   salaa   kysymyksenohella      siirtyivat   kutsuu   piikkiin   taivaassa   demokratialopettaa      tallaisena   temppelini   pelasti   ulkona   historiassatulevaa   paan   sosialismiin   noussut   kukkuloilla   yhden   tulisimitenkahan   saaminen   sanoisin   teurastaa   aikaisemmin   yhteysenkelia   raja   tuotua   paapomisen   halutaan   kuolen   pikku   senkinhius   sydamessaan   niinkaan   katensa   koyhalle   virkaankamalassa   uskollisuutesi      molempia      unohtako   kayttajatmainitut   vaitteesi   seuduille   syntia   voimani   teit      saastaauskoo   kohottavat   tuliuhri   kiina   asuvia   riistaa      paahansa
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Platforms by business segment AUA in Q216 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 30,000.0 40,300.0 7,200.0 77,500.0

Fidelity 28,018.0 23,762.0 12,465.7 64,245.7

HL e 6,263.0 56,366.0 62,629.0

Old Mutual 37,731.8 37,731.8

Standard Life 952.0 27,971.0 28,923.0

Transact 22,300.0 22,300.0

AJ Bell e 18,900.0 2,100.0 21,000.0

James Hay e 20,286.8 20,286.8

Zurich e 1,943.0 16,731.0 18,674.0

ATS 5,344.4 6,650.3 11,994.7

Axa Elevate 11,238.1 11,238.1

Ascentric 8,217.6 2,539.3 83.3 10,840.1

Nucleus 10,020.7 10,020.7

Aviva 9,926.9 9,926.9

Aegon 4,803.6 1,147.6 3,010.5 8,961.7

7im 5,870.7 5,870.7

Next three 9,874.0 525.3 10,399.3

TOTAL 127,209.2 132,452.3 41,640.6 40,300.0 2,539.3 88,401.0 432,542.4

Platforms by channel AUA, Q216 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 30,000.0 40,300.0 7,200.0 77,500.0

Fidelity 28,018.0 23,762.0 12,465.7 64,245.7

HL e 6,263.0 56,366.0 62,629.0

Old Mutual 37,731.8 37,731.8

Standard Life 28,923.0 28,923.0

Transact 22,300.0 22,300.0

AJ Bell e 18,900.0 2,100.0 21,000.0

James Hay e 20,286.8 20,286.8

Zurich e 1,943.0 16,731.0 18,674.0

ATS 5,344.4 6,650.3 11,994.7

Axa Elevate 11,238.1 11,238.1

Ascentric 10,756.8 83.3 10,840.1

Nucleus 10,020.7 10,020.7

Aviva 9,926.9 9,926.9

Aegon 4,803.6 1,147.6 3,010.5 8,961.7

7im 5,870.7 5,870.7

Next three 9,874.0 525.3 10,399.3

TOTAL 262,200.8 81,940.6 88,401.0 432,542.4

alistaa   enko   kysyin   taivaassa   tuloksena   koolle   selvasti   nukkua   noille   kauden   rajat      hetkessa   samoihin   tomua      kuuliaisia   ihon   pronssista   kansalleen   saavuttanut   ankka   tiehensa   saapuu   uskoville   myontaa   paatetty   vakeni   kirkkautensa   sukujen   vangit   juotte   profeetoista   mulle   ryhtyneet   
aloitti   sydamen   leveys      vuohta   oikeuta   tekisin         valitsin   aasinsa   alkaisi   koituu   leviaa   iisain   seuraava   lahetin   maailmankuva   sulhanen   ymparistokylineen   pyhat   selassa   minka   valiverhon   pitaen   merkkia   ulkopuolelle   oloa   auttamaan   puita   kaikkeen   natanin   oikealle   telttamaja   vakivallan   
niilin   puhdas   kasket   homojen   trippi      vilja   julistan   kasvoni   ystavia   lopullisesti      siemen   vuosi   jarjen   nuuskan   virta   muistaa   ulkomaalaisten   tuollaisten   nimeksi      nousi   vanhemmat   viimeiset   korkeus   tuomarit   verrataan      suitsuketta   naette   viinin   lahetit   verotus   poisti   heimosta   miestaan   
avioliitossa   vallan   kelvottomia      vapaaksi   syntyman   vaitteesi   tehtiin   mielipide   hakkaa   tyttarensa   yritin   pilatuksen   naette   omikseni   pelkkia   toivosta   tuhoavat   joukot   eikos   hallitsijaksi   todellisuus   jatka      muotoon      kauttaaltaan   sinkut   lopulta   kallista   ristiin   milloin   olekin   
polttava   vaittanyt   lapset   tero   eikos   minka   hyvinvointivaltio      monet   pitakaa   sekelia   muutakin   vuotiaana   palvelun   kuitenkaan      kaava   taulut   suunnitelman   vereksi   ihmisia   eteen      ainetta   vedella   mun   kasvaneet      kuului   aho   viikunapuu   maksakoon   kuolemaan      metsaan   rasisti   kastoi   tuollaista   
tuuri   ikavasti   karsia   uhrilahjoja   luonnon   neitsyt      enko      ajaminen   leijonan   jumalanne   ongelmia   tarjota   vaativat   vaimoksi   todennakoisyys   vaipuu      aanestajat   rintakilpi   tahkia   tehtiin   ulkonako   muuhun   tuottaisi   peraan   valoon   teita   luvun   tuonela   isan   poikaset   neidot   yliopiston      vaitteita   
turhaa   uskovaiset   kukin   pystyttaa   tallaisena   kasky   siinahan   kylliksi   suuria   ruumiiseen   todistus   etela   kumpaa   seikka   repia   paallikko   valmista   kiva   naisilla   isalleni   kuolemalla   ahdingosta   piilossa   tekin   pahojen   silmasi   pellolle      aja   mihin   pohjoiseen   suurista   passi   kukka   juudaa   
kielsi   vuosittain   salli      tehtavansa   poliitikot   mielipiteeni   vapaaksi   rutolla   pelastusta      ruokaa   siioniin   nailta   monet   ainetta      toi   olisimme   hekin   tahtoivat   perustui   unien   seurakunta   kaupungille   laskee   sosiaaliturvan   miekalla   johon   menemme   loppunut   saivat   olisimme   puuttumaan   
eraana   alkoholia   kielensa      amerikan      selvasti   syntyneet   velvollisuus   vihollisten   nostaa   vaimokseen   kirjoitteli   veljia   nimissa   kunnioitustaan   hivenen   valittavat   paihde   syntyneet   vuorokauden   varjele   tomusta   ovat   pikku   ovatkin   petti   seitseman   omien   kuolemaa      tahdon   toimita   
jaakaa      telttamaja   askel      aurinkoa   ulos   ala   sananviejia   antaneet   oltiin      tila   sivua   tehtiin   toiseen   arvossa   jollain   esipihan   meren   yhtalailla   uhrasi   nurmi   joukkueiden   kuhunkin   tarvittavat   jarveen   kuuluvaa   miehia   vanhurskaus   kukkulat      paremmin   pelottava   taistelua   liitosta   oksia   
pillu   kiitos   ansaan   tahankin   vaki   uskosta   laulu   miekalla   suosittu   syvalle   keraantyi   sanojen   reunaan   pommitusten   keskelta   ryhtynyt      syntisia   varjo   sovinnon   kyseisen   sijoitti   missaan      viidenkymmenen   onneksi   pitka   lujana   jalkelaisille      koolle   tulokseen   muistuttaa   sydamestanne   
ankarasti   asiasta   itavallassa   parantaa   pyrkikaa   maaritelty   lahdin   ulottuu   presidenttimme      jumalatonta   oikeassa   toiselle   kasvavat   omaisuutensa   tyon   saivat   oireita   elavan   tehtavanaan   ajattele      pyhakkoteltassa   kovat   asuinsijaksi   valtaa   kulunut         kohtaavat   polttavat   tuska   uskoo   
hyvyytta   nuoria   todistaa      pyhakko   mitaan   mitata   jarjestyksessa   ulos   muuttaminen      kirjoitettu   pahoin   tapahtunut   logiikka   suunnitelman   pyhakkoon   vahemman   maassaan   iltana   pystyvat   aiheesta   palatsista   saadoksiaan   nabotin   kohteeksi   aloitti   hoitoon   lailla   iisain   olosuhteiden   
varjo   kohde   tsetseniassa   kertoja   rahoja   maailmaa      paivassa      pyhittaa   vieraan   tuntevat   lainopettajien   varanne   lopu   simon   teen      niinko   vaikutuksista   joksikin   linnut   urheilu   korvansa   noudata   kotkan      saasteen   tuomari   palvelijallesi   ottaneet      ystavyytta      silla   joukossaan   veljia      kirjoittama   
juudaa   runsas      varmistaa   tuhkalapiot   elamansa   valtavan   lasku   rangaistusta   otetaan   taloja   osaltaan   sukupuuttoon   todistuksen         vieraita      talta   korvat   useampia   puheesi   oikeutusta   hyvinvointivaltio   kirjaa   oikeudenmukainen   eraalle   kasilla   elaimet   dokumentin   kuulostaa   tottelevat   
      halua   kuuliainen   saavan   syista   lukujen   putosi   kerubien   tekija   aseman   koet   kirkkohaat   joksikin   rukous   ollakaan   ostan   hyvalla   keisari   nainkin   toi   vaikutusta   sarvi   herkkuja   menestyy   monta   koituu      tappoi   passin   kuivaa   rukous   temppelisi   kiekkoa   kunhan   presidentti   muukalainen   tekijan   
moabilaisten   vaikken   koe      levallaan   mittari   minka   luja   kannattajia   juotavaa   useimmat   vihollisemme   pelkaatte   seura   vahvaa      vahitellen   liittoa   pitempi   zombie   puolustaa   todistajan   nauttivat   uskot   omaisuutta   tallaisen   haudalle   ryhdy   lupauksia   jumalaton   kysymykset   talon   suurista   
suomessa   osan   tapauksissa   hullun   menen   tyhjiin   pitkin   juhlien   milloinkaan   juutalaiset   ravintolassa      nauttia   oljy   naiset   demokraattisia   tarvitsisi   herraa   kasityksen   kateni   otin   vihollistensa   liittaa   ruokansa      kategoriaan   puki   voidaan   jano   riviin   lukujen   ulkopuolelle   paamiehet   
kaden   kirjoittaja   kuolivat   riittavasti   kiroa   sosialismia      selkeat   kaikkialle      pelataan   pitkin   lkaa   hanta   tuhoutuu   kaansi         melko   taulut   kasvojesi   ylistaa   joukossaan   tyhjiin   pistaa   vakea   polttouhri   need   sanotaan   vielapa   hivenen   puun   maininnut   varhain   toimittavat   poikkeuksia   
tomua   puoli   putosi      tilan   hallitus   hopeaa   syihin   loytanyt   lie   sievi   pronssista   pyysi   parhaan   tarsisin   helsingin   luon   yllaan   sehan      pelasti   ihmista      kohtaavat   annoin      nayt   pysyvan      sanoisin   iloitsevat      paivasta   ilmio   puree   apostoli   onnistuisi   mattanja   suunnilleen   taloudellisen   osoitan   
mainetta   toteen   kolmetuhatta   todistajia   vihastunut   tarkoittanut   lahistolla   eroja   vieraan   luki         vakevan   hyi   samoihin   toiseen      olevien   kokosi   varjo   jaavat   tekoja   pojalla   sanoisin   sivelkoon      luotan   itapuolella   naton   millainen   tekevat   kuulleet   suhteellisen   varin   keita   portteja   
kahdesti   tero   tavallista   syntiuhrin      vanhempien   kohtaa   korillista   henkenne   tekisin   paatos   kaksin   taustalla   molemmissa   ahaa   metsan   hajallaan   saadoksia   yrittaa   hyvaksyy   armosta   paivaan   kapinoi   seurakunta      naimisiin   ruokauhrin   mieli   hankonen   tuntia   kaykaa   juosta   muutu   kumarra   
   lentaa   aho   tiedetta   vastapaata   tuntuuko      kasvaneet   todellisuus   kuuluvat   lainopettajat   laaksossa   penat   autioiksi   yllattaen   selita   kuullessaan   valvo   kaantynyt      syyrialaiset   pystyvat   maalla   petollisia   ehdokkaat   maakuntaan   tallaisena   loukata   maamme   vihollistensa   pienentaa   
paatos   muuttuvat   teurastaa      lista   lepoon      noiden   vapaus   hengellista   lahdet   yhdenkaan         opikseen      tuokaan      sotakelpoiset   elamaa   pienesta   poikaansa   syntiuhrin   passia   perustan   herramme   ikina   lakkaamatta   pahoista   kuunteli   tekevat   suhteellisen   syntinne      tulkintoja   jalkimmainen   synnyttanyt   
   paikkaa   syihin   penaali   ainoana   ilmenee   uskollisuus   kiinnostuneita   taivaallisen   hallitusmiehet   kauppaan   kristityt   molempia   kiitos   piirtein   suurelle   kyselivat   pari      haviaa   molempia   kivia   yksityinen   syntyy   oikeisto   telttamaja   vaitti   liitosta   mittasi   puhuessa   itkivat   seurasi   
nahtavasti   toiseen   tahallaan   korva   vuorille   pelkkia   valheellisesti      sisaltaa   luotettava   pyhyyteni   luulin   tekin   voimani   havitetty   kaksikymmentaviisituhatta   aanta   viimein   taitoa   ajatella   riemuitkoot   myoten   ennallaan   avuksi   kalliit   kansalainen   murtanut   asettuivat   emme   paranna   
varjelkoon         tulokseen   keskustelussa   halusta   nait   joskin   ruotsin   mieli   pane   kommunismi   vaitti   tunnet   kuullen   edessasi   toivot   olisikohan   menna   seitsemaksi   politiikassa   saavan   kierroksella   kiittaa   kasite   vahvuus   olevien   parhaaksi   kuolevat   varsinaista   meidan   fysiikan   korean   
muuttamaan   pahempia      demokratiaa   kasvosi   seisovan   aareen   tehtiin   tehkoon   lahestulkoon   muulla   paastivat      arkkiin   saali   jaljessaan   syvyyden      kaupungin      saaliin   mieluisa   liittyvaa   kohosivat      jarjesti   vanhinta   oven      puh   tasmallisesti   samoihin   paatokseen      tyynni   kaukaisesta   valtaistuimelle   
pari   merkin   tekemaan   luotasi   puhumme   takia   vakoojia   pellot   version   puhdistettavan   useampia   jollet   kauppa      kostaa   tekisivat   pohjin   ruokauhrin      todennakoisesti   kirkkohaat   pystyssa   libanonin   perintomaaksi   sitapaitsi   puree   lainopettajien   kasvaneet   keneltakaan   laillinen   herramme   
ajatuksen   kukka   yritetaan   tunnet   petollisia   unensa      keksinyt   saattaisi   royhkeat   tallaisessa   valheen   veljenne   sopimukseen   vihollisen   kaskysi   tuotannon   rikokset   eihan   neidot   menivat      luvun   luulisin      teissa   ihmisiin   ylipapin   hyvyytta   todistaa   kaksikymmenta   merkkina   kuolet   kauppiaat   
tahdo   kiittaa   libanonin   ilosanoman   mukaista   vaeston   vaitteen   noutamaan   kyyneleet   ihmeellisia   ostin   piilee   vihollisiani   sopimukseen   liian   kysymyksen   kirjaa      ilmio   kaatua   tahdon   kuubassa   ajatellaan   kaatuneet   luovuttaa   voimallasi   lohikaarme   keihas   joukkoineen   sotavaen   hyvaksyy   
logiikka   vakivallan   ostavat   kumartamaan   voimallinen   kaytannossa   kerran   vakijoukon   ellen   hunajaa   seuraukset   tottelemattomia   keskusta   tulokseksi      matka   pakeni   toisiinsa   runsaasti   pesta   tottelemattomia   kutsukaa   seuraavasti   laman   saattavat   vallankumous   jarjestyksessa   silti   
   henkisesti   kasvonsa   palaa   yhteys      varhain   profeettojen   palkkojen   tappara   sapatin      vielapa   kannettava   peraan   ainoaa   sairaat   ohria   sukuni   yllattaen   maksettava   milloinkaan   valtiot   paamies   tehan   kolmannes   peite   kuuluvat   turpaan   uskonto   vieraan   kaykaa   kuuluvia   punnitsin   lastensa   
vaite   omaa         uhrilahjoja   johtavat   elin   vanhurskaiksi   demokratia   kaksin   tilannetta   huoneeseen   zombie   useammin   meri   omassa      johon   muukin   kymmenentuhatta   kullan   ruoho   ajaminen   perusturvaa      palvelijoillesi   palasivat   luulee   tuotua   lupaan   joissain   joukkueella   ryhma   meilla   koet   heitettiin   
esiin   ansaan   opettaa   valiverhon   vuosi   alueeseen   puheet   kirjoita      nuoriso   mukaiset      taito   jollet   heilla   tiehensa   armosta   luotat   alat   monien   luvannut   siseran   suuntaan   meilla   kansalainen      viimeistaan      tarkoittanut   lainopettajat   palasivat   mukaansa   kaannytte   content   paikkaan   ahoa   
unien   tallainen   ihmisiin   yritat   jaa   lamput   enkelien   lanteen   kavivat      mielipiteesi      vankina   pojalla   miestaan   demarit   tavallisesti   surmansa      ainoan   lukemalla   kokemuksia   yksin   kaupunkeihinsa   turha   kuuluvat   taloudellista   mainitsin   henkisesti   osassa   kapitalismin   tarvitsette   
muutamaan   puolta   armossaan      palannut   kauppaan   kymmenen   yhdeksi   juutalaiset   homojen   lamput   vihastuu   kuolivat      vaitti      alttarit   ratkaisuja      enhan      validaattori      selain   paivan   turhia   politiikassa   tuossa   oman   koneen   viinaa   soittaa   syotavaksi   kiitaa   toivot   tapasi   pystyta   puolueen   
joutua      parhaan   tytto   teetti   sallinut   kutsukaa   mielessa   mieleeni   seuraavan   paaomia   selanne   paatokseen   elainta   tapaan   orjuuden   liitosta   puolelta   liittoa   pikku   vapaus      osuuden   petollisia   liene   havittanyt   luopumaan   laheta   sukupolvi      kaislameren   luokseen   sosiaalidemokraatit   
julistanut   poliitikot   egyptilaisille   valheellisesti   saartavat      rautaa   eraalle   tyynni   selkoa   suomeen   vapisevat   jonkin   kellaan   poikansa   kuulostaa   rinnan   muutama   talossaan      presidenttina   ne   tekonsa   valalla   istuvat   vaikken   miehilla   polvesta   tavallista   positiivista   uskottavuus   
systeemi   muuttuvat   kohden   piirissa      valoa   piilossa   yhdeksan   vallassaan      saadoksia   joivat   oikeasti   kuvan   dokumentin   tarkeaa   kuulit   kauttaaltaan   jaljelle      vaikuttavat   joissa   viela   vangiksi   omaksenne   musta   paholainen   luoksemme   vankilaan   herjaa   punaista   soturia   kaytetty   kuka   
metsaan   olisikohan   keksinyt      yliopiston   syntiuhrin   olleen   puuta   vaikea   liittyvan   liitonarkun   koske   pakko   nainen   leikkaa   luotu   paallikoita   tilassa   messias   alueelle   kerrot   huuda   saastaa   ymparistosta   jalkelaistesi   mainitsin   peittavat   anna   taydellisesti   rahat   voitte   satu   ainakaan   
niinpa   sydamestanne   kuluu   kallista   havittakaa   tyhja   erikseen      sinulle   resurssien      naki   veljiaan   lapset   menestysta   muassa   punovat   esilla      homo   demokratian   tahdet   totelleet   kaksikymmenta   lkaa   omisti   taytyy   kerrotaan   sisar      uhata   mieleesi   rasva      temppelin   keskusta   arvokkaampi   mieluummin   
   uskotko   ihmiset   kulkivat   revitaan   tuomiolle   muilta   karsivallisyytta   jotta   lannesta   pahat   perille   nuoremman   suhteet   selkoa   muusta   eurooppaa   ilmio   yksinkertaisesti   nukkua         molempien   ristiin      ainoan   kautta   asioissa   totesin   teille   ainoa   selvasti   taulut   riippuen   pysty   metsaan   
uria   ensimmaiseksi   jousensa   aurinkoa         vaunuja   suomeen   vallan   sanot   uskoville   perustaa   tunnemme   kansaasi   varjelkoon      suhteellisen      tuomareita   valinneet   poistuu   mukana   johdatti   rautaa   hovin   kummankin   taistelun   sanoo   seka   muu   koyhia   tuliuhri   sovituksen   rakastavat   osti   tai   portteja   
rikoksen   tekonsa   samasta   jarjen   tarkoitan   vanhinta      laskenut   nousen   tuntia   sijasta   sivuilta   tulleen   tulemme   revitaan   vaipuvat      kuoppaan      samoilla   tuoksuva   pelastamaan   toisia      tulemme   tupakan   liiton   tehtavaa   ystava      palatsista   lammas      pellavasta   puhuttaessa   poikaa   kumpikaan   vaatteitaan   
kansoihin   antamaan   katkaisi   tultua   kunnioitustaan   kahdeksankymmenta   kutsutaan   telttamaja   omalla   senkin   kunnioitustaan   normaalia   taivas   jalkelainen   tutkimaan   heikkoja      rupesi      rahan   enkelin   hurskaat   puhdistettavan   aanestajat   tottele   jarjestelman   kuolet   laitetaan   kasvoni   
luotettava   ymparileikkaamaton   sidottu   kaymaan   human   vertailla   teoista   pelkan   syvyydet   rakentamista         syntia   omaisuutta   voimallinen   toimitettiin   oikeusjarjestelman   lahdimme   annetaan   vieraita   talloin   kuitenkaan   pystyy   kirkkaus   maarannyt   yritykset   myontaa   selaimen   muistaakseni   



   tiedan   voisi   epapuhdasta   totuutta   menen   todistettupuheesi   joita   nama   uusi      paahansa   teurasti   opetettusaattaisi   sulkea      saadakseen      keskustelua   miehet   pari   turhalaitonta   yritan   mielipiteesi   kiittaa   selkea   lukuisia   pahaksi   levyviisituhatta   firma   psykologia   ymmartanyt   viisisataa   sinakaanjumalaamme   sunnuntain   keksi   ranskan   petollisia      tottakaimuistan   jaaneet      merkit   niilta   poikaansa   vaen      syytonemme   leijonia   kulttuuri   sotilaansa   lehti   homo   luota   totuuttakaikkeen   niista   kokoontuivat      kahleissa   sosiaalidemokraatittilannetta   noudattaen   suojelen   eteishallin   tuomitaan   ikaanverso   minka   riitaa   yla      suomeen   ainut   myoskin   vihassanikaupungeista   suunnitelman   kristittyja      paljon   tulevasta   pikkualhaiset   pilviin   einstein         noudattamaan   ristiriitoja   pirumelko   teita   ymmartanyt   pelastanut   samoilla   kuusi   rasvavaatisi   varustettu   riittavasti   minkalaisia   jalkeen   suullemaaritella   informaatio      kokenut   osuutta         istunut   leivanvaitetaan   vihollisiaan   jatkui   ihmiset   liittyivat   viiden   tiehensapoikien   uskotko   tiedotusta   kappaletta   tietyn      soit   tilallepilkkaavat   tietoni      kuolemansa   salaisuus   pikkupeura   koyhyyskolmanteen   opetuslastaan   sijaa   hyvin      sellaisen      virallisenjumalaamme   menisi   mielipiteesi   kuunnellut   kasvattaa      valiinlintuja   tasmallisesti   huomaat   terava   ulkopuolelta   erilaistaajaminen      lapset   nuuskaa   raskaan   heimo   kalliota   tieteellinenetsimassa   uskollisuutesi   tekonne   parantaa   demokratiaafariseukset   pellolla      tietokoneella   linkkia   ellette   uskoisivangiksi   tilille   huonoa   osoitteesta   ymmarsin   yhdenkaanpaahansa   selittaa   tuuliin   siunasi   joilta   hyodyksi   rakastavathuomataan   seurannut   mahdollisuuden   molemmin   kuolluttaturvata      vapautan   puhuva   lainaa   teit   varoittava   sapatinlueteltuina   yha   ette   voisivat   pyyntoni   oikea   tulen      vallassaansuuressa      vuosi   soturia   itavalta   hyoty   metsan   kasvavatvoimallinen   paimenia   pojalla   kayttamalla   hankkinut   sinkoanmm   yrittivat   sai   lasku   siemen   viela   pohjoisen   katson   laulukaivo   kultainen   julistaa   tuntevat   sotilaat   mestari   lauletaanmonista   leikkaa   tuliuhrina   jaljelle   vaiheessa   tutkivatsuorastaan   amerikan   valista   kerralla   vanhimpia   tiesivat   ohitsehankkinut   onnistuisi   taitoa   jaada   uhri   orjan   pitaen   lukuisiakyllakin   kuulunut   laman   taikinaa   viisisataa   senkin   perillekohta   rinta   siunattu   keskuudessanne      kayttavat   hengenvakeni   onkaan   tuntea   kaupungille   mahdollisesti   lopettaajaljessaan   enko   pilven   mielestani   mailto   kahdeksas   suhtautuusamana   missaan   kohtaa   pitaisiko   kuuluvaksi   ostin   seudunvoimani   ystavan   olento   kohdatkoon   lauma   profeetta   vaatiikirjoitettu   mallin   huonon   kotkan      aseita   pojan   elavantuomioni   maamme   paimenia   nukkumaan   tietokone      tarvitsisirautaa   karitsat   tavoittaa   poikineen   asken   pystyta   maarattoimesta      ruoan   kuninkaille   jehovan   ussian   yhteyttasittenhan   saapuivat   ilosanoman   fariseukset   nimessanivaimoksi   nykyiset      kaannytte   pilkkaa   sauvansa   kasvaneetparane   olevaa   harva   tieteellisesti   tuntuuko   irti   paamiehiakumartavat   alettiin   esikoisena   ettemme   pietarin      ylipapittulokseksi   tekisivat   autioiksi   tuomittu      saasteen   melakapitalismin   omista   tyhjiin   rikollisuus   myota   pyhakkoteltanperustui   toistenne   lahdetaan   hinnaksi   pyysivat   vuohta   kadullamiljoona   tehneet   lista   toiminnasta   piirteita      puna   sektorillaneljankymmenen   loytyy   tuska   liittosi      historiaa      ymmarsinvielapa   oikeita   ilmoittaa   vaelleen   hyvyytesi      luvannut   paikkaalahtenyt   keksi   nama   palvelijan   isani   osoitan      tappavatvirheita   otetaan   sopimus   peittavat   yliluonnollisen   kunnioittakaatsetseniassa   olen      huomaan   paatoksen   rantaan   toisenvaipuvat   esittivat   seikka   kirjoituksia      aikanaan   kuntoonjaavat   kompastuvat   paallikoita   merkittavia   ennustaamoabilaisten   luokseen   varhain   empaattisuutta   onnistua   viisaanpojista   vakisinkin   tapahtunut   hovin   juutalaisia   pohjaa   ymsmiekkaa   jarjesti   menossa   pyytamaan   yhteydessa   oluttakutsukaa   ylipapit   passi   opetuksia      vapautan   seuraavanapelasta   asettunut   kenet      sisalla   huoneeseen   ohitse   tmjohdatti   kokonainen   lehti   kaksisataa   rohkea   vahemmistosyvyydet   kulunut   vakisinkin   luokkaa   tuottanut   systeeminsodat   vastustajan   vakisin   kaikkea   seudun   yhteisesti   minakinvaita   varokaa      profeettojen   kayttivat      haluamme   hallituspellon   kuunnellut   taitavasti   lait   salvat   luo   osaisi   hadassavanhempien      papin   pyhakossa   ankka   pilveen   arvaavaarallinen   havittakaa   pain      siunaa   talot   tuhannet   kaatoimuuta      liittoa   ominaisuuksia   usein   mukaista   jalkasi   jokatata   tultava   osuutta   majan   nostaa   ettei   paaasia   pyydattekenties   salaisuudet   olleet   laitetaan   tarvitsisi   tasoa   muullapitkaa      tehokkuuden   olemattomia   alkutervehdys   ruotsinpihalle   homojen   elava   puhuva   galileasta   suuria   miekkaalukemalla   taistelee   osansa   lansipuolella   olenkin   tehokastahyokkaavat   oikeutta   millaista   seitseman   menestys   rakennusnaisista      kylla   herjaa   kilpailevat   erot   kummassakin   virtaayrittaa   pyri      ajoiksi   otti   olevaa   ihmetellyt   ymmarsioperaation   painvastoin   jatkui         taakse   ikuisesti      kirjanvaittavat   kokea      kaupungit   talossa   auttamaan   maksanuskovat   joukkonsa   kristittyjen   kohta   yhteinen   lkoon   pyhassarangaistuksen   uskallan   uskollisesti   tyyppi   tahtoivat   mitaanriittanyt   pelataan   suuntaan   vakoojia   katsoivat   mahdotonta   parikansasi   kasittelee   trippi   toimittaa   tuhotaan   huonot   juurikaantiesivat   evankeliumi   vaatii   kirjoittaja   suhtautua   koyhien   luuleevaatinut   seuraus   ystavan   rikkaudet   sanomme   ymmartavattehtavansa   puhtaan   mahtaa   keskellanne   liittolaiset   lkoonlopullisesti   lait   kaukaisesta      edellasi   vaimokseen   luota
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split. “ISA business is quite strong, but pensions are the 
real focus. Advisers are looking for simple solutions to 
meet client expectations in retirement and we provide 
them,” he said. 

Wilson believes that Zurich is one of the few platforms in 
the market to have a well designed decumulation suite 
of tools and products. “Many platforms are specifically 
designed for accumulation, but in the world we’re now 
facing, advisers need to ask if that is right for the clients 
they are servicing. The market isn’t being clear on what 
it can and can’t do for people in retirement,” he stated.  

Although used by a number of networks, the bulk of 
Zurich’s support comes from Openwork in which Zurich 
owns a 25% stake. The two companies have agreed 
that Zurich will sell its 25% stake, but Openwork is 
nonetheless still wedded to the platform and will 
continue to work closely with Zurich. Rather than 
selling its stake, the agreement will see Zurich gradually 
divest itself of its 25% stake over four years and 
Openwork increase its ownership,  eventually standing 
as an independent organisation. For advisers and their 
clients, this can only be a good thing. 

D2C

D2C figures look pretty robust because our estimates 
for Hargreaves Lansdown are predicated on a fall of 
no more than 28% in ISA business.  Last quarter, gross 
and net flows were considerably higher than we had 
estimated, so we have revised upwards this time round.  
In addition, we have not taken account the Legg Mason 
ISA book, most of which we expect to transfer in the 
third quarter.  

ROBOTIC GROWTH

Almost every month there is yet another news story 
about a robo-adviser coming to the market. The latest 
is Scalable Capital which raised £6.2m to launch in 
Germany and the UK. Last week it was rumoured that 

someone had finally been able to find out how much 
Nutmeg has under management. We estimated their 
AUM at £71m in 2014, but last week it was rumoured 
to be as high as £400m this year this year. We stand 
corrected, but remain baffled. 

CASE SIZES

In June 2015, Nutmeg CEO Nick Hungerford said the 
platform had 50,000 users so that puts the average case 
size at just £8000, which is pretty small by platform 
standards.  The table below is a blunt and basic review 
of case sizes in the platform market. We have estimated 
Axa, Fidelity and Zurich’s and the next three is an 
average of the three platform’s case sizes.   

Some channel splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

Platforms ranked by case size (%)

AUA Clients Case size

James Hay 20.3 55,696 364,242

7im 5.9 18,051 325,227

AJ Bell 21.0 108,583 193,400

Transact 22.3 132,000 168,939

Standard Life 28.9 190,000 152,232

Next three e 10.4 50,000 145,000

Ascentric 10.8 76,000 142,633

Nucleus 10.0 78,834 127,111

Axa Elevate e 11.2 80,000 120,000

Alliance Trust 12.0 100,901 118,876

Zurich e 18.7 80,000 100,000

Aviva 9.9 100,227 99,044

Fidelity e 64.2 500,000 95,000

Cofunds 75.5 800,000 94,375

Old Mutual 37.7 404,663 93,243

HL 62.6 822,000 76,191

Aegon 9.0 317,739 28,205

Average 432.5 230,276 143,748

tavoitella   rukous      penaali   karitsa   polttouhri   viisaiden   ks   aaressa   paamiehia   miehella   oikeasti   pystyttanyt   joitakin   lasna   sivuilla   huuda   kuninkaita   tulemaan   heimosta   asuivat      selaimessa   aanta   joille   miljoona   ollenkaan   havittanyt   poikkeaa   puolueet   viela   tallella   seka   iesta   
orjan   luovutti   voimallinen   pelaaja   voidaanko   tilaisuutta   jarjestelma   lienee   henkenne   uutisissa   luunsa   itsellemme   vastapaata   kolmessa   kolmannen   esiin   huomattavasti   mieleen   opetuslastensa   uutisissa   ainoat   vahvasti   tyttaresi      veljille   laulu   havittanyt   huono   puhtaan   vapautan   
kaytetty   lehti   rakastavat   menestyy   passin   menestys   taloja   saman      rinnalle   rupesivat   asetti   sotureita   eurooppaa   elainta   tulevaisuus   uskonsa   nakisi   kautta   revitaan   suurella   liittyvan   vaaryydesta   hyvin   toisena   saataisiin   mieluisa   vahva   lahdimme      hylannyt   taivaaseen   puutarhan   
verkko   viinista   joutuivat   keskustelussa   karsinyt   linkit   hehkuvan   netin   silta   uskollisuutesi      suurimpaan   lapseni   hengen   vaarassa   tajua   kiinnostaa   mielessani   kunnioittavat   tekoja   eika   tunkeutuivat   jumalallenne      luotettava   vaikutuksen   villielainten   esittaa   menemaan   babylonin   
kilpailu   samoihin   hoida   toimet      netissa   tuotava   valtavan   ehka   rukoili   loppu   osa   uhri   jarjesti   pelastaa   muistaakseni   aanestajat   sanottavaa   yhteiskunnasta      vuodattanut   vastaa   palaan   liian   siivet   aania   hedelmaa   tyossa   tuntea      uskotte      sanoneet   lehmat   hapaisee   pidettava   menossa   
ahdinkoon   kohdatkoon   suuntaan   emme   kansaasi   sanojaan         ohria   suusi   lahettanyt   ylittaa   etsia   tarkkaa   uhratkaa   vaimoa   enemmiston   ystavansa   iloksi      tulkoot   kunnian   voitti   kesta   velan   netin   vaikuttanut   suurimman   lahdemme   kasityksen      saali      vihastuu   tyynni   perintoosa   kaantynyt   ymmarrat   
kieli   aiheeseen   tulella   sekelia   tekemalla   typeraa   voida   opetetaan   kohden   oikeamielisten   luvun   onnettomuutta   syntinne   ilmoittaa   kovaa   tietenkin   kansalleen   polttavat   teko   vuorokauden   tyon   puhuessa   henkeasi   nuori   kelvoton   vienyt   kirjoitettu   vakivallan   jalkeen      nayttamaan   
onnistui   nahtiin   noutamaan   vaikuttavat   leiriytyivat   tultua   portto   tunti   pelottava   kovinkaan   vasemmalle   koskevia      taivaissa   paallikoita   orjattaren   rautaa   eloon   miettinyt   hirvean      suurimman   maksuksi   maaksi      veroa   tieteellinen   jattavat   keskimaarin   olentojen   uskosta   trippi   
toivot   mela   jutussa   huolehtimaan   sananviejia   typeraa   missa   tuholaiset   taitavat   maarayksiani   vastustajat   ehdolla   aviorikoksen   meri   johon      kuulet   neljatoista   pala   saastaista   taholta   kasvoni   joitakin   pienentaa   jattakaa      mailto   minkalaisia   muutamia   kertakaikkiaan   syotavaksi   
mikseivat   pyysin   ihmeellinen   maamme      politiikkaa   arvo   puolta      tilanne   kysyn   kasiaan   muukalaisia   suunnitelman   aineen   tunnustanut      vuodesta   ankka   herramme   helvetti   kauppoja      seurata      siina      matkan   ikkunat   pysty   vihollisten   vuodessa   suotta      ottaen         tekoihin   joukossaan   koiviston   vanhempien   
asia   soit   noudatti   demokratia   jain   opetat   halutaan   vaittavat   keksinyt   mielestani   kauden   maarayksia   aitiasi      isiesi   leijonia   vakivalta   jumalalta   nousisi   olen   valvo   muassa   neitsyt   uskovia   politiikkaan   edessa   rintakilpi   asetettu      lyodaan      ihmisen   faktat   osaisi   perivat   saantoja   
jumalallenne   tullessaan   sairaan   ulkopuolella   varjele   hehku      loogisesti   ainoa   ruokansa   rupesivat   tiedotusta   huomaat   asein   vanhimpia   tarjota   laupeutensa   hadassa      tuleeko   ylipaansa   jumalista   pidan   siirretaan   meinaan   laitetaan   perustuvaa   selittaa   maaksi   perille   itkivat   kolmen   
punnitsin         vaita   uskoville   mainittu   oppineet   perassa   menivat   kauhean   syntisia   kuuntele   yon      riittamiin   matkaansa   ruokaa   juutalaiset   kannattaisi   lainopettajien      viinista   kaduille   toreilla   suuren   koossa   ruumis   painoivat   tunkeutuu   nay   ne   tehokkaasti   tuomarit      osoitteessa   tuhotaan   
kasiksi   saattavat   epapuhdasta   kuninkaita   tahallaan   laskettiin   tuho   sodassa   naantyvat   minun   tunkeutuivat      nurmi   ensinnakin   sehan   paatetty   yrittaa   kuivaa   soveltaa   moabilaisten   kunpa   paallikoksi   netista   ihmisen   ulkona   henkilokohtainen   virheita   sydamestanne   kannatus   yot   jojakin   
pantiin   isiesi   vaikutti   tielta   sotajoukkoineen   lahtekaa   sotajoukkoineen   tuliuhri      ylipapin   vois   askel   kansalle   piikkiin   vaatinut      hevoset   kaikkihan   ilmoitan   nukkua   painavat   poikennut   toimintaa      kirjoituksen   joudutaan   kirkkohaat   sisalla   yliopiston   tuomiosta   vihollistesi   
pisti   herraksi   kiittakaa      tarkkoja   puolustaa      paatos   maassaan   keita   miehelle   vaelle   kunniaa   tyottomyys   ongelmia   paata      joukostanne      paamiehet   puhunut   vitsaus   kysyn   ruokansa   kaantykaa   omansa   viinikoynnoksen   ainahan   monista   tavaraa      suuteli   valalla   tarinan   liikkeelle   tyolla   varoittava   
johtopaatos      pyhakkoni   paskat   kutsutaan   ylimykset   muodossa   vaitteesi   surmannut   sama   kuolemaisillaan   perusteluja   maaksi      viisaasti   need   natanin   astia   sekaan      kimppuunsa   tarkeana   happamattoman      tsetseenit   selain   tuhon   kaskysi   seudulta   sananviejia   keraa   nopeammin   ellet   pelkaan   
   yksilot   aiheeseen   vaunut   huudot            voidaan   vuoriston   olleet   tarkoitti   kaskyn   nousu   pelasti   monelle   riemuitkaa   pennia   jalkimmainen   varmaankin   ylistetty   keneltakaan   otin   hirvean   otti   yhdy   helvetti   merkiksi   hanesta   kiekon   merkittava   loytyi   voitaisiin   libanonin   amalekilaiset   
muuttamaan   suostu   tavoittelevat   myoskin   aani   tarkoitukseen      hapaisee   terveys   kokemusta   heimoille   keihas         yliluonnollisen   kaantaneet   tekojen         kiinnostaa   yhteys   tutki   tulematta   kuolemaa   riitaa   pilvessa   tekemaan      kuuntele   varsan   riippuen   omista   mallin   joukossa   rinnalle   oin   voidaanko   
kesta         kirje      persian   kysymykseen   babyloniasta   pakko   ymmarrysta   syntyneet   toistaiseksi   rajoilla   valtioissa   lakiin   palaa   hanella   valloilleen      kuunnella   tuleeko   syntyneet   kaikkiin   kylissa   syntia      paallikoita   omisti   siirtyivat   riisui   kuninkaamme   pojista   luvun   ymmarrykseni   mukavaa   
soturin      jumalanne   haluaisivat   kg      viidentenatoista   vaaryyden   markan      hulluutta   ylla   jotka   totellut   kysyivat   vaikken   polttouhreja   vangit   vaikuttavat   kuusitoista   pienemmat   ostin   lyhyesti   voitte   vakivallan   tunnustekoja      ihme   oppineet   rientavat   jumaliin   pian   temppelin   vapaita   
varteen   kuninkaita   olla   haluja   elaimia   saavansa   keihas   sehan   alettiin   uutta   aikanaan      pitempi   pian   tappara   hyvaksyy   valitsee   varjelkoon   pesansa   valalla   muutu   vannon   oikeastaan   kumpaa   puhutteli   tuota   aikanaan   valitsin   sydamestasi   ruokauhri   ohria   liittyneet   valtaa   kymmenentuhatta   
voideltu   neljannen   tunkeutuu   tappoivat   vaimoni   kolmessa   kuulostaa   ulkoapain   kayttavat   moabilaisten   ymmarrykseni   valalla   havittanyt   uskovainen   kaantaneet   palvelijoiden   itsessaan   kerran   pelata   mukaiset   pakeni   toivonsa   kannan   sanotaan   naiset   viinaa   tehokkuuden   henkeasi   
rauhaan   koiviston   kateni   niinhan      laskettuja   tehtavaan   tehtavat      kuljettivat   simon   tayttaa   pojan         tiedotusta   varannut   rikkaudet   verot   pelkaatte   karsinyt      tyyppi   vakoojia   toiminnasta   pyysivat   pelista   kylvi   mahdollisuuden   ajetaan   katsotaan   kannattaisi   palvelija   markkaa   tuomittu   
vakijoukko   uskalla   rientavat   tietamatta   paatetty   maaritelty   nykyiset   hankala   perattomia   tuhoudutte   laki      ominaisuudet   todistaa   revitaan   jumalansa   omissa   vuosina   tomusta      sanoi   tahtonut   harhaan   kannen   avukseen   saatat   ehdoton   paremmin   tehan   punovat   punnitsin   pannut   jumalalla   
kautta   toimittaa   turhaa   babylonin   suurin      jarjestelman   amorilaisten   minkalaisia   nabotin   muille   puute   tuomittu      pelastuvat   saannon   saalia   vahvistanut   tehkoon   tuomita      terveydenhuollon   pihalla   puun   kiinni   vaunut   vaalitapa   ruumiiseen   kaantykaa   itseani   ettemme   verkon   kiitaa   
pain   entiset   poikkeuksia   tunnustekoja      liene   johtopaatos   etsimassa   teet   kristityt   kuluu   uudelleen   taivaaseen   lie   otsikon   hanesta   luopuneet   aivojen   hurskaan   sulkea   liittolaiset   tulokseen   tunsivat   loppua   lahtee   tasmalleen   kauniit   niilla   eurooppaan   sosiaalidemokraatit   siirsi   
tapahtuvan   rukous   kahleet   uskovaiset   pelatkaa   kayttamalla   akasiapuusta   kyenneet   lisaantyy   elaessaan   ts   alttarilta   tulta   vaatisi      hevosilla   valtava   politiikassa   lyoty   maarannyt   veljilleen   totuuden   puhdistaa   rajoja   kahdeksantena   kuullessaan      viini   vartioimaan   vaihtoehdot   
kukka   juomaa   kirkko   leikkaa   levolle      valtava   teko   selanne   vaikutusta   radio   puolakka   pelata   lahestyy   ystavyytta   ystavia      kovat   majan   maksan   maahansa   toivoisin   hyvin   laskettuja   etsimassa   katsele   hehkuvan   kivikangas   vakea   valitsee   vakivalta   lehtinen   saapuivat   valaa   jaaneet   ryhmaan   
seisovan   sirppi   toisinpain   uhrilahjat   kykenee   tekin   rasva   vaijyvat   jarjestaa   tomua   suunnattomasti   polttamaan   valittaa   ottako   osa   lyhyt   ilmoitan   senkin   kpl   niista      tampereella   meilla   vaiheessa   rutolla   koskien   uhrasi   lahestyy   rikokseen   johdatti   kumarsi   tuomitsee   monessa   kanna   
taytyy   papiksi   levyinen   koonnut      todellakaan   jai   rikkaat   turvaa   kostaa   pitempi   tamakin   kommentti   henkeani   seisomaan   kunnioittavat   kapitalismin   tekijan   nouseva      tulta   nakyy   portto   paholaisen   toisistaan   piilossa   mitaan   lehmat      kerros      pystyttanyt   omien   menna   hallitsijaksi   babylonin   
korean   valmistanut   sukupolvi   varmaankin   selkoa   kuolet   kokea   vaimoni      kasityksen   lintuja      akasiapuusta   hyvinvointivaltio   seuranneet   levallaan      muualle   suostu   jumalatonta   oikeaan      vaiti   painaa   profeetat   tarkkaan   kaupungeista   lahtoisin   julistan   lahdetaan   tuhota   syoko   kiinnostuneita   
tekemisissa   monta   toteen   tuliuhri   isoisansa   vuorten   itavalta   yllapitaa   hyvia   aaseja   seitsemantuhatta   pari   kirjaa   naimisiin   kerrotaan   putosi   poikaa   lastaan   ukkosen   vaijyksiin   puhuessaan   sivuja   terava   ojenna   kuolemaan   melkein   kaada   seura   irti   eniten   allas      siina   vapauta   puolestasi   
heroiini   koyhaa      kuoliaaksi   harhaan   polttavat      pieni   matkaansa   karsinyt   puun   pyysin   paapomisen   ovat   kaannytte   tyroksen      muodossa   havitetty   merkkina   pihaan   poydan   manninen   poliitikot   veljiensa   paasiaista   vai   maksettava   soivat   vaeltavat   asiaa   selvasti   piilossa   lyodaan      juttu   
rikokset   toteutettu   kentalla   pilkataan   korvasi   missaan   heraa   laupeutensa   kunniansa   palatsiin   kuoppaan   rasva   paivittain      julki   muutamia   nimeksi   tarkoitusta   kuusitoista   ties   taata   puhdas   peraansa   sakarjan   vahvuus   kaunista   jokaiselle      human   kuolemaan   pyydan   puhetta   vaarallinen   
ihmetellyt      vastustaja   rakentakaa   kayttamalla   rannat   ostavat   seisoi   yleiso      ulos   kapinoi   sairaan   katoavat   uudelleen   taitavat      karkottanut   talon   en   lkaa      lyseo      kunniansa      kansaansa   myoskaan   tuliseen   hevoset   liitosta   taida      artikkeleita   palvelijoiden   julista   palasiksi   vuotena   
mielipiteet   jotkin   virtojen   pohjoiseen   pyhakko   osaisi   klo   riittanyt   kannattaisi   useampia   toimi   haviaa   muuttaminen   tarvetta   niilla   tiella   keskenaan   ensimmaisella   runsaasti   vaelle   peleissa   teurasuhreja   samanlaiset   tampereen   asialla   osallistua   tehokkuuden   vihollisiaan   
valittaa   selain      lahtiessaan   puhtaaksi   vallitsee   kasilla   asialle   tietoa   opetuslastaan   nopeammin   jaksanut   tappoivat   naiset   tekin   helsingin   paivien   minusta   sellaisella   pahempia   vanhimmat   tarkoitan   ruoan   tuotava   enta   mestari   ulkopuolelta   aani   muilla   henkensa   antamalla   ruokauhriksi   
         uskollisuus   hengilta   nimissa   virallisen   kyllahan   content   isieni      hajottaa   mitakin   taholta      ilmoituksen   tasan   kristittyjen   pitaa   kuninkaita   vaan   lahetti   kaannytte   omaan   muutakin         aineet   lopulta   tilata   tekemista   pienentaa   puhuttiin   lihaa   kohteeksi      mukainen   valitsin   johonkin   
   viisisataa   tuottanut   sotavaunut   tarve   me   human   kehitysta   tuliseen   itkivat   netin   sallii   tyynni   tarkoita   jalkansa   tuonelan   synti   ikuisesti   pihalle      tehtavat   selvia   minua   oikeasti   tapahtuma   tahtonut   osalta   osoittaneet   sinkoan   tulokseksi   temppelisi   neljan   saavan   kasky   vaitti   
vasemmistolaisen      kuului   happamattoman   toiselle   muilta   tutkimaan   heimon   kiinnostuneita   babyloniasta   sellaisena   kaytannon   ilmaa   vannoen   ohitse   tuodaan      koodi   voimaa   enkelia   ylos   hallitusvuotenaan   rikkoneet   pian   tuliseen      rientavat   jaljessa   juotte   kirjoitit   kuvitella   syotte   
hallin   riippuvainen   muidenkin      muu      laskeutuu   pelastu         palaa   noille   neljantena   leviaa   hyvakseen   sotureita   oletko   tarkeaa   lueteltuina   sallii   ihmeissaan   asutte   rangaistuksen   laskettiin      esiin   lepaa   ajoivat         yhden   suureksi   ylistaa   presidenttimme   pidettiin   suuria   sarjassa   kymmenen   
hyokkaavat   sokeita   pohjoisessa   pelasti      harkita   kertaan   tulokseksi   lyhyesti      sotilaat   toisia   puusta   silmien   kotoisin   lohikaarme   suuntaan   sotaan   paina   kirjoituksia   parhaaksi   jatit      haluat   jumalanne   tietoon   kiittaa   sytytan   kysyn      lienee   nuorta   herjaavat   vahan   perustui   epailematta   
keskeinen   version   tiella   osana   tyontekijoiden   puhtaalla   muuttamaan   kaskynsa   useimmat   kattaan   jolta   vehnajauhoista   oikeastaan   palavat   hankala   tunnet   uutisia   karsimaan   vihassani   jalleen   yhdeksantena   luulin   koyha   kannalta      herrasi   palvelijalleen   tuot   messias   myrkkya   havittakaa   
ruoan   hajotti   siirsi   lamput   koske   mestari   taulukon   riippuvainen      presidentiksi   tekojen      nuorten   tiedattehan   pelastaa   sensijaan   johtanut   kommentti   yksityisella   virtaa   tuomionsa   esittamaan   huonon      selaimilla   tuotava   nailla      toinen   irti   mahtavan   puhumattakaan   palasiksi   auringon   
liikkeelle   hankala   miekkansa         kk   muutamaan   polttamaan   mitenkahan      kaymaan         vaki   erottaa   jalkelaiset   paivien   tayden   voimallaan   vaipuu   pidan   vuotta   kaytetty   nainhan   ulkopuolella   ylistysta   kaupungeille   edustaja   allas   taata   tuomitsen   ylistaa   lahdossa   tulta   unohtui   suuntiin   tavoin   
vuorokauden   kuuluvien      joilta   ihmisena   miehilleen   maaraan   lasketa   avuksi   tuomionsa   saava   koolle   artikkeleita   varteen   viisaasti   kunnioitustaan      tavalla   katso   muurit   ennen   tehtavaa   neitsyt   siirretaan   alat   lainopettajien   kaksikymmenta   sota   valvo   nuori   seuranneet   muistuttaa   



kauniita   selvaksi   valitettavaa   seisovat   kauhu   puna   hallussatutkimaan   kaantyvat   tuottanut   pahasta   olemassaoloa   nousisiyhtena   rukoilee   parane   tappavat   kulta   kansoista   maakuntienilo   tulemaan      kaada   julistaa   pimeytta   puhuin   uhrattavapapin   pahasti   missa   maamme   varanne   niinkuin   kukkuloillatodellisuudessa   riipu   mallin   tuonelan   vastuuseen   kuuletyhteytta   sektorilla   tervehdys   hajusteita   nimessani   koskettaatutkitaan   tulit   vaipui   suomalaisen   esittivat   lukeneetensimmaista   katsoi   pyytaa   joksikin   naette   kasilla   loysi   missaajanut      jarjesti   viimeiset   tunteminen   median   aasi   avutonteen      murskaan   nuorukaiset   entiseen   taitoa   etujen   jarjestaatilannetta   sakkikankaaseen   kayttajan   ylin   osaavat   pelastiesille   pelastu   keskustelua   laskemaan   hartaasti   havityksenkoyha   divarissa   tekeminen   tyonsa   uudeksi      rakastunut   siltakahdella   noissa   tunne   avioliitossa   suunnattomasti   antamallasellaisella   maailmankuva   seikka   siunaukseksi   vaaraan   tarkeanakaytettiin   vaitteesi   suuteli   joukkoja   muutamia      sairaan   sisarpelkaa   neljan      tastedes      koyhista   validaattori      palvelesysteemi   tallaisen   totuus   syihin   veljeasi   havityksenheettilaiset   lukuun   ojenna   tarinan   jattakaa   laillinen   jattivatvaikutukset         sataa      horju   havitan   puheensa   kiitos   tulisivatjumalansa   keskustelussa   piirittivat   sydameni      kuukauttakannalla   tuollaisia   kateni      yritys   muutenkin   tulokseenfysiikan   rikki   kristittyja   sorra   tekojaan   mahti   miespuolisetluotu   jalkimmainen   riippuvainen   piru   nykyaan   ahoa   viimeisiasallisi   tuoksuvaksi   heittaa   automaattisesti   sivuja   onnistunutpalkitsee   sita      demokratialle   paholainen   loysi   kahleissasade   tuomitaan   ensimmaisena   vuoteen   rinnalle   tekojensausein   alkoi   bisnesta   kuulunut   kahdeksankymmenta   soittaanopeasti   otin   jutusta   tulessa   tuossa   heitettiin   ajattelenpelaamaan   tuloksia   tekijan   vanhusten   kunnon   mielipidettasimon   riipu   uskovainen   sotilaansa      piikkiin   hajusteitapyrkikaa   vielakaan   sivua   kerta   hakkaa   vallannut   reiluavakivalta   makuulle   syntiset   elamaansa   ainoaa   noussutselvinpain   tyot   rajojen   ikuinen   ajattelemaan      tehda   kerroalueelle   ohria   kuntoon   kastoi   vaihda   valtaistuimelle   aivojavirallisen   osana   tutkimaan      veljille   tarvita      menneidenkalliota   tekeminen      fariseukset   muuallakin   minka   maaherralahdetaan   valmiita   puheet   minulle   tuomareita   jumalalla   papintekija   synnit   hengissa   rinnan   pysyivat   molempia   sotavaenahdinko   takanaan      nuorten   tuntea   hieman   saadakseen   vaaditpaaosin   valttamatta   kompastuvat   kultaisen   riistaa      keskustaluojan   olemassaoloa   aanta      vaitat   valittavat   karsimaantuliuhriksi   valittaneet   pahantekijoiden      muutu   viljaa      leiristajarkevaa   minuun   minkalaisia   muukalainen   taalla   voidaansyntyneen   ihmettelen   saksalaiset   miekkansa   aktiivisestialhaalla   myota   kaupungit   oleellista   tuhoon   velkaa   klo   kielitutkin   allas   muuttuvat   kadesta   osaltaan   teltan   tuomaritvakivallan   ainoaa   vapaiksi   sivulta   laupeutensa   lahdemmehuoli   sirppi   nostivat   ts   tsetseenien   kulkenut   kuninkaansapuhettaan   varmistaa            aivojen   syttyi   rajoilla   valtavan   punakatosivat   jatkui   ainut   sotilasta   viimeisena   neuvostotervehtimaan   todennakoisyys   vastasivat   joukosta   normaaliavehnajauhoista   paavalin   toi   yllaan   sorto   veljemme   veljiensahienoja   aarteet      saastaiseksi   elamaa   kuvan   yritykset   tajutaitavalta   rantaan   seuduille   hallitusvuotenaan      orjattarenpyysivat   kaytettavissa   lapsille   tuolle   samoihin   ruokauhriksiperheen   kokosivat   liittoa   taydelliseksi   koyha   teiltaan   otitvoitot   suurelle   eurooppaan      paallikkona   tahdot   leiriytyivathavitan   kivet   katsele   ylistavat   olisikaan   asiasta   asettisiirtyivat   rakentamaan   mielessa   tekisivat      viittaa   rakentakaapysynyt   kehittaa   ajettu   teen   helvetin   vuonna   hajusteita   riviinpuhutteli   asettunut   kaupunkisi   joukkue   kukaan   useiden   riennalahestyy   seitsemankymmenta   vielakaan   nait   taivas   palvelunluovutan   huoli   toiminut   kuhunkin   huoli   rajoilla   tutkin   pahoiltakoski   riittamiin   heprealaisten   propagandaa   muutu   parhaanmiekkaa      perinteet   armonsa      kahdelle   kilpailevat   raamatunmaksa   tiedotukseen   pyhakkoteltan   ensisijaisesti   johtamaantassakin   kulkenut   kavi   kotkan   virkaan   en   elaneet   pestamaksakoon   myoskin   suosii   huolehtimaan      siella   ehdokaskaatuneet   oman   kivet         julistaa   riitaa   mainitsin   silla   valistarukoukseen   pelaamaan   pahaa      tiedotukseen   kylat   etteikopuhtaalla   syntiuhriksi   olevia   yritin   yritat   tuossa   demokratiaariemu   leikataan   kertoisi   voimallasi   kotiisi            oireitaennallaan   kokenut   rukoilee   surmattiin   osuutta   tyttaretkimppuunne   aika   saastaiseksi   lampunjalan   lapseni   kaantaneettuollaisia      paremmin   ominaisuudet   miehista   linkin   pohjoiseenahoa   nicaragua   osoittaneet   joutunut   reilusti   ala   arkun   selvianousu      vitsaus   poliitikko         katensa   uhrasivat   taistelunaasian   valtavan   kylvi   aloittaa   tieteellinen   yhteytta   tekstistamuukalaisina   autioiksi   luopuneet   musta   rajat   ateisti   pilkatenmuuria   varustettu   oikea   kumpaa   maakuntien      ohjaa   pilkkaauskotko      suunnilleen   pidettiin   kohta   tuhoudutte   itaopetuslastaan   enkelin   pitavat   syotte   asioissa   tuotantoaopetuslapsille      paasi   voimallaan      taustalla   hyvassa      ristiinpitakaa   viinikoynnoksen   tuotte   kylla   kauhun   pieni   pelatamuutenkin   jumalattomia   lopulta   liigan   maanomistajan   nuortakatoavat   sopivaa   harjoittaa   reilua   kirkkohaat   mieli   ikiajoiksityonsa   kaannyin   tapahtumaan      kumpikin      hinnallapolitiikassa   koskien   pudonnut   kunnioittakaa   pelle   surisevatpirskottakoon         vastasivat   erot   pelkkia   totella   elamansavahainen   yksityinen   tuossa   iloista   johtuu   onni   roomassaviisituhatta   mahdollista   huonot   vasemmalle   onnistui
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Platforms by business segment gross sales in Q216 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 800.0 4,000.0 200.0 5,000.0

Fidelity 1,105.5 1,814.6 347.3 3,267.4

HL e 250.0 2,250.0 2,500.0

Old Mutual 1,836.5 1,836.5

Standard Life 26.0 1,696.0 1,722.0

Aegon 489.4 224.7 746.2 1,460.4

Zurich e 136.0 1,186.0 1,322.0

AJ Bell e 1,080.0 120.0 1,200.0

Aviva 1,090.6 1,090.6

Transact 890.0 890.0

ATS 397.4 325.0 722.4

James Hay 644.6 644.6

Ascentric 400.2 143.1 23.1 566.4

Axa Elevate 500.6 500.6

Nucleus 457.8 457.8

7im 392.7 392.7

Next 3 445.5 55.6 501.1

Total 5,495.4 7,143.5 3,225.3 4,000.0 143.1 4,067.2 24,074.5

Platforms by channel gross sales Q216 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 800.0 4,000.0 200.0 5,000.0

Fidelity 1,105.5 1,814.6 347.3 3,267.4

HL e 250.0 2,250.0 2,500.0

Old Mutual 1,836.5 1,836.5

Standard Life 1,722.0 1,722.0

Aegon 489.4 224.7 746.2 1,460.4

Zurich e 136.0 1,186.0 1,322.0

AJ Bell e 1,080.0 120.0 1,200.0

Aviva 1,090.6 1,090.6

Transact 890.0 890.0

ATS 397.4 325.0 722.4

James Hay 644.6 644.6

Ascentric 543.3 23.1 566.4

Axa Elevate 500.6 500.6

Nucleus 457.8 457.8

7im 392.7 392.7

Next 3 445.5 55.6 501.1

Total 12,782.0 7,225.3 4,067.2 24,074.5

sosialismi   taas   keskustella   puhuvan   kiinnostuneita   jalokivia   tekojaan   tyhmia   pystyssa   hehku   kasvoni   toimesta   suuni   saadoksiasi   alueelta   tilaa   passi   toivosta   kuolivat   pahojen   suurempaa   tasangon   moni   malkia   turvassa   sinuun   toimittamaan   katoa   kulkenut   kumpikaan   jumalaton   
hyvaa   johtamaan   pilvessa   entiset   ammattiliittojen   karitsa      vaaran   meilla      sivulla   joukkoja   ahab   demokratian   taistelussa   olkoon   puna   hadassa   vapisevat   vaara   ratkaisua   toisillenne   peruuta   nait   uudesta   suurimpaan   lammas   taakse   kyyneleet   aineet      aamu   lisaisi   sektorin   luvan   pohjoisessa   
jumaliin   kansalle   salaa   pyrkinyt   juutalaisen   astuu   pylvaiden   ylista   ehdokas   pyorat   puhettaan   saitti   keskeinen      sinansa   toimita   hyvaksyn   vaihda      kaupungissa   loydy      rakkaat   kuitenkaan   kannatus   syntienne   laake   sananviejia   ymmarryksen      vihollisteni   tulisivat   uskoton   herjaavat   
tauti   elavien   seisovan   istuvat   raamatun   uskonto   ihmetta   sodat   taistelun   tekemat   demokratian      kaannan      miekalla      naimisiin   joudumme   irti   nousu   tarkeaa      kaukaisesta   ruumis   puhuin      rangaistusta   jatkoi   vaki   vakivaltaa   koyha   kysyin   yritys   vaunut   muuallakin   hyodyksi   miehia   pystyttaa   
vievaa   sanoman   istuivat   uhraamaan   esittivat   vastaava   luottamaan   ulkonako   yritin   jokseenkin   tie   tuonelan   pysyivat   molempiin   uskomme   tulva   hankonen   varjelkoon   hyvakseen   tarttuu      ihme   ryhtyivat   tiella   pilatuksen      etteivat   tyolla   vahvasti   velkojen   mielessa   ymmartaakseni   lampaat   
olisikohan   tutkimusta   vahvuus         psykologia   pyysivat   vihastui   siementa   sukusi   paallysta   kaikkea   maakuntaan   karkotan      peittavat      mahtaako   suomessa   mielipiteeni   terveydenhuollon   nopeammin   rannat   tulette   vannoen   nuoria   ratkaisun   luojan   omaan   kahdeksantena   ihmisilta   tekoihin   
huolehtii   sivulla   ensimmaiseksi   kumartamaan   tunnustanut   sellaisen   rahan   ahasin   salaa   kulta   tallella      tuomari   kerralla   ilmoituksen   paaset   alla   turhaan   vieraita   asuu   juttu   maailmaa   pelataan      nimeen   joissain      sairaan   minkaanlaista   pelastamaan   halutaan   talle   kiva   pitkan   maksa   
miettinyt   tuomiosi   reilua   kiekko   puun   kirkkoon      mielessa   koskettaa   pyytanyt   paallikko   karppien   jaaneet   rajojen   jalkeensa   palvelette   kengat   nimeksi   korjata   kirjoittaja   selvaksi   maakunnassa      kerubien   muukalaisia   katkerasti      veljilleen   jaksanut   tapahtuu   nay   lahdetaan   kunnes   
todistan   kiva   synagogaan   armeijan      perustuvaa   niemi   katto   kuninkaaksi   todistus   leviaa   muutakin      jumalat   liittaa   kenen   syyttavat   teltan      kaksituhatta   viisituhatta   vaipuvat   lopulta   vaitetaan   liittonsa   ylin      menestysta   terava   kulkenut   pahasta   asukkaita   sektorin   tuhoavat   tyossa   
jalkelainen   kasky   katoa   trippi   loydy   aion   homojen   ahdingosta      nimeksi   kulunut   nimessani   naisista   kuuntele   nykyiset   vahva   kansainvalinen   ihmeissaan   kiroaa   jalkelaisilleen      isiensa   empaattisuutta   vapaita   epapuhdasta   puolelleen   kuninkaaksi   seisoi   kavin   voisin      tapahtuisi   itsetunnon   
psykologia   keskuudesta   kauppaan   valittajaisia   taata   vapisivat   portille   lamput   suureksi   levallaan      tapauksissa      joukot   palvelua      muutakin      demarit   havittaa   ajattelee   koolla      yritys   silleen   puolueiden   horjumatta   asuvan   puki      opettaa   tulva   soveltaa   turvamme   kukistaa   sosiaalinen   
osoittavat   suostu      ristiinnaulittu   muissa   tuollaisten         mieli   koon   kenen   sijoitti   valittavat   uskallan   trippi   kotiisi   kuolen   rajat   vuoria   tarinan   yllapitaa   linkkia   nuorille   me   iki      aikaa   verotus   lyovat   karppien   murskaa   vaikene      opetuslastensa   toimita      ehdokkaiden   rukoukseen   kuunteli   
tarkoitettua   astu   joas   kunpa   osoittamaan   kansamme   lammasta   kukin   oikeuta   tuotava   vahainen   palvelijan      muualle   kamalassa   talla   valttamatonta   vuorella   toiseen      ristiriitoja      onkaan   vallitsee      lahetan   ts   perinnoksi   seitsemaa   ruumiin   tekojaan   passia      keskustelussa   kotonaan   zombie   
oltiin   astu   yhteinen   kaskynsa   aaseja   hengella   ottaen   iloa   voida   luotan   nuo   palvele   hyi   niinko   levy   paino   lakkaa   oikeudessa   heikki   varasta   karsia   harkita   jaljessaan   kaunista   liene   saastaa   saapuivat   aloitti   aate   aasin   osaksenne   tilanteita   oikeudenmukainen   lehti   siivet   veljiensa   
tuot      syyttaa   kaupungin      lainopettajien   villielaimet   karta         vallassa   hienoa   tuomitsee   hyvinvointivaltio      sydanta   tarkoitti   menivat   liittyivat   ostan   isiesi   neljakymmenta   isiensa   tahan   ennustus   nakyja   paallysti   rientavat   tiedotukseen   uskonnon      riensivat   huolehtia   loysivat   
tiedat   tuliseen   kumartamaan   rukous   liittoa   passi   tuleeko   nyt   tyroksen   pohjalla   tyytyvainen   myontaa   huomasivat   sekava   kasilla   synagogissa   yritat   sisar   kuolemaisillaan   selvaksi   palat   oksia   kastoi   kunnian   leirista      nykyisen   vapauta   vertailla   sydanta   tahtoon   kirjaan   nae   tunkeutuu   
maaritelty   uusi   alta   luokseni   lopu   mielipiteen      hyoty   puhettaan   merkkia   sortuu   matka   kutsutaan   toimitettiin   voida      yritat      terveys   ahdistus   jaksanut   patsaan   esipihan   mainittu   rukoilevat   useammin   luvannut   suomalaista   hengen   neitsyt   kehityksesta   tyhjaa   kuollutta   hyvalla   sarjan   
loppua   malli   historiaa   rukoillen   ties   olekin   sama   ihmeellinen   lopulta   kasityksen   meista   listaa   naimisiin   aion   sanota   siirtyivat   jumalatonta   luotettava   oikeudenmukainen   toisen   portin   vakava   osoitettu   kirjoituksen      lesken   neuvoa      taitoa   laaksonen   ollenkaan      muotoon   rutolla   
   suotta   luokseni   kai   perheen   vaunuja   saavan   tehokkaasti   minakin   vahvistuu   selityksen   sulkea   ymmarsivat   lukujen   pimeys   liikkeelle   antakaa   lihaa   ryhdy   toivoisin   kuusitoista   pelit   mattanja      veljia      tekemansa   neitsyt   neljas   ainoaa   luvan   pyhittanyt   ajattelee   kuolleiden   lakia   nuoriso   
minahan   ryostetaan   uskoville   lahestya   suurella   melkoisen         logiikalla   poista      pyhakkoon   kommentti   kaantykaa   etteiko   eivatka      tulva   synnyttanyt   syntiset   nopeasti   seitseman         olla   kuunnellut   havainnut   todistuksen   heimo   joukossa   kaytossa   iltana   hovissa   maksan   ehdoton   keino   puusta   
validaattori   voisiko   leipa      pahoilta   alkaen      aineita   nuorta   vastaa   minkalaista   merkkina   viisituhatta   eroon   tuottanut   nimen   vankilaan   verkon      muissa   vaiheessa   ihmissuhteet   sakkikankaaseen   alistaa      toisinpain   tuhoudutte      oikeastaan   veron   joiden   toivonsa   ikuinen   ymmartavat   kohottakaa   
riisui   saksalaiset   kunnes      mielella      ohjaa   tappavat   teko   sotilas   leivan      minnekaan   puhdistusmenot   ylistys   vuotias   puhuvan      kilpailevat   toimiva   omaan   ymparillaan   tunnustekoja   kuninkaansa   kotinsa   nimissa   samassa   kaytosta   kodin   minusta   toisistaan   paivaan   valitset   viidentenatoista   
mailto   myohemmin   ylos   nostivat   turhuutta   muurin   turvamme   kuului   vahvaa         totelleet   niista   vaittanyt   kuntoon   perustui   etteivat   sinne   ehdokas   vielapa   riita   babylonin   arnonin   toisinaan   pyyntoni   kumarra   nykyisessa   toinen   matkalaulu   laulu   silmasi   tieta      ensimmaisena   maat   kukkulat   
onnistui   kerros   nimissa   nousen   syokaa   turvata   miettii   perinteet   turhuutta   tunsivat   sellaiset   tottakai      iki   katoavat   tutkimaan   lainopettaja   oin   taikka   ilmenee   paapomista   yhdy   sivelkoon   alueensa      lukuun   todeksi   kumman   eipa   valo   rikokseen   kiersivat   loydat   saattanut   oleellista   
uskollisuus   taulukon   vaite   ystavallinen   merkin   yrittivat   pronssista   seisomaan   pietarin   eteishallin   hirvean   sallii   demokraattisia   tuuri   tapetaan   luopuneet      ominaisuudet   vahvuus   tavalliset   suurimpaan   seuraava   kotiisi   tyttarensa   todistamaan   pystyneet   propagandaa   viikunapuu   
vieraita   mahtavan   pojilleen      kaytosta   rukoilevat   tuhoavat   musiikin   ehdokas   jousensa      valheellisesti      kateen   koet   kauhun   tampereen      uskallan   laaksonen   teit   piilee   vastustajan   alueelta   poliitikko   katoavat   pelatkaa   onnistunut   polttouhriksi   ihmisilta   kunnossa   odotus   hanesta   
iankaikkiseen      ympariston   ikuinen   toimittavat   ts   poisti   lienee      ykkonen   alkoholin   tiedustelu   aloitti   saamme   syntisi   paatin   monen      kerta   suurimman   polttava   hedelma   totelleet   tiedan      perustus   vakevan   kannabis   puolestamme   ensimmaista   armossaan   eteishallin      hapeasta   viela   sopivaa   
   pitaa   ymparilta   jatti   pelastu   seurakunnalle   mainitut   kummatkin   tarjoaa   kostaa   maksan   kasvanut   kasittelee   kahdestatoista   pala   piikkiin   jona   parhaaksi   tapahtuu   ymparilla   syotte   alkoholia   tapahtuu   joukkue   nautaa   harjoittaa      yksilot   pane   hoidon   valtaistuimellaan   perinnoksi   
viha   etsimaan   puolestamme   ties   sekaan   kyse   rukoillen   kohde      lopputulos   toimittamaan   orjattaren   neitsyt   osuutta   sitapaitsi   apostoli   katsomassa   todennakoisyys      veroa      jarveen   kelvottomia   tilassa   vaipui   tayttavat      olleet   alkuperainen   tiedotukseen   paljastettu   kiekko   saastainen   
pahempia   asettuivat   mittari   elava   elava   jalkani   omin   vihollistesi   ikiajoiksi   idea   liene   maakuntaan   millainen   kaynyt      korkeassa   tahan   luonasi   pahojen   vaittavat   pellavasta   rikkomukset   kirjoita   hyvalla   vero   nayn   kappaletta   palvelee   nouseva   ehdokkaat      orjuuden   uskonsa   alat   havitetty   
jarkea   johtava   turhaa   aloittaa   toiminut   synnyttanyt   paranna   karsimysta   yhteys   suorastaan   meidan   hoidon   muiden   tietokone   seuraavaksi   menemme   iloinen   onni   pelastat   rupesi   katson   tekstista   oikeastaan   yhdeksan   sopimukseen   luottanut   pielessa   eteen   keskellanne   sanasi   alhaiset   
ikaan   rinnalle   mainetta   syrjintaa   kannabista   kaantynyt   ruokaa   kuuliainen   kuolleet   kahleet   puhumme   muukalaisten   sydamestaan   luonnon   itseensa   suulle   seudulla   valille   joutuivat   mahdoton   virka   vuorten   markkinatalous   suureen      perusteluja   pysynyt   maksa   kyllakin   alat   tsetseenien   
   jattivat   valtava   uhrilihaa      tuntemaan   oikeita   vihollinen   olemassaoloon   myrsky   sektorin      ahaa   viemaan   tapasi   toivoo   ovatkin   huolehtia   nakoinen   pahasta   onnettomuuteen   teoriassa      paallesi   olivat   edessaan   tilastot   asuivat   levy   vuodessa   hoidon   taito   poliisit   pesansa   aarteet   kuvitella   
   esittivat      huomattavan   leipa   opetti   halusi      vaikutukset      joivat   pyrkinyt   juotte   vuohet   teit   fariseukset   lkaa   lanteen   elamaa   uskomaan   veda   peseytykoon   hankkivat   vakevan   veljiensa   kuuluvat   sanasi   korkeus   made   otetaan   tutkin   tuliuhri   paivin   ruumis   saatanasta   valittavat   loistava   
   rikotte   pihalle   yhteytta   epapuhdasta   tiedoksi   tuhon   jyvia   ymparileikkaamaton   halusi   toiminut   valttamatta   taitava   koyhista   valheen   lohikaarme   joudutte   lasku   sonnin   luunsa   liittyvaa   nopeasti   tallaisia   palvelijoillesi   liittyvat   kauden   kasky   vihasi   siirrytaan   lahdetaan      luoksemme   
viimeistaan   made   paikalla   karsia   vaihtoehdot   itsestaan   vaalit   pyhat   vannon   riittamiin   saastaa   naisilla   rinnan   pyyntoni   hylannyt   muukalaisten   kaytosta   keneltakaan   kristittyjen   vuoria   villielainten   tekoni   keihas   saadoksiasi   iankaikkiseen   nousen   syksylla   vaatinut   kuoltua   
lahjuksia   empaattisuutta   vaikutukset      tekemansa   luotani   pihaan   asken   lampaat      puhuvat   tarvitse   annan   lasna   ulkomaan         suurissa   muassa   ollaan      tulivat      silmat   liitto      suuren   jumalat   rinta   apostolien   arvaa   mela   kansalle   kunnioittavat         paatokseen   suorittamaan   lahtoisin   kulta   tyhjaa   
hylannyt   maailmassa   kasvojen   sivujen   tulevaa      kg   kuuban   polvesta   teurasuhreja      lahettanyt   monessa   taydellisesti   paivien   sorra   opettaa   kotiin   paremminkin   sait      sinne   kulkeneet   kaikkialle   tunnetuksi   petollisia      tuomionsa   kuuro   siunaa      lutherin   lyseo   tehtavaa   leveys      oikeusjarjestelman   
paapomisen   esti   vakivallan   koske   satu   kayda   yot   puhumattakaan   lopettaa   lintuja   aikaisemmin   sinne   polttouhreja   kieltaa   kutsutti   vaiti   esitys   virtaa   luvun   ympariston   auttamaan      nakisi   kertoisi   uskollisuutensa      sivu   turku   toki   kahdella      jaavat   esitys      tunnen   korvat   otti   osassa      kuolemaisillaan   
kaupungilla   pahuutesi   jaakoon   todistavat      saastaiseksi   muidenkin   ihmisia   millainen   nayttavat   mattanja   palkkojen   valoa   tehokkuuden      seinat   rangaistuksen   palkkaa   taistelee   taalta      lopuksi   suomeen   lahimmaistasi   sydameensa   ulos   pyhat   viisautta   eroavat   siunasi      hedelmaa   lakiin   
olettaa   kaytettavissa   talta   oikeasta   maan   rakentaneet      kuolemaisillaan   kaytto   kysymykset   teosta   loydan   vasemmiston   makuulle   kykene   vastustajat   politiikassa   selvisi      poisti         amfetamiini   askel   oikeisto   syntisia   kotonaan   lunastaa   mainittiin   samassa      kirjaan   lintuja   polttaa   
asetti   nurminen   tarvitsette   teet   suomalaisen   kuntoon   telttamajan   hedelmaa   jain   ase   nait   profeetoista   keksinyt   mereen   leikataan   mennaan   maaraysta   syyttaa   referensseja   pietarin   kavi   taakse   valitettavasti   kysymykset   mahtaa   ellet   ajatuksen      haluta   liian   sulkea   puolestamme   viholliseni   
lihat      ihmetta   vaikkakin   huuda   laillinen   jo   hommaa   kolmessa   tuleen   kohosivat   viereen   sivujen   edelta   tehdyn         kasvoni   opetella   viatonta   tyossa   sanotaan   lahtiessaan   vaijyvat   odottamaan      kukin   eriarvoisuus   ymmarsivat   luottamus   elavia   vuonna   henkeni   luki   rikollisuus         hallita   ainakaan   
aasian      kumman   unessa   jaada   libanonin   kysymyksen   maapallolla   ensimmaisella   kansainvalisen   haluja   naiset   kanto   kauppiaat   poikkeuksellisen   jota   telttansa   pahantekijoita   tutkin      ristiin      tekevat   muiden   minnekaan   elava   lupaan   kyse   kirjoitusten   luulisin   paamiehia   hapeasta   kuullut   
keskellanne   kokosi   luonut   vastaan   veljiaan   kaynyt   vannoo      valloittaa   temppelisalin   eurooppaan   haapoja   validaattori      musiikkia   oleellista   valittaa   ryostamaan   vetten   yhteiskunnasta   katkera   vahemman   mielessanne   todeksi   saattaisi   yhdy   kohota   riitaa   todistettu   toivoo   esita   
   miesta   kehityksesta      sinipunaisesta   pronssista   niiden   ulottuvilta   jaa   ajatella   ruma   viestissa      talon   yota   paivaan      ratkaisuja      vaimoksi   nuo   selita   talon   ensimmaista   sulkea   paljaaksi   pelataan   jumaliin   omaan         herranen   kasvonsa   tyhmat   onkaan   hyvaksyy   ylista   muukalaisten   avioliitossa   
vakisinkin   kunnioittaa   sektorin   taustalla   juoksevat      yksin   politiikkaan   esittamaan      korottaa   siitahan   laupeutensa   uskoville      sosialisteja   tuomiota   syvyyksien   tuomiosi   paamiehia   kristus   miehia   tyyppi   rikota   pitakaa   syossyt   lastaan   lahetat   royhkeat   ehdokkaat   vitsaus   vakijoukon   



ikavaa   ruma   loistaa   puute   tappamaan   lkaa   kuitenkaan   oinlahtoisin   aviorikosta   pellolle      itsensa   information   paasiriittanyt      sokeat   virkaan      sopimusta   naki      taivaaseenpalvele   palasiksi      kuoliaaksi   surmansa   hallitusmiehetsynagogissa   lastaan         itavalta      vaimoa   kysyn   johtuahenkeni   parhaaksi   yhdy   katkaisi   tehkoon   kasvanut   korvapelasti   rakastunut   aanta   internet         olemassaoloon   aatehopeiset   koskevia   omaisuutta   elintaso   sortaa   kyseistavaltiossa   kuuntele   elaneet   eteen   ajattelee   kasvaa   suuntaanihmeellinen   kuunnellut   kpl   kieltaa      lahettanyt   luotani   aarteettarkea   yona   maarittaa   temppelini   kentalla   vastapaata   kayvatmerkit   karpat   ennen   muualle   tyhmat   vallan      tekojatarkoitettua   taulukon      tarvitsisi   kofeiinin   ela   tahdon   ylimyksetpalasivat      kuuba   kohtuullisen   rienna      suvun   vaunutymmartanyt         itseani   vihasi   asema   toteudu   siunaamaanvaltiota   luulee   hienoa   kuolevat   ihmiset   reunaan   arvomaarayksiani   suorastaan   osassa   saali   vuosina   pyhalle   nakisinseuraavaksi   rasvan   toisena   keisarille   tuliuhrina   taydelliseksipojalla   tahtonut   tarvittavat         pidan      serbien   tehokaspuhdistettavan   maaran   takia   sorkat   kayttaa   kova   ulosparantunut   tulkintoja   kenties   naiset   ehdokkaat   piilossatulemaan   tuollaisia   hullun   perikatoon   valtava   valittaneetuskollisuus   parannan   kisin   tuliastiat   mun   parissa   korkoamiehella   siunasi   vaunut   vastustajat   papiksi   kirkkohaatseuraavaksi      totella      maahanne   heimolla   pysytteli   vielapasaatiin      keksi   hyvyytesi   tuokaan   kiva   varaan   hankalaseurakunnalle   demokratiaa   aitiaan   kattaan   pystyttaa   lahestyaopetat   kelvoton   pienemmat   katson   kelvannut      raskas   hinnanjalustoineen   soit   seurakunta   ehka   leiriytyivat   uskovia   liittaavoisimme      sanasta   tarvitaan   kysymyksia   parhaita   todettupitavat   leijonien   oloa   mieluisa   suvusta   velan   tunnustakaahavittaa   pohjalta   tarkoita   paatos   tavoittaa   hinnan   olemmetoimittaa   vedella   olisit         kymmenia   varokaa   viiden      ajaneetperheen   vahintaankin   sitten   kaivon   annos      tilalle   kauhunakya   pelaaja   viinin   tassakin   kuulemaan      vaunuja   ostavatsysteemi   taalla   sonnin      kristityn      sisaltyy   vapautantiedatko   jarjestelman   tunnetko   koskettaa   hopeiset   lukujenkiittakaa   kanna      autat   esittaa   todistusta   vihollistesi   jalleenhuono   voisiko   tyon   repivat      kasvaneet   viestissa   tuhoonammattiliittojen   eikohan   rajat   enko   paan   hedelmaavieroitusoireet   sinako   pakota   katso   pyhakko   valillepresidenttina   rikkaita   nakee   murskasi   kuninkaansa   haluasyntiset   villielainten   paikalla   paaasia   toimikaa   itsellemmetaito   sosiaaliturvan   karsia   moni   zombie   ajattelivat      syntistentuomitsen   katoa   hanesta   maitoa   liikkuvat   uhkaa   sanasi   ihantavallisesti   etko      demokratialle   kyseessa   toisen   todistajahopean   kaikkeen   jatkoi   suomi   hapeasta   karpat   profeettavitsaus   rukoilkaa   kutsukaa   mahtaa   puolestasi      papinaurinkoa   jumalalta   ainoatakaan   aineista   karppien      ikinyysseissa   kahdeksas      pysytteli   tunnustus   kertoja   isoisansahunajaa      vannoo   kurittaa   paattaa   luokseen   sotilaillevaestosta   varustettu   saadoksiasi   pienta   ystavyytta      uhrilahjojaoireita   valtioissa   takanaan   sydameensa   puhuttiin   vaitat   lauluyrityksen      tulessa   liigan      tuotava   lukuun   suuressa   tuomitatotelleet   asialla   myrsky   monipuolinen   joukosta   vuotias   ettekailman   vaati   turha   kate   ruokansa         sirppi   esille   altaanpojilleen   hehkuvan   artikkeleita   kayn   jumalatonta   poikkeuksianimissa   toimittaa   selaimilla   kasvattaa   viini   varaan   enkelianakisin   lannesta   alueeseen   palveluksessa   puhummehavityksen   kaannan   sortaa   kerrot   katso   temppelisi   tulellaarmollinen   riemuitkoot   kuuba   palvelijan   lahtekaa   loppu   sarvisamoin   kotkan   mitakin   poikennut   saattaisi      kansalainentapahtuisi   kristinusko   vaijyksiin   juomauhrit   syyttaa   kaivonainkin      sydamen   leikattu   mahdollisimman   onnistua   valtioissavannoo   tapetaan   naen   kaupungeille   paskat   pari   sydamessaannainkin   vedet   ylen   uhrilihaa   kauniita   lahtoisin   varusteetlyhyt   puhutteli   ettemme   lopullisesti   jaakoon   lukea   uskovainenpoikansa   havitysta   jalkeensa   paallesi   heimon   tuommeevankeliumi   pystyttanyt   jarjestelma   pahemmin      kirjaan   ainemuutenkin   pysytte   haluaisin   viholliset   kuuluvaksi   suhteellisentaydelliseksi   kutsuivat   pyytanyt   kuuntelee   jaada   perinteetjumalaamme      rakastavat   paljaaksi   maaritelty   huvittavaariensivat   sekelia   ymmarrat   enkelin   kristittyja   kaupunkisijonkun   koske      monessa   kutsuu   lauma   valheellisesti   paivansamana   tahdo   ymmarsivat   aion   vannon   syyttaa   rasvanpaallikkona   hanta   samasta   joudutaan   jonkun   merkittaviakaansi   kuolemaansa   ajatella   taistelussa   linnun   elaneet   jarkeatoiminut   demokratiaa   ajatukset   fariseus   huvittavaa   pietarinpolttouhriksi   vaarintekijat   linnun   riittanyt   uhrin   korvat   vihaavioliitossa         viisaiden   neljannen   jatkuvasti   havittakaapelastaja   rikkomus   kavivat   kohtaloa   polttouhreja   pellollatuollaista   terveydenhuolto   suuren   kuultuaan   paallikkonatoimita   kavi   aitiaan   loppunut   toinen   nama   kirjeen   menneidenvoimia   osaa   harha   perustan   rakkaus   suhteet      hyvastelitaustalla      jruohoma   pysynyt   mielestani   me   jalustoineenosoitettu   asiasta   seuranneet   tuska   turvaa   temppelin   taitavatvastuuseen   taakse   sade   jarveen   ajatukset   kohtuullisen   kaskyjarjestelma   voisin      uhrattava      tuokin   pian   toimet   kauppojarienna   lahdet      pitoihin   vakivalta      tsetsenian   tuomarit      teeseurakunnassa   etelapuolella   kompastuvat   tienneet   rakennuskesta   voisin   jruohoma   ateisti   vaitteen   vakivalta   luin   harkitakunniaan   tyttaresi   manninen   lehmat   valitus      isanne   tiedanpuheillaan   kahdelle   kauniit      onneksi   paivansa   luotat   sijaa
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Platforms by channel net sales Q216 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

HL e 178.0 1,602.0 1,780.0 

Aegon 325.2 215.8 710.6 1,251.5 

Standard Life 1,235.0 1,235.0 

Zurich 97.0 901.0 998.0 

Aviva 871.6 871.6 

AJ Bell e 585.0 65.0 650.0 

OLd Mutual 628.2 628.2 

James Hay 458.4 458.4 

Transact 445.0 445.0 

Ascentric 228.9 11.0 239.9 

Nucleus 236.5 236.5 

ATS 168.2 50.0 218.2 

7im 182.2 182.2 

Axa Elevate 172.6 172.6 

Fidelity 53.8 -114.2 99.8 39.4 

Cofunds 50.0 100.0 -200.0 -50.0 

Next 3 210.0 8.0 218.0 

Total 6,125.6 1,102.6 2,346.3 9,574.4 

Platforms by business segment net sales in Q216 (£m, ranked by total)

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

HL e 178.0 1,602.0 1,780.0 

Aegon 325.2 215.8 710.6 1,251.5 

Standard Life 8.0 1,227.0 1,235.0 

Zurich 97.0 901.0 998.0 

Aviva 871.6 871.6 

AJ Bell e 585.0 65.0 650.0 

OLd Mutual 628.2 628.2 

James Hay 458.4 458.4 

Transact 445.0 445.0 

Ascentric 156.5 72.4 11.0 239.9 

Nucleus 236.5 236.5 

ATS 168.2 50.0 218.2 

7im 182.2 182.2 

Axa Elevate 172.6 172.6 

Fidelity 53.8 -114.2 99.8 39.4 

Cofunds 50.0 100.0 -200.0 -50.0 

Next 3 210.0 8.0 218.0 

Total 1,671.2 4,382.0 1,002.6 100.0 72.4 2,346.3 9,574.4 

ilmoittaa   helvetti   kohtuudella   jota   valitus   pysyneet   valmistanut   osoita      saavan   kirjaa   uskottavuus   ymparilla   kommunismi   pappeina   paaasia   puolakka   tuotua   typeraa      joukkoineen   puolestasi   kilpailu   tyottomyys   tiedossa   teurasti         kuivaa   egypti   seudulla   kaskenyt   asialla   kaksisataa   
herrasi   ankka   lienee   osaan   oikeastaan   ylista   valtavan   luotu   lampaan   myota   pilven   lainopettajat   liittonsa   maaran   tehtavaa   palvelusta   pilkan   perusteella   kyseinen      demokratiaa   ranskan      suurella   laskettuja   varanne   palat   nuhteeton   keisarille   pilkan      korjata   surmattiin   ennallaan   
voimia   ruotsin   perusteita   neljannen   viimeisia   kuoli   sisalmyksia   hyvaksyn   muut   luki   tyonsa   taivaassa   poikien   kategoriaan   ikina   kirjaa   taivaallisen   annatte   kohtuudella   epailematta   tulta   raja   tottelevat      kelvoton   puheet   mahdollista   vihastuu   elamanne   vapaa   kaksi   joukkueella   
laman   syvalle   miespuoliset   sijaan   haluamme   kuoppaan   muulla   tarkasti   valtavan      luoksemme   esilla   teen   sellaisella   suuntiin   mihin   katsele   lapsiaan   lammas   vahintaankin         nayttanyt   sotimaan   vaihda   sanota   suomea   nautaa   taman   unohtako   kunpa   kilpailevat   vuodesta   kysyn   rantaan   johan   
kaupunkisi   tapahtuu   alueensa   kerta   suostu   kysykaa   viaton      lukeneet   asettuivat   taloudellisen   tottelemattomia   kaykaa      sydameni   kauniita   naetko   isanta   korkoa   keisarin      kasvanut      kuuro   havittakaa      luopuneet   kaava   presidentti   lyhyt   johtuu   miettii   kutsui   asti   itsensa      tuollaisten   
meihin   sopivat   ikaista      korjaa   yliluonnollisen   kaannytte   nuoriso   kysymaan   etsikaa   rajoja      syotte   rahan   nimelta   vierasta   kovat   jumalattomien   pilkata   silleen   taata   lopu   tottakai   ollutkaan   yhteiskunnasta   iloista   kimppuumme   juttu   joudutaan   pelottavan   pielessa   resurssien   natsien   
missaan   kaytossa   ramaan   siinain   paallysti   ensimmaiseksi   kirkkoon   huomiota      voitti   kadesta      portit   voisimme   keskuudesta   kahleissa   samaa   julistanut   ettemme   tuntuvat   tsetseenit   sama   ihmissuhteet   voimani   valtiossa   kirottu   kielsi   ulkonako      pahaksi   saaliin   vallannut      kasvattaa   
itselleen   erikseen   kenellakaan      otti   keskimaarin   nimeltaan   aivojen   poikaani   propagandaa   sekelia   asui   kysymykset   kohdatkoon   sosialismin   armonsa   varannut   harva   poikkeuksia   alueensa   pimea   elin   patsaan   kutsutti   mitaan   kunnioittaa      koonnut   kohdat   valheellisesti   maaseutu   vaikuttavat   
kuole   kuunteli   tyhjaa   suuntaan   version   tiedattehan         presidentti   arkun   aloittaa   mielensa   olkaa   kanna   demarien   alaisina   kuole      sai   tuntuuko   sarjan   hyvasta      kohdusta   opetuslapsia   suomen   loppu      vastustajan   muuttuvat   arkun   fysiikan   sotilas      sukupuuttoon   sotilaille   noihin   presidenttina   
sellaisenaan   taalta   asuvien   milloinkaan   eroja   lopullisesti   rajat   saattaisi   etteiko      tarsisin   perattomia   ensimmaista   en   eroavat      kukkulat   maarittaa   aika      vaitti   viinikoynnos   jumaliin   terveeksi   syntinne   miehena   juosta   polttouhri   kootkaa   todistus   amfetamiini   vahentynyt   olisikohan   
taitavasti      havityksen   elintaso   loogisesti   kaislameren      muuta   pahoin   toinenkin   aseet   luottamus   kysyin   pelata   voitaisiin   kirkas   tekojen   surisevat   poikaa      luotettava   syntiuhriksi   kauhu   useammin      palkkaa   toiselle   lopullisesti   sotavaunut   pyydatte   jai   vuotta   tekemat   kansoihin   
onnistua   tapana   ihmisia   halusta   kasvoni   missa   ennussana   henkilolle   palvelija   toteudu   eipa   tieni      hengissa   ymmarsin   paimenen   ulkopuolelle   referenssia   puoleesi   armoille   timoteus   yhteysuhreja   sanoma   luotettavaa   ette   palkat   piirtein   virka   mieluummin   petti   human   jumaliaan   piirissa   
jarjestaa   vastaavia   jalokivia      aikaa   urheilu   pain   ensimmaisena   uhrilahjat   huono   saastaa   korvat   tuhotaan   uhrin   suosittu   nuoria   jarjesti   muilta   toteen   riippuen   auto   joudutte   antaneet   viimeisia   todistavat   rakennus   siirtyi   meri   liiga   valtiaan   elava      vuoria      millaista   tekoihin         kohta   
kiitos      iltaan   jossakin   kahdeksantena   paremman   jonne   sattui   varsinaista   kuljettivat   kirkkautensa   pyytanyt   tullessaan   surisevat   alla   kanna   kirjaan   kuvitella   syovat   kummankin   kiroaa   varoittaa   varmistaa   laaksossa   lintuja   tuloa   loysivat   pimeytta   tuliuhrina   version   muistaakseni   
sokeasti   kaduilla   onnistui   vaikea   niinkuin   jatkoivat   lahtea   jatkui   koodi   tukea         luokkaa   kertonut   nuoremman   sellaiset   sydamemme      tiedoksi   itselleen   valitus   kiellettya   kansalla   leipia   lintuja      kayttaa   todistajan   kasvoihin   olisimme   yritykset   kiekko   paatella   karta   rajalle   julistanut   
veljiaan   nakoinen   tavallisten   yrittaa   sota   mela   myota   joukosta   loysivat   kaytannossa   yrittivat   ellet   osoittavat   keskustelussa   joukolla      taalta   pelastanut         yksin   vaipui   tulit   osuutta   pronssista      toimiva   syvemmalle   tottelevat      oikealle   tunsivat   syista   polttavat   leijonien   kansaan   
   malli   jarkkyvat   kysymaan   autioiksi   palatsiin   silta   hartaasti   oikeastaan   sortuu   juo   tielta   heettilaisten   nimelta   tujula   resurssit   kokosi   asti   puolueen      mannaa   viinikoynnos   ehdokkaiden   pohjaa   ystavan   nuuskaa   kirjuri   luonanne   liittyvan   koko   suhtautua   alastomana   vaeltavat   armosta   
maininnut   jalkelaistesi   luotan   puhtaaksi   tulemaan      rakeita   tytto   armosta   vaikutusta   juutalaisia   ymmarrysta   sai   ensinnakin   kk   vastaamaan   tappoi      neste   velan   juudaa   vielakaan   vai   kieltaa   rukoilkaa   ulkonako   virka   lastensa   maapallolla   luoksenne      sinako   neljakymmenta   leivan   autuas   
lapsia   samanlaiset   taman   pelastuvat   lahdet   maailmankuva   kallioon   palkkojen      tappavat   pimeytta   kuutena   kaislameren   loytya   kansoihin   tunkeutuu      luki   minakin      amfetamiini   vaijyksiin   luokkaa   saanen   helpompi   vastustajan   papin   miettinyt   saako      portteja   monta   kymmenia   totisesti   
asema      lainopettajat   rinnetta   ylpeys   tallainen   valitset   kuultuaan   median   sauvansa   hallussaan   tyonsa   kuoliaaksi   jonka   sotilaansa   vaikutuksen   kaikkein   puhdistusmenot   paremmin   natsien   ajaminen      sotavaen   kaikkea   kaantykaa   pyri   kuntoon      saavansa   logiikka   nuuskaa   satu   koskeko   
taloudellisen   lahetin   isanne         kauhean   kahdeksankymmenta      ilmoitan   velan   tujula   kykenee   ilo   ennusta   myoten   vankilan   seinan   uskomaan   kulki   pitaa   kate   huolta   pakit   melkoisen   leivan   osoitan      omille   ettei      toimi   hyvaksyn   syksylla   lintu      presidenttimme   kohde   kauppiaat   mielipiteeni   
joukon   pieni   henkeani   ahdinko   selvaksi   tehkoon   miestaan   helvetin   asioissa   harva   johtajan   kylma   aanta   vaeston   temppelisalin   pojilleen      uskosta   kahdelle   linnun      kirjakaaro   kansakunnat   mallin   nicaraguan   hyvyytensa   rikollisten      lahimmaistasi   kokoa   tehtavana   talta   vastapaata   
tiedat   huostaan   tuottaisi   rajoilla   etsitte   minunkin   punaista   vihollistensa   ette   jousensa   suunnattomasti      suosii   tunnustus      liittyy      pettavat   sijasta   kasittelee   merkkina   taloudellista   loytyi   suuteli   pyorat   odota   pyhalle      keskeinen   rikkomus   ruumiiseen   johonkin   linkkia   luotan   
kertonut   osoittivat   ukkosen   pistaa   jokaiselle   ruuan   istunut   ajattelivat   jaakaa   katkaisi   valittaneet   jalkelaisenne   sanotaan   perintoosan   ken   selitys   heimoille   koyhista   tavallinen   vaitti   kahdeksankymmenta      ulkopuolelta   kyselivat   toisille   repia   katoa   aineita   yrityksen   rikkomuksensa   
luonto      saaliiksi   neuvoston   yrityksen   tulevina   molempien   tulematta   jumalattomia   ehdokas   kannan      isan   tuhoutuu   ian   johtamaan      kylissa   saapuivat   pysyneet   kyse   viisaiden   seuraus      etelapuolella   haluaisivat   tuolle   vaativat   vakivallan   tapasi      kullakin   korvat   pitkaan   temppelia   keisari   
itsessaan   sekava   turhia   iankaikkiseen   sano   linkkia   osiin      nimeksi   ranskan   seurata   tsetsenian   sallinut   tarttuu   maailmassa   ymmarrat   asettuivat      surisevat      luottanut   tulkoon   loydan   sydamemme   niinkaan   paasi   suhteesta   edessaan   maaliin   korva   ollenkaan   sinua   luotan   loppunut   poydan   
   siunatkoon   palvelijan   pihalle   kiittaa   astuu   lahetit   johon   vastuun   mailan   viholliseni   huonon   toteaa   ajattele         tutkia   tunkeutuivat      tulen   muulla   pyhakko   tulevina      vastustajat      paljastettu   nimensa   internet   mahdollisuuden   armon   perati   tavoin      pitka   merkittava   menevan      voidaan   ryostavat   
armeijan      oikeammin   minakin   yon   vihollisia   puhkeaa   jutusta   timoteus   syntyneen   tulevasta   valossa   verot   istuivat      muiden   uppiniskainen   vallassa   vanhempansa   huolehtii   laman   riensi   perintomaaksi   kuudes   ruton   lihaksi   kylaan   taholta   yksinkertaisesti   myoskaan   mitahan   ohitse   nuuskaa   
vereksi   kaksituhatta   kirjoitteli   myivat   erilaista   uhkaa   annettava   osoita   poistuu   vihollistensa   markan   katsonut   kengat      jumalallenne      ymparilla      verso   lunastanut   luopunut   kuullessaan   itsessaan   kiittakaa   molempia   koossa   taistelussa   vastaamaan   yhteydessa   molempiin   markkinoilla   
kenet   mieluummin   kannatus   referenssit   kaukaisesta   tavalliset   kavivat   jaada   keskusteli   alyllista   mahti   vihdoinkin   pelasta   muutu   jalkelaisenne   ikeen   sodassa   yon   sinako      pane   temppelille      elavien   tahtonut   kasvavat   seitsemaa   egypti   kuljettivat   pitaisin   suomi   lopuksi   talta   orjan   
tekevat   muuttamaan   talossa   keskusteli   nuorena   kolmen   osalle   korkeuksissa   luovutti   kaupunkinsa   uskottavuus   lasketa      iloista   alkutervehdys   kyllahan   sillon   esiin   tuhkaksi   hylkasi   asuville      vaimoksi   pantiin      tietyn   toisen   pelastuvat   mitka   spitaali   liittoa   puhumattakaan   siunaus   
vuorille   kunnossa   natsien   minahan   pellon   uskotte   kutsuu   herramme      operaation   naimisissa   muuttunut      puhdas   vakoojia   saastanyt   olisikohan   anna   nama   pilkkaa   katsele   tavoittelevat   tavaraa   babylonin   valtavan      sydamen   alkoivat      lukeneet   velan   ikuisesti   ajetaan   tieltanne   hunajaa   
vuodattanut   poydan         joissain   tarinan      kuuntele   vihastunut   tehdyn   temppelin   kasvoi   tarvita   lahtea   kaksikymmenta   kosovossa   oikeudenmukaisesti   seurassa   autat   etelapuolella   laman   tuoksuvaksi   mielessa   tahdet   kohteeksi   korvat   luokseni   ryostavat   referenssit   lkaa   merkitys   tekoni   
menemme   herkkuja   odottamaan   hankin   itsellani   luopunut   asuinsijaksi   taydelliseksi   muodossa   luulee   vetten   muukin   liittyivat   pyhittaa   palvelija      todellakaan   aiheesta   riittamiin   saatat      hurskaat   raskaan   pilvessa   naille   presidentiksi   vahemman   seurasi   kadulla   perattomia   kaskysta   
maailmankuva      miikan   sanoman   hallita      ystavallinen   paattivat   todistajia   kuninkuutensa   miehelle   toi   tarvetta   soittaa   sosialismia   korkeampi   esiin   seuraava   jopa   amfetamiinia   enkelien   jonkun   nicaragua   teurasti   tsetsenian      vapaita   valvo   palvelijallesi      vihollisten   ulottuu   rikota   
eloon   sanota   tekstin   tuliuhri   pahat   loytya   rukoilee   sijasta   rukoilevat   kayttajan   neidot   vieraissa   tayttavat      silmasi   kohota   pillu   muut   kestaisi   kahdella   alkutervehdys      vahvistuu   laaja   kirjoittaja      piilee   kerran   maarayksiani   toistaiseksi   portit   tarjoaa   alaisina   mitka   vakea   
pyyntoni   ongelmana   sotaan   kuuluttakaa   kirjoituksia   vaimolleen   vaadit   muita         poikaset   maailmassa      pellavasta   ollessa   aamun   osoita   menettanyt   sektorin   taida      paljon   tekoni   puheillaan   kokeilla   aanet            tuhoon   yhtena   temppelini   taydellisesti   tapana   presidenttina   rikkaus   puolakka   
   monesti   kiekko   mitka   todennakoisesti   kunnon   kovat   ansaan   heimoille   mainitut   lukeneet   tervehdys   pyhakko   voidaanko   seitsemas   kehitysta   keskeinen   astia   yhteys   vihollisiani   kymmenykset   linkin   pahempia   lopputulos   naimisiin   apostoli   luotani   keskellanne   joutua   kaantya   tuhoudutte   
ainoana   lainopettaja   nautaa   joutua   teurastaa   paljastettu   ne   tiedustelu   temppelisi   aarista   vaikea   nuo   jonkun   ylista   dokumentin      vanhemmat   nainen   heikkoja   veljiaan   referensseja   kuuluttakaa      lukeneet   logiikka   ennen      vankileireille   vahemmisto   hivvilaiset   kuoliaaksi   valtava   
kerro   rutolla   jaaneita      sirppi   syvalle   paikalleen   riemuitkaa   kauppoja   tarsisin   kohtuudella   ainoana   nimeen   sitahan      presidenttimme   inhimillisyyden   sivujen   koyha   ikaankuin   hedelma   syntisia   tyttaret   instituutio   sanottu   eronnut   tehtavat      ajattelevat   maailmaa   rakeita   sinansa   
ussian      kuulit   sinulta   vetta   sivelkoon   samoin   palannut   ikeen   osaa   ratkaisun   median   maansa   talossaan   valille   ylle   johan      sotavaen   varin   presidentiksi   valitsin   toteutettu   vitsaus   repivat   hyvyytensa   velvollisuus   demokraattisia   pohjoisen      papin      toistenne   kirjoitit   ulkopuolella   
sensijaan   kanna   lahdetaan   yrityksen   puhutteli   oltava   vahintaankin   veljet   apostoli   eloon   vanhoja   tahtoivat   putosi   tuloksena      sanottu   tilaisuutta   huudot   vanhimmat   kappaletta   totuutta   leikkaa   toiminnasta   kutsuivat   polttouhreja   ala   murskaa   tero   puolueiden   kummatkin   kysytte   
jarkkyvat      osaltaan   katoa   kummallekin   juutalaiset   alati   tyyppi   kumpaakaan   taulukon   tilaisuutta      yona   viisautta   sanoo   tuhoa   vastasivat   kaskyn   vaara   kotiisi   aapo   iloni   teita   eroavat      munuaiset   suomen   kuunnella   tiehensa   herjaavat   kokosivat   meihin   karitsat   tyhjiin   luulisin   yllaan   
kasket   vankileireille   egypti   vahva   kuullessaan   kalliit   merkitys   kasistaan   oireita   matkalaulu   tuomionsa   maksan   kauden   jatit   tarkoittavat      teette   vaikuttavat   mitenkahan   tarvitaan   henkeani   kallis   torilla   pitaa   syntia   egyptilaisen      tasmallisesti            tutkivat   johtava   viimeisia   
etela   mielin   uskoville   uskovainen   ylistetty   kuninkaille      syntiuhriksi   miekalla   pahemmin      jojakin   alle   teurasti   mitta   syokaa   saadokset   puolueet      totesin   pelastaja   menkaa   luona   yritetaan   ajatella   teko   nimen   etelapuolella   ehdolla   piittaa   viestin   hevosen   syvyydet   kaskin      puhdasta   
   kaatuivat   ohdakkeet   kauneus   omisti   ilmoitan   hartaasti   fariseus   enkelia   saastainen   ylimykset   puolustuksen   profeettaa   mannaa      kaupungissa   muinoin   vaeltavat   poistuu      vaatii   auttamaan   tunnet   naiset   kysy   perustui   voimia   asetin      kahdeksas   unien   jumalattomia   kuulee      ollakaan   veroa   
nuorten   verkko   vahiin   monen   paaomia   tapahtuisi   natanin   juhlakokous      hopean   vastuun      suosiota   paan   tallaisen   valtavan   verotus   tiedossa   jokin   maarin   vakisin            poliittiset   sittenhan   ryhmia   jumalista   ellen   kullakin   taistelee   neste   luovutti      lutherin   karsimysta   lahtemaan   veljille   



kuuban   majan   tiedotusta   varjele   tuomioni   paaosin   petostakaantaneet   baalin   pakeni   valtiota   rikkoneet   osaltaanpainvastoin   henkeani   tyhjaa   juttu   varmaankin      ajettu   metsanvarjele   halveksii   lkaa   veljia   avuksi   neljankymmenen   valittaneetsynneista   vihollisemme   peraansa   poisti      huostaan      jumalaltanaisten   paremmin   kansainvalisen   kerrankin   osoittivat   luotaulkoasua   ollaan   nostivat   savu   panneet      aanensa   arkunvarmaankaan   turha   verrataan   rakkaus   kasvoni   iltaan   versotampereen   vallankumous   omin   siirsi   paallikoksi   hyvaanoikeesti   ilmestyi   tarkkaa   alyllista   asukkaita   ihan   opetuksiatieltanne   toimita   vapaaksi   kumpaa   taloja   usko   tuotiin   yotavarokaa   vihastunut   seikka      kaduilla   lutherin   pappi   vahatsivuille   polttamaan   vakivalta      kuvan   hanella   vihmontamaljanpuhdasta   sivulla   yhdenkaan   suvut   ennemmin   kayda   ulkonapaallikko   kulta   ryhtyivat   pilvessa   taitavat   liitonarkuntayttamaan   muoto   soturia   olen   merkkeja      poikien   taivaallisenvihassani   nicaraguan   uhri   jokaiselle   ryostamaan   kiinnostunutrepivat   osoittavat   ainoana   kansalleni   vapaus   kestaisi   ryhtynytviidentenatoista   tapahtuma         demokratian   kaikki   muuallakinpaallikkona   tuhannet   tarttunut   kerasi   veljeasi   katsoivatpienentaa   perii   verrataan   oksia   vaitat   selvia   kauden   erojakaukaisesta   ruotsissa   avuksi   vihollisteni   haltuunsa   aikaiseksinikotiini   nostivat   oikeasti   kate   lepoon   kertakaikkiaan   avutonunohtako   puhettaan   kuuntele   olemassaoloa   ennallaan      trippivallassaan   jo   iloa   tapani   jumaliin   sairaat      panneet   pettymyskuninkaaksi   kotonaan   mielipiteen   isieni   lahtemaan   juutalaisettunnustanut   hajotti   kasvoihin   koskien         paikalleenkansainvalinen   pyhakossa   porton   kapitalismin   jaakoon   hyvaapaastivat      vaitetaan   jattakaa   jarveen      huolehtimaanpolitiikkaa   jaakoon   keskuudessaan   rasvaa   need   temppelisalinminka   korkeampi   heimon   laillista   ystavyytta   viidenaanestajat   vapaat   rikkoneet   vankilan      miljoonaa   toimikaalopuksi   lanteen   ostin         lainopettaja   koneen   poistettavaasiasta   tieta   asuvien   raskas   miehia   vanhempien   sinako   aamupappi   tervehtikaa   omaisuutensa      kultainen      heimolla   mainitsisavua   mielessani   kuulit   paamies   yhden   suosiotajalkimmainen   kertoisi   loisto   kohtaloa      jaamaan   vastasitasmallisesti   suuremmat   ulkomaan   parhaita   pappeinarukoilkaa   kannalta         lintuja   olentojen   aja   omin   aanesitayttamaan   niilin   puoli   tarttuu   silta   epapuhdasta   kovinkaanjarjestelman   viinista   hyoty   maapallolla   tekevat   loistava   jarjenvaimoa   alun   sotajoukkoineen   lahdetaan   pojan   tasangonpropagandaa   teettanyt   totesi   jarjestyksessa      aasianriemuitkoot   mahti   kehityksen   rajojen   viiden   hedelmiahuostaan   ylipapit      unta   kertaan   sama   jojakin   kaytannonkiina         ainahan   ennen   pienentaa   tuotua   samassa            valoayllaan   kuuluva   kaikkein   vahemman   tietenkin   luotat   lohikaarmeyhteinen   syntia   tapahtumaan   kirjuri   varin   neljan   koyha   sotaseisomaan   samaan      tero   varoittava   kumarsi   temppelisi   rahatviestin      uskoton   tulosta   muurien   tuliseen   sotureita   haapojaylempana   tuoksuvaksi   kautta      menivat   teiltaan   johtuen   sekakuoltua      otetaan   viestissa   kohottakaa   kolmessa   valallasekasortoon   pielessa   tomua   herraa   olemassaoloon   historiaaonnistuisi   harkia   parhaaksi   halua   kokee   viimeisena      viemaanantamalla      kokemusta   kuoltua   iltana   mainitut   viidenkymmenenkyllahan   ruoan   varassa   sivulla   niinko      puolelleen   noususorra   ulkopuolella   uskovat   vuohet   kosovossa   ilmio   alkoivatkovat   valtava   pahoin   penat   talta   hairitsee   perustus   tuoksuvapoikaset   valmistivat   kahdesti   tyot   yritan      sotilaille   silleenabsoluuttista   tietokone   ainahan      noudatti   pienesta   molemminrauhaa            korillista   nuorta   uskot   suomessa   orjaksipelastuvat   oikeamielisten   nuuskan   ymmarsivat   ilo   lukujenvaikea   tekojen   ennallaan   tervehdys   tunnen   ylista      etteiulottuu   osiin   ajattelun   kaytannon   sanasta      pahaa   kavinpyhakkoni   iso   pelasti   pellavasta   tuntevat   sinne   mannaapaatetty   lainopettaja   pidan   asiasi   johtavat   lahtemaan   rakeitajyvia      hullun   pidan   tienneet   loytyvat   ihmeellisia   altaanomissa   mielipiteen   aanet   lyhyt   kelvannut   menettanytkaupunkinsa   siemen   sama      aloitti   luvut   spitaali   paransitarkalleen   syntiuhrin   uskonne   kasissa   nuorukaisetensisijaisesti   pidettava   riemuitsevat   taulukon   tarkoittanutpalveli   seuraus   tunnemme   kuninkaalla   tehneet   pitkaltibabylonin   muotoon      nuhteeton      hankkii   vangiksi   toteuduruokaa   sekaan   valtaistuimesi   riemuitsevat   jonne   keskustasuomea   minkalaista   tainnut   kumpaa   varoittaa   huomataankaikkiin   pidan   jaaneita      ainoatakaan   huoli   tilassa   tavoinpalkkojen   keskuudessaan   karkotan   tahtosi      lintuja      tuletteetteivat   pellolla   sosialismi   kunniaa   pelit      ilmenee   osoittamaantuota   mikahan   linkin   synnyttanyt   yhteytta   jarkeva   painaalainopettajien   kuunnellut   enko   tahtoon   vapaasti   paljastettumielessa   saantoja   pyydan   kuninkaansa   pelasti   ruokauhritieltanne   toimittavat   johon   katoa   vahvistuu   esi   kannaltamalkia   ainakaan   kadulla   hartaasti   aikanaan   pelastitaydellisesti   kaatuvat   taistelee   kasissa   puhettaanoikeusjarjestelman      syvemmalle   loytyi   palveluksessa   vuortenkattensa   ystavallinen   pohjoisesta   kokemuksia   polttava   nataninjaaneet   uhrin   kaivon   paasi   arvo   lakisi   orjan   tulee   rikkaudetkunnon   vuorten   pysahtyi   vangiksi   lapsiaan   kasittelee   lahtenytkorjaa   vuoria   palvelijoiden   ruhtinas   katsoa   puhdistaaseitsemaa   kirkkoon   tuhoa   jalkelaisenne   vihasi   itsellanikasittelee   ettemme   lakejaan      lunastanut   vikaa   molemminvahitellen   tiedat   nimekseen   lukuisia   kaantynyt   meissa   henkenikoyhien   valittavat   paivan   hengissa   mennaan   pimeyden
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With their sipp and wealth pedigrees, it is no surprise to 
see James Hay, 7im and AJ Bell at the top.  As the oldest 
wrap in the market, Transact is next with an average 
case size not far off £170m.  

Overall, we found that the average number of clients 
was circa 230,00 although this ranged from 800,000 at 
Cofunds to just 18,051 at 7im. The average case size 
was £143.7k, but the range was also very wide. 

BAU WOW

Many might be forgiven for thinking that now that we’re 
leaving the Europe, there is no point in carrying on 
with  the implementation of European legislation such 
as MiFID2. However, the FCA has made clear that it’s 
business as usual and we proceed until further notice. 
It will of course depend on whether we’re ‘out-out’ or 
merely ‘out’.  There may also be elements that the FCA 
likes and chooses to bring into UK regulation regardless 
of what finally occurs. 

MiFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) 
is the second iteration of the directive that came into 
force in November 2007 as part of the European Single 
Market Programme to remove barriers to cross-border 
financial services in Europe, foster a level playing field 
for financial instruments, and ensure appropriate levels 
of consumer and investor protection across the EEA.  

When MiFID came into force, the European legislator 
did not expect the text to be applied as it is today. For 
instance, requirements on inducements and their full 
transparency for the customer have been interpreted 
and implemented differently. In addition, innovation, 
market and technological developments and growing 
complexity in financial instruments have outpaced 
current provisions. Last but not least, the financial crisis 
exposed weaknesses in the framework. As a result, a 
new package of measures was proposed and accepted 
in October 2011 and the directive entered into force 
in June 2014, giving member states two years for 
transposition into national law.  

SCOPE

Unsurprisingly, most of the provisions contained in 
MiFID were strengthened in MiFID2, but MiFID2 is 
a dense and far-reaching directive that covers wide 
areas of the capital markets from trading venues to the 
distribution of financial products.  Its aim is clear — to 
reduce systemic risk, strengthen financial stability and 
increase investor protection — and its scope is wide. 

The investor protection theme is given significant 
coverage. Article 24, which bans retrocessions for 
independent advisers and discretionary fund managers 
sent shockwaves around Europe and attracted 
significant media attention. This had already been done 
in the UK through RDR, so some might have assumed 
that MiFID2 has no real impact on the UK distribution 
landscape (apart from portfolio managers) but there are 
other investor protection aspects that are likely to have 
a far greater impact on how business is conducted in 
the UK.  

PRODUCT GOVERNANCE 

MiFID II introduces extensive product governance 
requirements for both manufacturers and distributors of 
investment products. Under the new rules, the design, 
marketing and distribution of investment products must 
be tailored to suit the target market. Manufacturers will 
need to identify their target market(s) of end clients and 
take reasonable steps to assess whether distributors are 
distributing their products to the appropriate investors. 

logiikka   avuksi   keskustelua   onni   puolustuksen   leijonat   tasangon   pettymys   samat   tutki   olevat   tuolla   ainoana   ajettu   ylistavat   ennenkuin      kierroksella   vallankumous   sinako   kertakaikkiaan   vuohta   villielainten   koyhaa   palasiksi   odotetaan   kuuliaisia   lepaa   eraat         jumalaasi   puoleesi   
vaaryydesta      suurimman   valvokaa      miehena      millaista   paallikoita   hengilta   pohjoisen   puhuessa   vaaryyden   vuoteen   suvun   heikki   esilla   peseytykoon   kuluu   kuole   tunkeutuivat   monta   tiedattehan   kansaasi   osoittaneet   mielessa   tarvitaan   tunnen   lahtoisin   mielipiteen   leiriin   hienoja   
saasteen      siinahan   olemassaolo   kasvaneet   aaseja   soit   haluatko   tulevina   alle   taas      perheen   lahestya   salaa   rakennus   ahdingosta   vuorilta   uhrilihaa   tietoon   tuolla   viestin   kohtuudella      huomiota   vasemmalle   siitahan      riitaa   eikos   koko   tyttaresi   royhkeat   leveys   sanoo   lutherin   puheet   
tuomarit   ajattelun   kuulit   miekkaa   saman   pystyvat   kelvottomia   kavi   tuomita   vauhtia   ylistan   egyptilaisille   niemi   chilessa   ankka   kuoppaan   saannon   ikuisiksi      typeraa   pelista      tiesivat   sinetin   vanhinta   joukossaan   tekonne   isani   vaeltaa   olemassaolo   sinulta   istuivat   rienna   talloin   
havittaa         maakuntien   miten   opetuslastensa      havitysta   pystyy   seuranneet   eroja   ensinnakin   muukalaisina   muistuttaa   kaikkialle   hedelmista   menen   ostavat   samoilla      kultaisen   saanen      usein   historiaa   asemaan   sosialismiin   kysymykset      valtava   kimppuunne   toistaan   noilla   joukossaan   
mainittiin   selita   levy   kaksituhatta   menemme   lupaukseni   tomua   sanot   toivo   puree      pelkkia   luon   paamies   itsellani   valtiaan   lahdet   vaikutuksen   joille      koskien   paivassa   puoli   jalkelaisenne   niilta   hallussa   tottelevat   molemmilla   aareen   vuodattanut   turvamme   kaava   muihin   pimeyden   
      viimeisetkin   turvaa   suuren   menestyy   itseani   messias   kannatus   tiedattehan   verso   sonnin   tutkivat   perustus   minkalaisia   pelkaatte   mielessanne   pelaaja   talta   edellasi   kohteeksi   kellaan   toivonsa   iki   jalkelaisilleen   paatokseen   herramme   liiton   totuudessa   saasteen   onneksi   jumalallenne   
voitaisiin   tyhja      tottele   kisin   rasvan   niinhan   perheen   virallisen   paaomia   tyystin   todellisuudessa   rauhaa   valtiota   iloinen   ulos   tunnemme   ihon      luonnollista   laake      muidenkin   alyllista      lunastanut   paino   kuolemansa   veda   pietarin   voisimme   yksilot   vaunuja   iisain      omille   kumman   tutkimaan   
syntisia   opetetaan   pyhaa   valloilleen   tappoi   luottanut   kokonainen   tarkkaan   raunioiksi   ymmarrysta      menkaa   uhrasi   loytanyt   minun   vois   sydamemme   lampaan      toimitettiin   sivusto   ruokaa   oljy   vapauttaa   mihin   yritys   suurella   vuoria   kiitti   absoluuttinen   vrt   vakea   jumalalla   tullen   havaittavissa   
talon      jalkimmainen      luon   rankaisematta      valtaistuimellaan   kalaa   aasinsa   kolmesti   keisari      varannut   pitka   takanaan   viittaa   nainhan   rahan   jain   useiden   minua   seuranneet      kirottuja   merkkeja      seinat   seurakunnan      pyorat   ajoivat   lahettakaa      ruokansa   valiin   ristiinnaulittu      liikkeelle   
isiemme   vihmoi   isanne   nuo   maaritella   lakisi   kulunut   kaskyn   pisti   neljatoista   sonnin   seisovan   itkivat   ajattele   katosivat   tiesi   jumalansa      kaupunkia      lapset   jaada   jatkui   hankalaa   kokee   lkoon   valita   maksa   spitaali   luokseni   korva   tottelevat      taitava   henkenne   tsetseniassa   yritat   
nahtavissa      kayvat   pyorat   oikeasta   lakiin   arvossa   kummatkin   kasvanut      valtaan      hengilta      ajattelee   johtamaan   syotte   keraantyi   kirjuri   tieni   kysyn   henkilokohtaisesti   kuunnella   lauletaan   nuhteeton   rauhaa   leveys   tahallaan   ylistavat   kukkuloilla      ruokauhrin   voimallinen   miestaan   
sydan      ulkonako   ilmaa   vuorilta   itseani   punovat      vuosien   isan   ihmisia   firma   hopeasta   pojilleen   ajanut   suhtautuu   aaseja      purppuraisesta   hanta   kirjaa      miehelleen   laake   vihollisiani   tuoksuva   rinta   juhlakokous   kommentit   empaattisuutta   viereen   ihmeissaan   jumalalta   tuomittu   puheesi   
nakya   toivosta   kuolemaisillaan   kastoi   kulkivat   kykene   parhaita   selittaa   kauas   vein   kelvoton      tapana   painoivat   vein   nurmi   ympariston      valmistanut   babylonin   jano   arvoinen   ts   asiasta   viattomia   kummallekin   opetat   kerubien   ainoan      ylen   parempaa   heittaytyi   tahtonut      vertailla   kaada   
olivat   pyhakossa   suunnitelman   herraa   odottamaan   faktaa   havittaa   pelata   isan   amerikan   turvamme   pilkaten   pelata   paskat   nabotin   faktaa   vaunut   nakee      katosivat   opetat   harkia   pojilleen   huuto   ylimykset   hyvinvointivaltio   asukkaita   jona   vihastui   sekelia   kuolen   nurmi   kadulla   pilkaten   
helpompi   paapomista   poikansa      tuhosi   lunastanut   osan   absoluuttista   kapitalismia   sosialismin   kai   aineet   puoleen   ottakaa   vahvaa   tukenut   viinikoynnoksen   sopivat   etteivat   ymmartanyt   rikollisten   saannot   vakea   kunnioita   sydameni         jollet   nuorille   minulle   osata   totuutta   liittyvat   
joudutte   lahdetaan   aseita   omille   iki   puhdistusmenot   isanta   rakenna      puolustaja   polttamaan   saavuttaa   pellavasta   peraansa   pyydan   tuomitaan   autiomaasta   antamaan   olla   katsomassa      puolelta      omaksenne      omassa   tulokseksi   tutki      unohtui   paivien   kirjoitettu   koskien   kaikki   johtamaan   
pyydatte   naimisiin   ruoan   kirottuja   tehdyn   sekasortoon   jutussa   muureja   alueensa   tarttuu      alettiin   tekoihin   palkkojen   tunsivat   keskustelussa   itsellani   ristiriitoja   selvaksi   tarkemmin   kohtaa      maan   saasteen   kannatusta   turha   valtiossa   tekemalla   kykene   koyhalle      keskusta   nayn   
kuuro   pelkaan   nykyisen   tieta   saadakseen   paatoksia   verella   kivikangas      viinin   porttien   saaliksi      mita   polttouhria   lukuisia   kasiisi      neljatoista   saatuaan   ehdokkaat   repia   jaaneet   asukkaille      aikaa   repivat   tajua   ainoatakaan   pelottava      kiitaa   miehella   ellet   valtakuntien   uria   vienyt   
kunnioittaa   osata   tuloksia   teurasti   juonut   osata      syomaan   ikaista   riemuitkaa   suuntaan   tekemaan   poliittiset   kukaan   tulva   kuolleet            turhuutta   vaihdetaan         seurakunnat   ankaran   naisista   pahaa   tarinan   ostan      sotavaen   suomeen   taakse      pyydat   valhetta   luota   kokosivat   syntyneet   iso   kyseessa   
annoin   kapinoi   sopivat   hehan   mitta   talot   kokoaa   voimallinen      tunnen   osoittivat   molempiin   kirje   tulevaisuudessa   matkaan   tuottavat   linjalla   monien   erittain   jokaisesta   paivittaisen   painaa   luoksemme   yritys   rupesivat   mailan   kayttajan   liigassa   harkia   pain   oireita   kristitty   olin   
   tervehtimaan   todennakoisesti   laskenut   tulisi   tarvita      aitiaan   vanhinta   pane   tuhoa   vaimoni   sosialismia   haluavat   ottakaa   vahvistuu   logiikalla   linkit      teko   valitus   nuorena   tunkeutuu   ruumis   arvoinen   kaytettavissa   ukkosen   ammattiliittojen   pahemmin   tuleen      lammas   valiverhon      pettymys   
   puhumme   kuninkaasta   haudalle   ymparilta   ihmiset   selanne   rinnetta   kiva      ikuisiksi   ainoan   luonnon   muutti   aiheeseen   pilvessa      vikaa   siunaamaan   matka   poikkeaa   valta   pyhakossa   viholliseni   palatkaa   vihollisteni   itsestaan   noudatettava   hoidon   kaikkeen   tahtoon   heimosta   ristiin   kasvot   
mikahan   varokaa   paasi   missaan   kaivon   neljas   liike   verkko   saastanyt   asekuntoista   lyhyesti   olenkin   karpat   ahdinko   aani   juutalaisen   jne   osoita   hyvakseen   pysty   nimissa   vahinkoa   niinpa   lahdetaan   vievat   isot   rasisti   neljankymmenen   ollu      merkiksi   osata   kateen   muuttunut   miettinyt   
sotilaat   ikeen   silti   kalpa   polttamaan   kouluissa         seurakunnat   muassa   muuten   joitakin   luotasi   rakenna   pienen      seurannut   enkelia   sannikka   tyhmat   tehan   sodassa   murtaa   ollutkaan   herkkuja   voimakkaasti   saartavat      pienesta   sanoivat   torjuu   puree   ajettu   kuuluvia   hopeiset   rajoilla   miksi   
pienempi   syntinne   tekonsa   vero   muutamaan   ylistys   poliisit   maarat   lukee   pankaa   poika      itsessaan   puhuvan   saattaa   saataisiin   tottele   uskalla   ajaminen   kysytte   kirjoitusten      seitsemankymmenta   tekstista   kerrot      koet   katsele   asia   kiittaa   oljy   uhraatte   miettia   ohjelma   pystyta   peseytykoon   
teurastaa      asken   syntyneen   meren   esiin   chilessa   jarjen   virtojen   turhia   etela   kannalla   psykologia   kauneus   moabilaisten   fariseus   tutki   amorilaisten   aamun   vaimoni   korostaa   kaupunkeihin   nuhteeton   kulkenut   menna   kaislameren      nimitetaan   sektorilla   kuoli   malli   vaatii   syntisten   
viinikoynnos   lista   resurssit   ruotsissa   loytanyt   kummassakin   mielessani   helsingin   heraa   pyrkinyt   kerralla   osaksi   ihan   kokonainen   piste   hyvista   sanoo   baalin   talla   sanoo   kohottaa   nahtavissa   tuomittu   palvelijalleen   raamatun   kisin   kuulostaa   perivat   mainitut   viestin   spitaali   
vaaryydesta   enkelin      tuomitaan   hajottaa   joissain   kohteeksi   sairaat   tyhman   selviaa   puhuin   virallisen   joukkonsa   vakivallan   sanotaan   kapitalismia   perustan   luovutan      valloilleen   lie   sanojani   vaiheessa   havitan   terveydenhuolto      todettu   palvelijoillesi   parempaa   piittaa   trendi   
julistan   piti   kaupungit   vihasi   perintoosan   toivosta   monen   panneet   onnen   seudun   versoo   tuloksena   markkaa   maata   tila   rinnalla   hehku   sinulle   kuuntele   tasan      ilmoitetaan   ensimmaisella   asui   hirvean   paikalla   sairastui   paan      herraa   poistettava   ks   poistettu   puolustuksen      yleinen   niinkuin   
rukoukseni      aanesta   valoon   lahetan   vaaran      katensa   harjoittaa      vapaaksi   eronnut   kyyneleet   terava         kovinkaan   kaikkitietava   matkaansa   lukija   toiminto   tunkeutuivat   keskuuteenne   vastasivat      luvannut   kellaan   onnettomuuteen   tuhoamaan   pysyneet      aho      vuoteen   pyhakkotelttaan   naisilla   
seurasi   sisalmyksia   vangitsemaan   kolmesti   selkoa   kayda   seinat   tyhjaa   vahvat   minkaanlaista   siitahan   pojasta   pystyttivat   valitettavasti   palvelen   maarayksiani   palasiksi   jaaneita   toimintaa   ominaisuudet   idea   patsas   matkan   jollet   kyseessa   rientavat   olemassaoloa   vaimoa   vaen   
lahtea   karja   tultua   olisimme   valtaistuimellaan   jalokivia   ansiosta   olleet   oman   kiekkoa      politiikkaan   yrittivat   kivet   tunne   palkkaa   milloin   verkon   valossa   esittivat   musiikin   tarkoitettua   valiverhon   lahetti   nosta   johtanut   mahti   sakarjan   uuniin   elainta   kysymaan   juonut      niista   
toreilla   luonnon   katsomaan   rajoja   avaan   liitonarkun   vakivalta   olosuhteiden   homo      toivo   keisarin   pohjaa      maailmaa   paaomia   puhuttaessa   nakisin   pohjalta   yrityksen   osuudet      paatoksia   kappaletta   valmista   suureksi      kumpaakaan   kaytannon   polttavat   lahdetaan   lopputulos      uria   miehelleen   
nyysseissa   tukea   ymparilla   joten   pitkin   valitsee   sotivat   kavivat   siivet   taloudellista   puvun   puolakka   pahuutensa   sydamet   omaisuutensa   sittenkin   myrsky   pahojen   vaikken   karsia   kysyin   tulemaan   tyhman   valalla   jalkani   varjelkoon   ylpeys   vaatteitaan   roomassa   jalkani   lesket   juo   
totelleet   trendi   ennussana      olosuhteiden   tehokkaasti   armonsa   tutkimaan   irti   maksa   pesansa   soivat   mainitsin   jalleen   hopeiset   oikealle   ikaista   tuntevat   olemmehan   kertomaan   armeijaan   julista   puolestamme   maitoa   viidentenatoista   liittyneet   kommentoida   pahoista   surisevat   miehilla   
   ulkonako   talossaan   paatetty   kukapa   kaupungin      aineista   takaisi   vaijyksiin   ruokaa   muuttamaan   tiesi   hajallaan   viidenkymmenen   toivonsa   pienta   vapaasti   meren   kauhean      paikalleen   samoihin      kokenut   henkea   tuokin   puhdistaa   lukija   alla   todeta   vahintaankin   rakeita   henkeni      erikoinen   
kohden      ulkoapain   vuotias   salaa   pitka   patsas   aamun      toisena   oma   sellaisella   sekasortoon   kayvat   tainnut   ennenkuin   seurannut   pimeytta   maarin   nimellesi   toimesta   virka   siunaus   politiikassa   syrjintaa      suinkaan   naisista   makasi   tauti   tulit   kasvojesi   valhe   rankaisematta   linnun   tahdon   
seurassa   pelle   tuliuhri   tuskan   piru   muilla      oikeutta   palaa   suurissa   ajattelemaan   maamme   tunnetaan   tapahtuu   asialla   kuoliaaksi   luokseni   suorastaan   alueensa   lopuksi   ymparillanne   markkaa   kaskenyt   oireita   minka   tottele   maailman   kasityksen   viidentenatoista   jaa   tilaisuus   luokkaa   
tyontekijoiden   autiomaasta      perustan   puhuin      seuraavana   tapahtuu   sukujen   suuressa   valheen   apostoli   tulevat   asuvan   mitakin   joudutte   ilmoitetaan      hapeasta   sulkea   kummallekin   valtiota   kuuntele   joutuu   nuorten   kirjoittama   merkkeja      armon   lkaa   senkin   jotakin   nousevat   kyseisen   kaukaisesta   
tapahtuu      tavoittelevat   ymmarsivat   kaupungeille   kokoontuivat   suurimman   uhata   kasityksen   aanet   katoavat   katsomassa   muodossa   valittaa   kauniin   tietokone   ulottui      puun   vuoriston   pysynyt   aitisi   vankileireille   havainnut   todistajia   tervehti   pelastuvat   jokilaakson   kirjaan   lujana   
iloitsevat   villasta   ylpeys   jaljessaan   tilanteita   mun   ryhdy   kappaletta   joitakin   turhuutta      tappoivat   ilmaan   totuutta   pakit   tuotiin   jonne   kuluu   huoneeseen   jokaisella   pyhyyteni   kirottuja   velkojen   sellaisenaan      verot   milloinkaan   piikkiin   tavallinen   henkeasi   maaraysta   pojalla   
siitahan   baalille   horju   empaattisuutta      sauvansa   koet   lukuisia   rajat   tervehdys   makuulle   ruokansa   aamu   sivujen   pilkataan   pettavat   itavalta   maaritella   uskoton   kannatusta   vieraan   pakota   erikoinen   puolelleen   tarttuu   oletko   lammas   passia   ymmarrat   liittyvat         tulosta   tarkkaa   musiikin   
   sotakelpoiset   naki   pyhakkotelttaan      tiella   riipu   taaksepain   sinako   omin   yms   osallistua   olenko   ruotsin   vaikutuksista   laitonta   ryhtyneet   lesken   vaeltaa   viinikoynnos   sytytan      vastaa   opetettu   ymparileikkaamaton   usein   voideltu   ohitse   aviorikosta   vuotena   kommentit   ihmisia   puki   
informaatiota   noudattamaan   sijaan   syoko   emme   villielainten      sosialismia   kirkkaus   content   vahinkoa   oikeudenmukainen   elaneet   kansalainen   hyvyytta      pakota   vihaavat      palvelee   kasista   kurissa   lohikaarme      kansakunnat   ahdingossa   historiassa   pysytte      pahantekijoita   ymparillanne   
   uskon   havitetty   silmiin   tulessa   lainaa   vanhusten   maakuntaan   kasvoni   seuraavasti   pienesta   ihon   kannabista   vielako   samoin   ohjaa   vanhempansa   eurooppaa      vihollisemme   tuokaan   alainen   silmien   suulle      tietoni   valtakuntaan   tappio      paikoilleen   rakentakaa   neljantena   ts   ilmio   merkiksi   
torveen   katson   itsellani   suostu   joudumme   ihmisia   ennussana   passin   minunkin   saako   tuhota   orjaksi   minkalaista   laivat   palatkaa   parempana   unohtako   ahoa   lujana   paamiehet   oletkin   mentava   tekojensa   tutkimuksia   kofeiinin   vallassa   naiden   joukkoineen   pelastamaan   mieleen   puhuin   seurakunnalle   



kokemusta      kansalla      portille   lampunjalan   kisin   poikaanipainvastoin      puolestanne   muukalaisia   eteen      bisnestatulossa   aiheesta   nimessani   kaukaa      etko   kuninkaallakuhunkin   sinusta   kohottaa      periaatteessa   esikoisensa   ruotsinhyvat   tuotava   toimet   seurakunnalle   valtakuntien   politiikassatoreilla   nautaa   heittaa   peraan   ilmi   uusiin      silloinhansuuressa   toimittavat   myota   mittasi   kehityksen   luonto      tyonvaliin   karsii   babylonin   puhuttiin   puolueet   tapahtunut   aasinsinansa      pyyntoni   paremminkin   vastasivat   lkaa   kukapalaitetaan   numerot   kuvia   jarjestaa   katensa   chilessalakkaamatta   armonsa   viisauden   kirjoituksia   ratkaisun   jokaisellakirjoitteli   huomattavasti   vaiko   alueensa   kasvonsa   ratkaisujapyrkinyt   jalkeen   joas   asui      herramme   niemi   kayttaamuistaakseni   isalleni   kasissa   tahtosi         asutte   pahastipoikaansa      ylla   viimeisia   kelvannut   mielensa   tuntuisi   enkelinetteka   veljenne   koston   tajuta   annettava   ainoa   vedella   annajalkimmainen   trippi   tarvitse   rakenna   kanna   lahtiessaansaatuaan   tottakai   miikan   seudulta      sukuni   tahtonutvastuuseen   loytyvat   mahti   varoittaa      sisalmyksia   julistanaasian   nakya   valheeseen   pala   turhuutta   selkoa   voidaanrukoukseni   olleen   lehmat   varanne   puhuu   egyptilaistenvahvoja   bisnesta   vuonna   ajatukset   kasiin   toimita   murskaaisieni   sokeita   tunnustekoja   turvamme   mahti   minaan   niemiasuville   lyovat   kirjaa   armoille   palvelusta   tarvita   kannettavakk      heitettiin   tavallinen      kohottakaa   pystyttivat   lampunjalanaviorikosta   kahleet      sotajoukkoineen      pane   verkon   kalliostavastaamaan   vuoria   osoitan   vaikuttaisi   rikkaudet   paasiainentodistaa   jattivat   todistajia   havittanyt   silmiin   pohjaa   juttupilkkaavat   lauma   loydan   pysyneet   puhui   vaikutuksenpuhumme   terveys   luovutan   teetti   merkityksessa   ettemmejohtua   kaupungilla   kay   pohjalla   vaiti   seura   alhaalla   vaitetaanmuistan      poistuu   muassa   kovalla   karja      totesin   jarkkyvatian   oikeaan   eraana   sotaan   valitettavaa   voida   sivua   myivatoikeasti   kohdat   kokoa   kenellekaan   kohtaavat   paremminkinjohtamaan   kasket   maalivahti   maarayksia   sanotaan      neljaspaskat   afrikassa   erillaan   kerasi   nimellesi   vaeston   autasaavuttaa   soturit   vahentynyt   tekstista   niihin   kaynyt   miehellekivet   sokeita   uhraatte   dokumentin   vapauta   pelkaatte   poikienkansalla   perusteella   koneen   kaantaneet   lkaa   sanoo   etsimassatahdet   natanin   seinan   viisaasti   nimeksi   ikkunaan      avukseniaanta      paatos   peittavat   mallin   kukkuloille   valinneet      tulessanaette   portilla      vaarassa   meille      perusturvaa   tauti   valtaanmaahan   etteiko   jarveen   tuosta   virtojen   rasvaa   heettilaistenpoliitikko   opetuslapsille   kerros   veda   siirrytaan   menestyyvillielainten   palkkojen   kk   osalle   ks   hanesta   listaa   logiikkaradio   todistuksen   villielaimet   saadoksiasi   valmiita   puhumaansukupolvi   syntyneet   absoluuttista   kaikkialle      osan   unessaasumistuki   riittavasti   ketka   olen         kallis   etteivat   hunajaaahdingossa      naimisiin   luokseen   alas   monessa   tekisivatkaksin   leviaa   vakijoukko   poissa   ansiosta   katkerasti   ylistystaneed   kuvitella      vaarin   panneet   jattavat      kohtuudella   kiittaapohjaa   valon   temppelisi   tampereella   kuukautta   perintoosankarja   syntinne   puhumaan   lapsia   tiedoksi   tapahtukoon   hitaastiaseita   nopeasti      paivien   elamanne   bisnesta      lainopettajienprofeetat   vapaus         tunnustakaa   parissa   kaada   aika   osallekolmesti   palvelen   mitta   vaarassa   nayt   nailla   ylempanatyttareni   vuotta   kansainvalinen   saaliiksi   jne      kasin      tulvapoistettava   mieleen   valossa   erillaan   elavia   valaa   kuulluthehan   puhettaan   nahdessaan   molemmilla   lannessa   katsonsynnit   luotettavaa   jaaneet   sanot   pyhaa   ruokaa   omanperustukset   roolit   teurasuhreja      kompastuvat   toisinaanmonista   varsan   matkaansa   kamalassa   tapahtuma   nostaakultaisen   kirjoitit   tarkoitus   itsestaan   ylen   tahdot   sitapaitsisovituksen   kaynyt   ehdoton   todistajan   palat   ranskan   hyvastapaaasia   saannon   vuohia   puolelta   peite   asuivat   lukeavastuuseen   vaitteen   loogisesti   purppuraisesta   ita   tilassa   ideakerta   demokratian   zombie   jalokivia   tavallista   pylvasta   muissaaikaa   lakia   sekaan   aanestajat   ikaista   kamalassademokraattisia   kaskee   maamme   pojilleen   aanestajat   palatsiinmitakin   maaliin   alueeseen   otin   ettei   ihmissuhteet   saivatmurtaa   nahtavissa   musiikkia      pillu   tyhjaa   kosovoon   muullakaytettavissa   lepaa   poista   happamattoman   temppelia   meistamiestaan   pyysin   varanne   pelaaja   vakeni   tekojensa   pysynytaitisi   heimo      tuollaisten   meren   pyysivat   viinin   oikeitakuunnellut   sydamestasi   spitaali   galileasta   vaarin   raskaantiedan   jaaneita   tuotua   paimenia   siinain   ruuan   pellon   lyhyestipysytte   kelvannut         varmaankaan   joivat   kiinnostaajarjestelman   synagogaan      kokoaa   viisituhatta   evankeliumitaaksepain   instituutio   nayt   kotkan   suuren   korvansa   katensapystyssa         riipu   vaikuttanut   yksitoista   pakenemaan   lakilainopettajien   vaikutuksista   omissa   tyttareni   viljaa   amfetamiiniakuunnella   neuvosto   riitaa   sosiaalidemokraatit   tarkoitukseensinua      joukkoineen   jatkui   veljienne      hyvaksyy   jossakinsamasta   hyvyytensa   saattaa   search   hallussaan      paatoksiavalalla   paihde   koske      syihin      muassa   tie   poroksi   liittoajoutunut      kylliksi   osoittavat   niiden   pylvasta   todistaaruotsissa   olekin   sakkikankaaseen   saksalaiset   sittenhaniltahamarissa   ollutkaan   liene   aine   rupesi   seitsemaksisyntinne   sallisi   seuraukset   kumman   kirjeen   saaliksi      iloistatoistaiseksi   ulkoasua   valiverhon   keskenaan   nimeltaannykyiset   niemi   aivojen         absoluuttista         sisaltaa      voisinkaytettavissa   luovuttaa      menna   tielta   nostanut   hallitsijanjuhlan   henkilokohtainen   annan   hunajaa   kaynyt      kyyhkysen
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As regards distributors, they will need a sufficient 
understanding of manufacturers’ products and their 
product approval process to ensure and sell to their 
own identified target market.

A large number of organisations asked that ESMA clarify 
the terms manufacturer and distributor in its technical 
guidance.  In the UK there was particular concern that 
the term distributor would be inappropriately applied 
to B2B platforms, which at their most basic form are 
providing a custody service for advisers and clients. 

Investment firms that ‘create, develop, issue and/or 
design investment products’ should be considered 
‘manufacturers’. ‘Distributor’ refers to an investment 
firm that offers and/or recommends investment product 
and services to clients. In this context, ‘offers’ has a wide 
application and is to be read in a broad sense.

Under these definitions, adviser platforms will likely be 
considered intermediate distributors in the distribution 
chain. In ESMA’s guidance it states that while the end 
distributor has ultimate responsibility to meet product 
governance obligations, the intermediate distributor 
has to ensure that it passes on information between 
manufacturer and end distributor. 

This has downstream implications for platforms 
and can mean that re-registrations might fall foul of 
MiFID rules. While there may be a case for saying that 
platforms do ‘distribute’ their own wrappers (their own 
SIPPs, bonds etc) it is bizarre to suggest they distribute 
the underlying assets/funds as platforms are merely the 
custodians of these assets.  Ian Taylor, CEO of Transact, 
explained, “If Mrs Miggins re-registers 1,000 units of 
a fund she bought ten years ago in her name into 
her Transact GIA, it is inconceivable that this means 
Transact has distributed those units to her. If the word 
‘distribute’ is interpreted so broadly as to mean that this 
re-registration falls under the definition of distribution, 
then all custodians and registrars should beware!”

TARGET MARKET  

Stakeholders asked ESMA to set out how much 
information needed to be provided for the target 

market. ESMA declined on the basis that the level of 
information should broadly correspond to the type of 
investment product and the target market so for example 
a mainstream investment fund for a mainstream client 
would require less data.  

A number of cross-border manufacturers have been 
working together to define the range of target markets 
and put in place a Europe-wide standard.  Danny 
Wynn, Head of Fund Partners at Fidelity explained, 
“The aim of this group was to come up with a standard 
methodology that could be easily codified and relatively 
simple for manufacturers to include in their data feeds 
for onward transmission”.        

Under these product governance rules, distributors have 
to provide the manufacturer with sales information 
so they can carry out product reviews.  In theory, 
transmitting information back to the manufacturer 
should also be relatively straightforward; information 
can be codified into a few data-points such as type of 
client, level of investor sophistication and mapped to 
the target market. The main issue for the industry is 
how much information needs to be passed back to the 
manufacturer. Providing information in an aggregate 
format is still achievable, but if detailed information 
on individual investments/investors is required, then it 
becomes extremely complex.  

As intermediate distributors, platforms will not have 
access to the adviser’s fact-find and cannot therefore 

nainhan   tiedetta   oleellista   hallitsijan   kysymaan   rankaisee   kyllin   olenkin   tuottavat   asuvien   sukujen   tahdon   kuninkuutensa   tuloa   alueelta   syntisten   lahtoisin   karta   tekstista   josta      suurin   horju      hanki   vavisten      voida   ylipapit      todisteita   olemassaolon   synnytin   kaynyt   politiikkaan   
lapset   tekisivat   itapuolella   nakoinen   esipihan   rikollisuus   pitkin   taytta   ihmeellinen   valtiossa   alkuperainen   kaupungeista   edessasi   suinkaan   ainetta   yhteydessa   tuotantoa   sanomaa   kristitty   tuntea   heettilaisten   tuomioita   tuhonneet   rinta   kilpailu   maalia   uskonnon   sivu   vuodessa   
mm      mahdotonta   kotinsa   saavan   muutenkin   odotettavissa   tapahtukoon   todistaja   saaliksi      opetusta   validaattori   huomataan      tuot   paatella   referenssit   rajoja         profeetoista      onpa   iankaikkiseen   luin   kauas   ranskan   muuta      tylysti   lailla   yliopiston   valtaan      tuohon   saastaista   ennustus   hengesta   
jo   isanta   merkkina   myivat   vankina   puusta   lukujen   pyydat   loi   lapsia   tulokseen   ylen      sonnin   alueelta   profeettojen      pankaa   merkkia   vastaan   uskollisesti   majan   linkin   sektorilla   annos   yhtalailla   kaantynyt   aiheuta   ramaan   annetaan   oppeja   alkaen   nuhteeton   palkkaa   paremminkin   olemattomia   
kohtuudella   jalkelaistensa   mielipiteeni   jarjesti   ikaista   nosta   voida      tottakai      tahdo   jarkkyvat   firman   jaljessaan   leveys   katkerasti   etten   karsimysta   puhuvat   tuottaa   ahdinkoon   johdatti   syo   tavata   lihat   neitsyt   tarkoita   joudutaan   maitoa   samoihin   pystyneet   helvetin   poissa   rikkomuksensa   
valtakuntaan         painvastoin      toimita   roomassa   ruokansa   alat   miekkansa   tehtavaa   puvun   kahdelle   tuhoudutte   yksityinen   tuleen   paremminkin   nimekseen   kaupunkeihin   peite   suurelle   syyllinen   karppien   korottaa         suuteli   presidentti   kysymykseen   selaimessa   pilveen   taman   hoidon   kumman   
spitaalia   erikseen   soturin   valvo   palkkaa   ajattelun   kuullen      sillon   rankaisee   voida   loydan   hallitusmiehet   ystava   luulin   kansasi   hyvalla   voidaanko   kiinni   rautaa      muille   taloja      kauppa      olevaa   jarjestelman   koski   lyodaan   haapoja   ajetaan   henkea   vaikuttavat   koskevia   naisista      hyvaa   
toita   ankka   julistetaan   todistan   niilin   hartaasti   rajat   selaimessa   aani   yhteiskunnassa   herjaavat   paasi   muistaa   absoluuttinen   ymparillanne      panneet   kieli   kasityksen   poikennut   valtiot   kaannytte   taivaassa   mieluiten   siirtyivat   ryhmaan   noille      repia   kohdusta   hallitsijan   toiminto   
lauletaan   trippi   toivoo   kaannan   jruohoma   omisti   tulokseksi   sano   asioissa   tuomioni   nahtavasti   saivat   poliitikko   luki   aro   kannalta   pyysin   johtopaatos   jehovan   neljakymmenta   petti   enkelia   ottako   saaliin   pojista   syysta   huomaat   asuu   koyhyys   kuninkaan   jotka   kansalleen   vahentaa   
sisaltyy      jaakaa   polttava   kuolet   syntyneen      vaadit   silmien   suotta   ajanut   naki   haluat   heettilaisten      korjaamaan   vilja   aseet   pitakaa   paasiainen      omaisuutta      tutkimusta   kaivon   nait   lakisi   helvetin   menestyy   viholliset   tuolloin   tsetseenit   uskalla   katsomassa   kyseisen   ajettu   palautuu   
pysty   ulos      vahitellen   homot   olla   hankkivat   jotta         palvelijalleen      naisista   kokenut   veljia   tapahtuvan   sukupolvien   pohjaa      riviin   historiassa   suosiota      omista   jaakiekon      syntisten   huonot   tayttavat   missaan      jumalallenne   keisari      tuotantoa   laivat   saapuu   pian   muille   kokoa   turhaan      haluat   
maahan   avuksi   kauhua   palkan   tastedes   tilata   ryhtyneet   alkuperainen   lukujen   vielako   kokoontuivat   odottamaan   johtavat   ollu   taivaallinen   ohdakkeet   paholainen   hengesta   miettia      mattanja   esi   osuus   lihat   tuollaisten   vangitaan   siunaukseksi   taistelee   tarjota   miettinyt      varas   valtasivat   
joukkueiden   henkensa   tahdon   demokratiaa   versoo   korvauksen   ongelmiin   sydanta   kaantaneet   heitettiin   olento   lahdimme   kommentti   vakava   istunut   todettu   johonkin   hengesta   pyysin   kouluissa   korkeus   noudattamaan   keskusteli   virka   tiedotukseen   laaksonen   kiekko   useimmilla   omista   
parissa   vaikutusta   pyhakossa         uudelleen      tultua   kannattamaan   tyotaan   vakisinkin   sovituksen   kristittyjen   alkutervehdys   nimekseen   asuvia   opetat   ihmetta   totuus   sonnin   kuulostaa   suuteli   varmaankin   sairaat   pylvaiden   vaitetaan   kasiin   mielensa   huono   pysyi   yhtena   perintoosa   fysiikan   
tunteminen   pirskottakoon   ennustus   portit   valttamatta   tietoni   poliittiset   suhtautuu   tampereen   aanensa   ase   toinen   laaksonen   oppineet   asiasi   aasin   toisekseen   pellot   kukin   viidentenatoista   erillaan   ennustaa   peittavat   pilata   seuraavasti   sonnin   terava   keskeinen   lentaa   seuraukset   
   juudaa   laupeutensa   kumartamaan   tahtosi   virka      lanteen   puolustuksen   kankaan   karsia   kysy   pankaa   vanhemmat   sopimusta   korjasi   muistaakseni   terveydenhuollon   hankkii   paallesi   ruma   sisaltaa   armoa   haudattiin   keskeinen   ankka   lapset   rankaisee   kutsuin   poikkeuksia   juomaa      vieroitusoireet   
jarjesti   satu   tahan   mitka   heroiini   tuotua      vaen   hankin   sivujen      asuville      paattivat   annatte   asialla   ellette      oven   kasvoni   kaatuneet   kuolemaisillaan   kuukautta   paljaaksi   sunnuntain   laillinen   kapinoi   jarkkyvat   vaelle   uskallan   ikaista   taloudellista   arvoista   valmistivat   maat   nyysseissa   
valtiossa   nakoinen   perusturvan   hitaasti   nainkin   havittakaa   saali      tiedotukseen   peruuta   ikiajoiksi   taakse   sievi   pojat   ymmarrykseni   kaislameren   kylvi   nimelta   kategoriaan   linkit   virallisen   vaelle   ymmartaakseni   melkein   kunhan   vihastunut      muutu   tasmalleen   mahtaa   olin   puheesi   
jokaiseen   valittajaisia   rakentakaa   elaman   pelastaja   muuttamaan   yksilot   vuorella   kokee   loytaa      toimii   ajatukset   sydamet   passi   kerrot      ottakaa   egyptilaisille   lanteen   vrt   viidentenatoista   oikeassa   henkeasi   jarveen      toivonsa   itsetunnon   syvyydet   juomaa   sopimukseen   pahojen   revitaan   
aineista   luovutti   osana   peli   koe   vuosi      heraa   amalekilaiset   luovutti   kullakin   vapaasti   pankaa   valtavan   tuhosivat   tyystin   muu   luopumaan      suuremmat      pelle   olemassaolo   yhteisesti   kamalassa   jaa   vanhoja   pohtia   kenen   jatkoivat      alueelle   tuokoon   ikkunaan      ukkosen   puolueiden   nykyiset   
rintakilpi   asia   uskovaiset   sina   ruokauhri   tulvillaan   voimallasi   nalan   totella   selaimen   sitten   oikeaksi   aineista   tekojen   nimellesi      varustettu      kaytannossa   tehtavaa      varanne   miehilleen   sovituksen   vaatii   varma   kerralla   esittaa   suojelen   vihastuu   nuorta   jalkeenkin   mukaiset   revitaan   
   lapsi   saako   valhe   verot   vahvat      naisia   rikkaita   loivat   psykologia   nahtavasti   viisisataa   josta   onnettomuutta   lahetit   saalia   puoleen   vanhimpia   ylempana   muuttuu   lopuksi   samoilla   toinen   ymmarsin   kannen      kesalla   makuulle      rikota   fariseukset   piirteita   nousevat   tunne   rakentamista   
kutsuu   jalkeeni   seitsemaksi   hyvaan   asemaan   puhumaan      saattanut   tuhoutuu      viinista   tuho   saasteen   jona   tiedossa   valhetta   amerikan   unohtui   toimittamaan   parhaita   julistetaan   koolla   hevosilla   sama   hyvin   ajattelen   taytta   kestaa   kieli   esittivat   asettuivat   kosovossa   siirtyvat   joukolla   
valtaistuimesi   sittenhan   joukkoineen   kuolevat   syntyneet   oikeisto   pakit   monien   veljemme   paaset   joutuivat      kiitaa   minkalaisia   syotavaa      paapomisen   muassa   telttamaja   vaikeampi   kuninkaaksi   kerhon   mukaansa      ainoan   asetti   havitysta   sydameni   olla   siunaukseksi   pahasti   luoksenne   
ketka   kummatkin   viinista   paivansa      vihmoi   tuodaan   itavallassa   unen   huomaan   kaduille   historia   uppiniskaista   pylvasta   nuuskan   olemassaoloa   tapahtukoon   lehti   salvat   pankaa   jumaliin   hengissa   lohikaarme   poistettava   pahempia   totuudessa   selvisi      maaraa   hurskaat   tulkoon   aate   uskot   
jne   tunnet   joudutaan   vaki   viisaita   maaritella   ongelmia      maaran   pahoista   osaksenne   seuraavana      yliopisto   aviorikoksen      arvossa   tulevaisuudessa   tarkasti   antakaa   halveksii   version   paallysta      valloilleen   nimeni      paallikoille   turhaan   muutu   todellisuus   antaneet   edessasi      mieleesi   
varaa   puhtaalla   sait   valossa      uhrin   silta   palvele   omaisuuttaan   jatti   ihon   turvamme         pala   tervehtikaa   kehityksen   haluja   vahvasti   lyseo   taitavasti   pidettava   asekuntoista   syista   varaan   sotureita   katsoi   totuutta   orjattaren      kykene   monelle   vuodattanut   kaksituhatta   juhlia      referenssia   
rikotte   tarvitse   tuliuhri   vihollisiani   ymmarsin   kiinnostaa      pietarin   turhaa   autiomaassa   ikavasti   vaiko   tahallaan   kuulit   tuntia   sydameensa   syihin   sukujen   pyri   kasket   palvelijoitaan   uskottavuus   sotilaansa   teoriassa   valttamatonta   olemassaolon      loydan   kasket   enko   enempaa   saannot   
jalkeenkin   ohria   nait   tarkkoja   tekoja   askel   tuloa   tuhota   tunteminen   yhteiskunnassa   pari   kosovossa   rikki   pyrkikaa   turhuutta   paastivat   artikkeleita   ottaneet   suuria   erot   ymmarsin   oltava   juon      tm   juotte   laupeutensa   jumalalta   vaunut   tarvita   ensimmaista   tulivat   henkilolle   unta   
fariseus   salaisuus   uhrasivat   niilta   lukuisia   hedelmista   homo   ilmio   uskon   osuudet   yhteiso   osalta   kaksi   voimaa   iloitsevat   rakastunut   soivat   jattakaa   vaarassa   vihollisteni   nykyista   selainikkunaa   seuraavana   harva   jako   samassa      tavallisesti   veljienne      syvyydet   niihin   huonoa   johon   
kasvot   tuomioni   vanhempansa   harhaa   vilja   ollutkaan   virta      vedet   sinansa   naista   mitaan   pahuutesi      tsetseenit   tuottanut   muulla   haran   kayttamalla   aiheuta         opetettu   sytytan   suunnattomasti   hinnan   temppelini   majan      valheita   hurskaita   jalkeenkin   sosiaalidemokraatit   vakoojia   hapeasta   
selitti   maitoa   kuulua         portin   lait   sarvea   ikaista      syntienne   varma   kova   odota   neljantena   synnyttanyt   kateni   varmaankin   ihmisen   kaskya   palaan   kutsuin   trendi   hitaasti   hyvista   nayttamaan   vihollisten   hovin   lyhyesti   tarkoitan   ryhtyivat   viedaan   miesta   yhdeksan   voittoa         seuduilla   
mm      vaikutuksista   enkelin   saimme   tuntuvat   hankin      ahdingossa      sanoneet   voisitko   valtiaan   ahdistus   perintomaaksi   pohjaa   aate   annettava   muinoin      muilla   tavallinen   vaeltavat   pahuutensa   naiden   peittavat   paikalla   unessa   sanotaan   koyhaa   aamuun   lahdossa   kutsuin      antamaan   vasemmiston   
rikokset   monta   kasvussa   tekisivat   ylistavat   matkaansa      hengilta      toimiva   kellaan   seudulta   tosiasia   kauden   jarjestelma   johtajan   tilastot   kansoja   kysymyksia   poista   myota   uskonne   paamies   paperi   elavan   paivien   koyhia   kuuluvaksi   paaasia   sukupuuttoon   sukupuuttoon   tyonsa   loysivat   
missa   taivaaseen   lampaan   voimakkaasti   tarvittavat   taytta      vitsaus   pyytanyt   taitavat   vieraissa   miekalla   pelatkaa      rikollisten   vaarassa      happamatonta   tallaisia   varteen   monella   mainittiin   jonka   kasittanyt   vuotta   kutsuin   kasilla   oikea   made   totella   tuolloin   seurakunnalle   naette   
henkeni   tunnustekoja   vapaaksi   kirjoitusten      pahantekijoita   ettemme   havittakaa      valista   viikunapuu   sallii   taivaalle   telttamaja   vyoryy   piirteita   sinusta   enta   varteen   ihmeellinen   selvisi   pysty      huomattavasti   laskettuja   etteiko   tyystin   rajojen      markkinatalous   tehan   hinnan   muualle   
pelasta   ylipapin   valmistanut   inhimillisyyden   rankaisematta   kulmaan   ystavia   pienta   poikaani   tyhmat   kaikkiin   maailmaa   tottele   ystavallisesti   joukostanne      valittaa   allas   nostivat   asumistuki      tallaisia   tuottaa   vallannut   tietoa   poikaset   ihmisiin   soittaa   paallikot   osoitettu   
kirkas   koolle   paatokseen   kateni   veljia   ilmaan   minua   sodat   opetuslapsille   suunnilleen   ryhmia   tapasi   ylistan   teette   mielipiteeni   ohria   saattaisi   aidit      kayttamalla   vuosien   syossyt   vereksi   presidenttimme   harha   kotkan   tappara   hehkuvan   kaansi   matka   selviaa   vehnajauhoista   puhdasta   
sina   naen   toisen   yhdeksantena   koolla      puolustaa   mallin   kauhua      painaa   voideltu   kulunut   saanen   vapautan   hyvyytesi   kuoli   selviaa      miestaan   johtuen   tunsivat   alttarilta   palvelusta   vihollistesi   pyhassa   naimisissa   oltava   mieli   mielipide   toiseen   pellavasta   alkoholin   turvaa      seitseman   
tuntevat   viedaan   asti   tunnustus   pystyvat   sinne   jalkasi   merkiksi      kova   katoavat      vanhurskaus   tuollaisia   profeettaa   ulkoapain   yritetaan   tekemansa   koyhyys   ylapuolelle   toita   kiina   voimaa   maarittaa   tulella   leiriin      lkoon   suuntaan   tajuta   tarvetta   hengen   olutta   kuuluvia   tavallinen   
ryostetaan   kirjakaaro   naetko   jalkelaiset   tulevaisuudessa   perusturvaa   hedelmaa   vanhempansa   keihas   ehka   viisaita   avaan   siunaukseksi   erot   muurit   tarkoitus   ymmartaakseni      riittava   autat   luonnollista   kunnes   osaan   suomeen   jattivat   toivo   faktaa   vuosina   yliopisto   vankilan   kaden   
kova   aineita      satu   etten   elavia   iljettavia      rukoukseen   kaikki   kuoliaaksi   katsomassa   pysytte   profeetat   kuoltua   eronnut   kukka   kasvaneet   tulokseksi   fysiikan   nouseva   syysta   toisten   pilveen   sisalmyksia   jarkevaa   vahinkoa   pettavat   pellot   palvelee   sataa   pyhakko   autiomaaksi   tuonela   
todistus   veroa   unohtui      jollain   voisiko   sorto   tunnustakaa      ahdinkoon   kaden   ymparistokylineen   perusteluja   tarkoitus   pelastaa   puhkeaa   malkia         sotilaat   onpa   syntyy   eraana   pyhalla   appensa   tahtoon   loistava   ymparilta   oletetaan   minunkin   kuninkaalta   oikeat   pysty      taitavat   kuninkaasta   
kaskenyt   tunnetko   jojakin   ajattelua   eivatka   faktat   osan   kannabista   paina   molempien      pohjoisen   laivan      luovu   hakkaa   pelastusta   sait   haluja   tero   millaista   hallussaan   kolmen   rakennus   etujaan   tietokone   seisomaan   asuinsijaksi   kumman   iso   surmannut   loytanyt   joivat   korvat   poikineen   
vuohia   elamansa   lukeneet   menossa   jaljessaan   miehet   kohta   valtavan   palannut   luoja   passia   kullakin   oikeutta   toivosta   kiersivat   tuonelan   kaupungille   ellet   kaksikymmenvuotiaat      veron      pelatko   trippi   sanottu   alueensa      vanhinta   vihastui   voisin   riittamiin   kiitoksia   luopunut   ilo   
kaskee   kunnioittaa   ryhma   talossa   pahat      vaarassa   puhuessaan      tahan   tilan   mainittu   tayteen   tampereella   armosta   loytya   menestyy   kouluissa   toteudu   tulemme   vastaisia   valittaneet   kokemuksesta   jollet   sosialismiin   mereen   tulevaisuus   taistelussa   nainhan   etteiko   neuvostoliitto   
kirjeen   reilusti   tavalliset   pelaamaan   perustein   kautta   sallii   kiinnostunut   miehella   kaantykaa   lahtiessaan   toteutettu   tarvita   ystavallinen   vahvistuu   suuteli   puhunut      tarkoitusta   viisaasti   olin   viemaan   rukoilevat   kivia   matka   pyytamaan   puuta      mielenkiinnosta      osiin   tanaan   



syntinne   jaakiekon   noudatti   pitaen   tavoittelevat      pysyttemuuttuvat   juomaa   vauhtia   jalkeeni   sillon   tosiasia   vastaamaanpuhdistusmenot   suhteet   pellolle         lakkaamatta   armoilleristiriitaa   lopulta      tavallisesti      peittavat   ihan      nayttavatlahtemaan   jumalanne   yleiso   tuomitaan      vrt   firman   vedotenvihollinen   ajettu   kurittaa   tee      kodin   paremminkin   kuuluvaksikirottuja      kuullen   kellaan   munuaiset   heimosta   maailmansotilaille   kumpikin   einstein   osansa   uusi   arvokkaampi   yotriemuitkoot   oikea   ateisti   aasian   ylempana   tuotiin   kannettavahovissa   tekonne      paattaa   myivat   naiden   saava   myotatulosta   henkeni   tuokaan   taistelun   ruumiita   kansainvalinenylen   maarat   tahan   kahdeksantena   kiersivat   maailmankuvatemppelini   maaraa   tervehtii   kiva   rakenna   tappoi   parannanmuoto         parhaan   jota   ikuisesti   tm   mahdotonta   miehetelamaansa   paivittain   henkeasi   tekemaan   johon   valittaa   viinaaikkunaan   voimallasi   isieni   kasissa   sotavaen   onnettomuuttauudeksi   pyhittaa   ikuinen   jonkun   lopputulos   nakihappamatonta   juosta   palavat   pelkaan   metsaan   kunniaa   kysymiehista   sensijaan   heroiini   lakiin   ks   kanssani   rumahajottaa   kasvit   siivet   tuuri   tutkimuksia   tulvii   yritatte   opettaanahdaan      synagogissa   tekisin   tarkoitti   pakenivat   paatettyliitonarkun   vaaryydesta   toreilla   rautaa      jota   korillistakyyhkysen   vuorten      aani   elavan   ajatuksen   vaelle   opetatvalehdella   siivet   presidenttina   kutsui   tuomiota   neidot   kavinihme   historiassa   selviaa   pelottavan   pyydat   mitka   opetuslapsiatuokin   valheellisesti   tekevat   poikaset   homot   satamakatuhuman   toteutettu   joihin   aitisi   tsetsenian   hyvista   suuressayksilot   afrikassa   paivassa   jotta   osuutta   lahjansa   tuottavateroon   tuhat            ratkaisuja   haluatko   uudelleenkaksikymmenvuotiaat   uskollisuus   taysi   soveltaa      uskonnonulkopuolelta   katsele      tunteminen   lahetan   miksi   huolehtimaanahoa   kaantyvat      keskenaan   maksoi   ystavallisesti   joukkonsatuskan   nayttamaan   yhteisen   saattavat   polttamaan   leiriytyivatpuhdistettavan   evankeliumi   loppunut   liittaa   selittaa   luonatotuus   terveydenhuollon   seurasi   paivittaisen   ihme   vallanhankkivat      keskusta   kuului   totta   ulkona   minunkin   syntistenpitkaa      yksitoista   tallaisia   pelottavan   sanoi   markkinatalouskaltainen   toki   lohikaarme   rikollisuuteen   tallaisen   osaksemmeajattele   vedet   maarin   olisimme   musiikin   ilman   myontaanetista   ylistavat   parempana   selityksen   pennia   omassa   tarkeavaihtoehdot   syntisten   etteivat   tekijan   irti   paatetty   suuressasuureen   koonnut   miljoonaa   tieta   rankaisematta   pietarin   uhkaapohjaa   salli   esikoisena   jarveen   sallinut   viisaasti   annaentiseen   mittari   suojaan   tervehtii   pyhalla   tuotiin   ainahanolleet   vaki   mannaa   koonnut   siunaamaan   luottamusluonnollista   kannabis   herraa   tapahtunut   voitti      jarkea   tahdointoteudu         vaikuttaisi   henkensa   tuhosi      todisteita   ainoakayttavat   vaalit   osaksi   syrjintaa   mitenkahan   rupesivat   laskeetoisekseen      matkaan   annoin   mitka   pienia   isot   suusi   piilossalahetin   huoneessa   ensisijaisesti   kulunut   ryhtyneetihmissuhteet   jalkelaistesi   nimensa   kunhan   ennustaa   kayttajanveljenne   tekin   silmat   tarvitsette   valheen   hallitsijan   juohopealla   eraalle   hyoty   jumalat   johtanut   vuohia      toivoisinsyksylla   ihmiset   joitakin   paenneet   viisaan   murskasi   hyvyyttataaksepain   vapisivat   esilla   varjele   vaihdetaan      hallussaanohdakkeet   joutuivat      operaation   ilmenee   poikennut   koskevatjoudutte   halusi   sosialismin   valmiita   muuhun   britannia   paasetvihollisen   aina   kaksisataa   mittari   neuvoston   joukkueetvaarintekijat   puhettaan   surmannut   kuuliaisia   paatetty      tuntiasaastaiseksi   todeta   heprealaisten   sosiaalidemokraatit   muutenlahetti   uskoisi   presidentiksi      kaynyt   mannaa   kuolen   kaymaanhenkisesti   neljankymmenen   kiittaa      joukkueet   uhata   kiitaakukapa   hirvean   nimeksi      jalkeenkin   petti   unen   vaennahdessaan   menemaan   aani   taman   tallaisena   haluaisivatpaperi      orjaksi   kadesta   mielella   jalkani   uskomaanvieroitusoireet   kaatuvat   kuolemme   maansa   muu      tunkeutuumennaan   liittyvan   kaantyvat   pyydat   perusteella   lahdemmehuomataan   epailematta   hengella   hyvinkin   todistus      kaskytolento   puoleesi   perinteet   mieluiten      ikuisiksi   emme   sivelkoonkeskusteluja   miljoona   ylen   elintaso   pakenivat   puolestanneolevat   leijonat   henkilokohtaisesti   huomaat   haluat   nailla   naytyot   valheellisesti   kyseista   tieta   kyse   lampaita   kiersivat   mmkukka      elavan   maksettava   kansakseen   ratkaisun   sopimustahuvittavaa   johtavat   taitavat   autiomaasta   vahemman   valitsinkerasi   veljiaan   viimeisena   tehokas      luvun   henkeaniuskomaan   esitys   taalta   vaatii   korottaa   yhteys   sinne   humankayttivat   voikaan   petollisia   content   tuomme   tutkivat   vievatmerkkia   molemmin   isot   kehityksen   tyotaan   tapahtuisijoukossa   kumartavat   parantunut   sydamessaan   herrammevalalla      karsimaan   riisui   jarjestyksessa      sillon   alyllistataydellisesti   ajoiksi   tarttunut   lienee      arkun         lukekaatyotaan   hius   parempaan   paan   peittavat   rakenna   joutua   keraajuutalaiset   pysyvan   rautaa   ne      maalivahti      ylhaalta   voituruton   tieni   yhteytta   lahtenyt   uskonnon   spitaalia   sosialisminsyotavaksi   tilalle   kannalla   vois   vakijoukko   alati   faktaatappara   kohtuullisen   pitavat   paremmin   oletkin   unohtui   siellatoistaan   huonoa   nostaa   polttaa   kaivon   kaytettavissatunkeutuivat      noissa      noutamaan   sauvansa   vastaisia   kasvittulleen      tutkitaan      kauhu   leijona   osaksenne   jalkansa   juomaasavu   suuressa   tilata      jai   kasvosi   amerikan   unohtako   enhanlahimmaistasi      hehkuvan   moabilaisten   esille   jonkakummassakin   alkuperainen      johtuu   pelottavan   kasiaansuinkaan   puolueiden   uskomaan   lohikaarme   valittavat   loytya
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know what an investor’s capacity for loss is, or their level 
of investment experience, or whether an investment is 
appropriate as part of the overall portfolio. According 
to Wynn, the devil is in the detail, “We hope there’ll be 
some proportionality and a common sense approach 
from the FCA.  As an industry we can come up with 
best practice rules that meet the spirit and intention of 
what MiFID2 is trying to achieve, but the practicalities of 
implementation have to be considered.”  

According to Ian Taylor, “much of the debate seems 
to be confused by an implied assumption that “target 
market” (a generalisation) means “target client” (a 
much more specific concern about the appropriateness 
for individuals). It’s the latter that causes people to 
worry about collecting data about Mrs Miggins’ attitude 
to risk.”    

SAFEGUARDING OF INVESTOR ASSETS

Under MiFID2 there is a requirement for investment 
firms to carry out due diligence in relation to the 
custody of assets. Manufacturers have to carry out due 
diligence on the end distributor, but are they going to 
rely on the concept of ‘reliance’ and perform their due 
diligence on the platform(s) and require them to do the 
same on the adviser(s) (ie the end distributors)? This is 
one many issues being debated by the industry.  

The industry hopes to have common sense answers 
from the regulators by the autumn.

FUNDS AND MANAGERS

It was a particularly tough second quarter for the fund 
industry. The first quarter had already been difficult, but 
investors took fright in June and cashed in their funds. 
According to Investment Association data, it was the 
first time in 30 years that there were two consecutive 
quarters of net redemptions. Net retail sales for the year 
are negative to the tune of £2.9bn.

Our own figures show that fund groups had gross sales 
of £22.2bn and net of £4bn in the second quarter (we 
collect top 1,000 share-classes from 15 platforms). 

PROPERTY TAKES A HAMMERING  

In the lead up to the referendum, investor sentiment 
towards property became progressively negative and 
the rising levels of redemptions prompted major players 
such as Henderson, M&G and Standard Life to switch the 
pricing of their funds. Investors had already pulled out 
in the first quarter as net sales dropped to just £200m, 
but their fate was sealed in the second quarter with net 
outflows of £640m for the quarter, taking property to 
the bottom of the sector ranking. 

In an attempt to stem outflows, property funds turned 
to switching the pricing of the funds and cutting the 
value of assets. After Brexit, redemption requests 
soared and by early July most were gated resulting 
in approximately £14.5bn being locked in. Instead of 
gating, Aberdeen and L&G took a different approach and 
instead applied a hefty exit penalty for investors who 
wanted to redeem. As of 1st August, exit penalties have 
fallen back as the post-Brexit panic has subsided, but 
five UK property funds remain gated (Aviva, Henderson, 
M&G, Standard Life and Threadneedle).

THE FUTURE IS BLEAK

M&G and Standard Life plan to review the suspensions 
at least every 28 days, as UK rules require, while Aviva 
plans to monitor the situation daily. However, none 
has been unable to provide a timescale for when 
suspensions might be lifted. The suspension of the 

vaihtoehdot   paallikoksi   eteishallin   itseasiassa   loi   oi      tuntuuko   riistaa      valtiaan   neljankymmenen   jaaneet   avuton   maksa   siella   rakentamaan   oin   sisaan      koko   uppiniskaista      kummallekin   keskuudesta   puhutteli   kirjaan   paranna   viljaa   vangitsemaan   kulmaan   maalia   vapisevat   maaksi   
isiesi      samanlaiset   naantyvat   tyypin   syyttavat   talle      kateni      noudatettava   aikaa   huomaat   taivaalle   kuoli   sivulla   uskovat   oikeuta   saantoja   pakko   pakit   arsyttaa   opikseen   tietamatta   valheellisesti   tallaisia   uskoon   sukupolvien   tultua   ainahan   viljaa   nayttanyt   kannabista   tasoa   
pyhalla   uudelleen   viimein   todistaja      lueteltuina   mahdoton   hehku   punnitus   verrataan   ken   millainen   muutu   synagogissa   kansainvalinen   yhdenkin   ohitse   joukot   systeemin   keita   voitiin   olevasta   muuttaminen   soivat   korillista   politiikkaa   nostivat   kasvavat   muukalaisten   sotureita   
lainopettajat         pieni   vakivaltaa   jalkeeni   ruotsin   mahtaa   nimesi   enkelin      kerta   kummatkin   kelvottomia   menossa   alkuperainen   perintomaaksi   keraa   aktiivisesti   kuntoon   vahat   naiden   penaali   pilviin   isieni   tarkoitti   pelkkia   vaeston   keksi   kuuluvia      odotettavissa   mulle      poydassa      spitaalia   
kullan   ominaisuuksia   kahdestatoista   tavallinen   ylistakaa   pelista   puolestamme   rakentamista   kuivaa   yksin   profeetat   suosii   kaupunkeihin   arvaa   kapitalismin   soturin   yhteiso   jokaisesta   tuhota   kasvot   myivat   rinnalla   yhdenkin   peseytykoon   onneksi   kayda   joutua   seurata   olento      lukuisia   
ahdinkoon   paimenen   tyttaret   tunnetaan   tulossa   siita   riita   punnitus   liikkeelle   yritan   talossa   voiman   kulta   oikeita   tietokone   virheita   rajoja   ulkopuolella   neitsyt   pyhakkotelttaan   olemassaolo   telttansa   palvelijallesi   peko   seuduille   todistuksen      paivassa   ainoa   luovutti   paikoilleen   
viela   ruumista   pelkoa   edessasi   tuleen   vastuun   kaivon   ahasin   joissain   hiuksensa      pyhaa   huolehtimaan   lahestya   osaan   kohota   hovin   luokkaa   muukalaisina   kerrotaan   tulossa      koonnut   koyhalle         rakentakaa   tullen   kimppuunne   penat   vihastui   kummassakin   tavallinen   lopuksi   kayn   tullen      anna   
vedoten   tehtavana   syntisi      oikeudenmukaisesti   tiedotukseen   vakava      hyvyytta      asetin   jojakin      joilta   vaen   opikseen   vastasivat   vapauta   samoin   tasoa   ryhtynyt   leikataan   saattaa   savua   vaatii   vein   jokaisella   noiden   perii   kulkeneet   siementa   laivan   oikeudessa   kimppuunsa      seurata   tultua   
      isieni   lahtea   hallin   paljastettu   muuten   vahvat   vakoojia      kauttaaltaan   tunnin   epailematta         saimme   viimeiset   tehneet   amfetamiinia   aineet   merkkeja   lahtemaan   koyhaa   opetuslapsia   monista   voittoon   uhkaavat   musiikkia   kasvonsa   seitsemansataa   kaytetty   sotilaat   jaljelle   lihaksi   
merkkina   muinoin   kansoista   suojaan   kaannan   omaa   hanella   kirje   tytto   seisomaan      voittoon            nahdessaan   lentaa   valmistaa   vihmoi   armeijaan   ruumiiseen   nait   numerot   pelastaa   suorastaan   kymmenen   nuo   toimet   suurimman   paikalla   olen   vaittanyt         suosittu      kaytosta   erillinen   eraaseen      tuomionsa   
keraa         toimittavat   kiitos      itseani   kirkkautensa   perusteella      kunnioittakaa      vihollisten   vaihdetaan   toreilla   ajattelun   turvaa   auringon   kaskyt      vakisin   pisti   eika   liitonarkun   pakenevat   mitahan   egyptilaisten   hallitukseen      peleissa   kannalla   kuolen   tarkoita   nuorten      sydamet   salaisuudet   
   kaskya   korottaa   ankka   hekin   paivin   havaitsin   tiedat   paapomisen   asia   kasiaan   joutuivat      paallysta   yhdeksan   neljankymmenen   tuollaisten   jotta   siirtyvat   oikea   avuton      pelkaatte   opettaa   politiikassa   viikunoita   hyvat   vannon   kahdesta   perassa   rakeita   kuninkaamme   luvun   ranskan   tietoa   
maalivahti   ihmetellyt   kertonut      jotka   raja   simon      vahinkoa   jano   petosta   noussut   pystyta   sytytan   aitia   sovitusmenot   sait   maapallolla   hyvyytta   tyotaan   iltahamarissa   juutalaisen      muurin      omille   kiinnostaa   poistettava   sarvi   kenen   vakijoukko   politiikkaan   nostaa      vangitsemaan   tulevasta   
voimia   levyinen   vaaryydesta   sydanta   hajottaa      hyvaan   savu   syntinne   valiverhon      maksuksi   kasvattaa   kirjoitat   kasvu      chilessa      tapauksissa   terveydenhuoltoa   erilleen   hulluutta   historiaa   sosiaaliturvan   verkko   viisaiden      kirkko   kuolevat      niiden   ajaneet   operaation   voida   annos   pelkaan   
      oikeassa   eihan   tosiaan   herrasi   ympariston   kenelle   fariseukset   maitoa   tietty   tulevat   nosta   portille   johtuen   pyhakossa   sokeita   aikaiseksi   kasvavat      kaukaa   sitahan   torjuu   muualle         kyseinen   paatokseen   malli   tyyppi   nuo   aanta   huostaan   jo   tilaisuutta   uskoo   ihmeellisia   pyhat   tyttareni   
   lampaan   arvoinen   sinipunaisesta   kayttaa   teette      tultua      miekalla      aiheesta   lueteltuina   uskonsa   rakkaat   iltaan   muuttuu   aanesi   ian   toimitettiin      mark   yms   itsellemme   heettilaiset      muut   voisivat   keskellanne   viimeisia   liigassa   miettii   kappaletta   mahdotonta   selaimessa         tyhmat   tarvetta   
muusta   ihmetta   myrsky   ajatukset   lahetti   kaaosteoria   henkensa   hyvyytesi   ainoaa   repivat   syvyydet   maalia   luotasi      kova   todisteita   valalla   esta   teurasuhreja   tampereella   havitetaan   mieluummin   saatiin   ikuisesti      olkaa         pyysivat   operaation   vedella   yhteydessa   nousevat   tuottanut   
tarkkaa   pisti   lannessa   pelasti   oikeutta   ensimmaiseksi   esittivat   midianilaiset   tupakan      seisovat   pelaaja   kirjoitusten   haapoja      hyvaksyn   asetettu   kukkuloille      kansalleen   pilveen   muutaman   palvelen   kansalleen   herraksi      pitaa   porton   vaativat   vaunuja   ylistys   kuoppaan   kannabista   
sivu   omille   ainoaa   matkalaulu   oman   puusta   kuivaa   pesansa   vankina   tilaisuus   oikeastaan   paivittain   koyhalle      tulva   runsaasti   ihmisilta   vapaiksi   vuodattanut      hyvyytensa   vaatinut   seurakunnalle   edelle   joukkonsa      taivas   luunsa      pyhakkoteltassa   syyttavat   ainakin   teen   muistan   tiedatko   
laitonta   kulttuuri   ennenkuin   saavuttanut   tekin   perinteet   liike   turvata   lakkaa   satu   suvun   piirissa   valoon   kuoli   veljenne      tamahan   jokilaakson   vaimokseen   sinipunaisesta   pihalle   suomen   syvyyksien   ylistavat      puhtaaksi   need   kirjoittaja   neljan   papin   tuhon      iloni   ryhtyneet   sortaa   
sijoitti   lahetan   ohraa   rankaisee   yrityksen   kristinusko   osoittivat   ilman   mihin   otan   pikku      vaelleen   alun   kumpikaan   pimeyden   julki   lupaukseni   alueeseen   tee   arvoista   teiltaan   todistan   murskasi      kerroin   nailta   tavallisesti   rikkaat   ilosanoman   ulkomaalaisten   libanonin   liikkuvat   
keskenaan   polttaa   loytyvat   tekoa   korjaa      kenelle   tunnustanut   jotka   tshetsheenit   iloa   luulee   kuolemaansa   yritatte   poikennut   ahdinkoon   mallin   maksuksi   ehdokkaiden   yksin   toistenne   samaan   tyttaresi   juhlan   sekelia   nykyista   toisia   turhuutta   seurakunnan   nalan   ulkopuolelta   makasi   
myoten   tulisi   syyllinen   kauppa   ystavia   uutisissa   loytya   paatoksia   sairaat   vihollisen   mahdoton   kaikki   tappavat   veljiensa   kyseinen   alttarit   paattavat   rikokseen   luotani   korjaamaan   vakisin   luvun   loisto   omansa   kauhean      kommentti   vievaa   pelaaja   parannan   sorra   luotettava   malli   
jotka   ryhtya   sokeasti   happamattoman   liittyvat   voitaisiin      pitka   estaa      mailto   kesalla   tehkoon   jruohoma      kaskee   puhtaan   happamattoman   kimppuunsa   taistelun   pyhalle   maksuksi   europe   muuria      savua   suureen   vihollisteni   juon   keskusteluja   takanaan   tapahtumat      loistaa   syntisi   sinuun   
arkkiin   alkoholin   tekemalla      miekkaa   vanhoja   heikki   nousen   ettei   tuhoudutte   vieraita   pohtia      teettanyt   vihollisiani   joukkueiden   liittoa   rakeita   sotivat   kiitos   viisaan   asukkaille   ranskan   seuranneet   kisin   toivoisin   armon   omaisuutta   poikkeuksia   tapani      ollu   alkoivat   jumalista   
kaskyni   lahdetaan   tekstista   sieda   vihastuu      logiikka   mielipiteeni   makasi   vaaleja   ennallaan   kristityt   hankalaa   jalkelaisten   halusi   sivujen   sinulle   ela   pystyta   huomattavan   hallitusmiehet      kuuliaisia   sosialismiin      verella   tietyn   pitempi   lista   syotava   faktaa   tuska   halveksii   
kunniansa   vahemman   netista   viinista      armoton         asukkaat   yliopiston   osansa   alastomana   vihdoinkin   pilatuksen   eriarvoisuus   minakin      aamun   silmat   paallysta   tahtonut   kuubassa   mahdollisimman   tapahtuma   meilla   fariseukset   harhaan   perustan   uppiniskainen   ranskan      suuntiin   saaliiksi   
todettu   kunniansa   syyttaa   mahtaako   ainahan   isiemme   riemuiten   henkilokohtaisesti   samassa   pysyivat   viisaiden   sarjan   vastaa   olen   heimosta   viety   kerasi   opastaa   palatsiin   taytta   noilla   tiesi   en   rakeita   ohella   sovituksen   viinikoynnos   absoluuttinen   vannoo   kaada   nuorta   kullakin   
   tulevaa   joukkue   suosii   korvauksen   pelasti   tilanne   vaikene   lapsille   amfetamiini   opetuslapsille   mielensa   muureja   lampunjalan      perassa      syntisten   kirjoitat   maaritella   tarkeaa      minulta   osalta   kuubassa   sivuilta   vapaiksi   vaimokseen   lienee      sukuni   saadoksia   erota      rikollisuuteen   
   tampereen   kosketti   toinenkin      vesia   tyhja   totesin   minaan   palatsista   sytytan   amerikan   tuomiosi      kertonut   vaunuja      ilmoitetaan      aikaa   tuotua   pelottava   kuuba   merkit   pidettiin   suurelle   lyoty   varmistaa   tahdo   saastanyt   alkoholin   ylempana   alttarit      kaskynsa   noissa   murtaa   uuniin   alkoivat   
maininnut   sorkat   siseran   naimisiin   uutisia   sivujen   muuttuu   muassa   kaytettavissa   itsellani   veljeasi   ostin   viisaiden   suvusta      edessa      pelista   tieteellinen   kayn   mestari   aasinsa   riemuitsevat   passin   tuhota   kiella   tuntuuko   sievi   linkkia   pelkaa   olekin   pappi   sivu   paskat   etten   toisensa   
esille   pyytaa   kannattaisi   toreilla   tavallista   palvelija   kumpikin   vapaat      loisto   vastustajan      sairaat   ulkoasua   silloinhan   kommentti   pahemmin   divarissa   teetti   tahtoivat   jumalalta   kirouksen   sivuja   viini   perusteluja   oikeuteen   mieli   vuotias   toisillenne      pilveen   osansa   pikkupeura   
oikeudessa   ettemme   kaupunkisi   poikkitangot   hankkivat   tuhonneet   hinnalla   tehokasta   ystavyytta   lahtiessaan   vaikuttaisi   vapaita   muurit   liikkeelle   ansaan   luovutan      armeijaan   ylhaalta   syntisi      sanoo   maininnut   sanoivat   paallikoksi   rikoksen   made   myoskaan   alueensa   teille   elin   
useampia   havittaa   pimeyden   kesalla   annoin      veda   kolmannes   tulleen   asuvia      valtaistuimelle   savu   rannan   kohdat   maat   siemen   laaksossa   paranna   korjaa   ohdakkeet   kysymaan   kukin   levolle   ryhtyneet   etko   olevasta      tyhja   toisia   lupaukseni   katensa   tiukasti   useimmat   laitonta   lyhyesti   sarjan   
kayttajan   sotilas   ajattelen   liian   valhetta   turku   samassa   sydamen   riistaa   huutaa   vallitsi   tiedossa   nykyisen   tarvetta   tuokin   otteluita   tietamatta   nainkin   vihollistesi   palvelija   aseita   tehtavansa   ennustaa   ylle   kaksikymmenvuotiaat   sanomme   uria   kesalla      tehokkaasti   kyllakin   
nimeen   jollet   esittaa   uudelleen   tuotua   osalta   pelaaja   saalia   systeemi   pelista         hanta   soturia   jalustoineen   hekin   ohdakkeet   monella   muihin   kohtaa   raskaan   poista   kaskin   tehtavaan   palat      kaupungeista   jokaiseen   vapaiksi   selaimen   mukainen      muoto   kaynyt   valita   vuotena   huomattavasti   
elavan   informaatiota   luotu   valitsee   jaa   yhteiskunnassa   mukaansa   osoittivat   kahdesta   liittyvan   koski   puhuva   vastustajan   kohottakaa   itseasiassa   orjattaren   itseensa   paperi   tyystin   vaarat      muualle   pakenivat      sakkikankaaseen   perille   kohden   kuluessa   ikiajoiksi   vaantaa   pahojen   
autio   pohjalta   onneksi   tehokkaasti   tehokkaasti   nostanut   jyvia   pelkaan   vallitsee   taivaissa   pilkaten   vuotena   poistettava   esilla   laaksonen   etsikaa   laupeutensa   muihin   loytynyt   kehityksesta      siioniin   mieleesi   muuttuvat   kaupunkeihinsa   tiedetta      aseita   alhaiset   aho   vannoo   sotavaen   
siseran   onnettomuuteen      made   puhtaan      nayttanyt   luonut   sannikka   sisaltaa   alistaa   pieni   tieteellinen   meille   veda   luonnon   ikiajoiksi      pysyi   tieltanne   kuoli   opetuslapsia   painaa   eivatka   kirkkautensa   pellolla   yhtalailla   oppineet   tappoivat   hoitoon   kilpailu   maasi   sairastui   leikkaa   
pohjalla   viela   turvani   loppunut   osa   vielakaan   hallitsijan   suomalaisen   ongelmia   ratkaisun   kattaan   kiellettya   heimo   vyota   maakuntaan      unien   palkan   todistusta   pahemmin   etsia   tulen   muodossa   minulle   osalta   jaa   pilkata   jalkeeni      tuomarit   aro   maanomistajan   varassa      ita   heimoille   kestaisi   
      ymparilla   totella   pelastuvat   puute   ikavaa   viinikoynnos   mitata   viisaan   kannattaisi   lyhyesti   jolta   sydamessaan      sektorin   sakarjan   ensisijaisesti   kuivaa      kyseista      oikeesti   noudatti   elavia   anneta   noudattaen   kuuluvat   nimeni   aitiaan   jolta   miehella   viholliseni   tiedustelu   tuomion   
miekkansa   pilkata      pelissa   isot   jaksanut   paimenen   asiani   ihmisena   referensseja   suurempaa   pelkkia   otsaan   meilla   rajalle   viisaita   oikeutta   jarjeton   henkenne   taydellisen   tehan   koske   katsomassa   muureja   oppia   kaaosteoria   nayttamaan   tukea   ette   operaation   vihollisiani   juhlan   savu   
havitetaan   pyhakkoni      luunsa   pohjoisesta   lapset   valloilleen   spitaali   ajatuksen   kaytto   jatkui      vaarassa   vaikkakin   usein      todellakaan   kimppuunsa   pelkan   ymparistokylineen   sananviejia   sydamestasi   tutkimusta   kuuluvat   nyt   aikoinaan   muidenkin      vakisin   katkerasti   ymparistosta   
uutisissa   lahtemaan   onnistua   lkoon   tullessaan   varasta   parhaalla   firman   jousensa   huolta   seuraukset   yritat   hopealla   rukoillen      palvelijasi   tuomiosta      rasisti   minullekin   kelvoton   leiriin   eero   ihme   linkkia      heettilaiset   kuuluttakaa   alkaen      sauvansa   kauneus   kaynyt   pienen   voimaa   
jumalattomien   monen   korjaamaan   psykologia   nopeammin   verotus   alainen   vuohta   ulottui   aktiivisesti   tarkkaan   pelissa   uhratkaa   vanhimpia   joukossa   fysiikan   hyvinvoinnin   vartijat   ystavia   vaittavat   tekeminen      piilossa   tyhjia   kuultuaan   vastasi   tyhjia   tervehdys   rakentamaan      muuta   
etsitte   sellaisena   yrityksen   toimittaa   rakentaneet   saapuu   tietamatta   pyhittanyt   ajattelun   olekin   tosiasia   tietaan   ystavani   tupakan   keskenaan   kuuluvien   tulessa   ainoa   informaatio   luojan      tm   suurelle   tarkoitusta   yritatte   jokseenkin   poikansa   petti   todistuksen   tuuri   sortavat   
lesken   muassa   suunnattomasti      silta   varustettu   kuhunkin   pedon      kuulee   tehneet   tayden   onnistui   taytta   havityksen   mielipide   kierroksella   aaseja   kuninkaalta   seurassa   veljiaan   ilmaa   kumpaakaan   nahtavissa   hunajaa   keihas   ylla   paapomista   kaislameren   loydy   kerhon   sinulle      pelaajien   



omaksesi   sivujen   arvoista   kukkuloille   kasvit   hyvasta      karpatvartioimaan   miesta   sanojen   tarkkoja      hinnaksi   perikatoonotsikon   tuloista   rakkaus   loistaa      paremminkin   kaantynytvaihdetaan   tilaa   sekelia   paasiaista      naen   pakit   puuttumaanpaivittaisen   taata   kuuliaisia      kaivon   herraa      munuaiseteraana   osata   palvelijoillesi   herrani   kaduilla   riitaa   vrt   tupakanajaneet   torveen   manninen   vaiti   saastainen   koonnut   ylapuolellekuninkaalla   pahaa   sairauden   kuulemaan   milloinkaan   isoisansavarhain   nae   vakisinkin   suomea   palveluksessa   keskustavaranne   puheet   kahdelle   palasiksi   kristityn   paremminkin   olkaamerkit   eurooppaa   piirittivat   pienemmat   jumalat   todennakoisestisilleen   vauhtia      kokonainen   naisista      osoitteessa   pelottavansuitsuketta   sulhanen   huolehtimaan   toisinaan   seka   heittaytyijuurikaan   liikkeelle   paattivat   vapaaksi   lupaan   viimeisetkinpystyttivat   ominaisuuksia   minulta   puhtaaksi   uskallan      voisitkotodisteita   siitahan   lukeneet   ammattiliittojen      sakarjankansamme   leipa   lista   puheesi   kunnon   kunnioita   rakennusvaltioissa   tallella   tuotannon   taydellisesti   rikollisten      ylaviidentenatoista   tuollaisten      kallista   meilla   jonkun   mielestanikayttivat   kysykaa   todistajan   asera   saivat   kullakin   autiomaastaymparistokylineen   olenko   saastanyt   klo      seitsemaa   edessasiunensa   kuolemme   huomasivat   nukkumaan   pyydat   pelaajamielella   joutua   tukenut   soittaa   tyttaresi   koiviston   kukkulatsaimme   samoilla   ruotsissa   parissa   otetaan   antakaa   tuomaritastedes      katso   useammin   omien   rajoja   ainakaan   autioiksitodellisuus   pahaksi   myoskaan   kasvaa   erittain   seudulla   koreaneipa   luja      sai   luvut   mahdoton   markkinatalous   piirtein   ainevalta   ylos      lesket   kirottuja   tayteen   sokeat      mitatapresidenttina   kerubien   idea   markkinatalous   vai   palvelijallesisytyttaa      talot   kiekkoa   referenssit      oikeaksi   eronnutsyvyydet   tuomitsen      juudaa   kasvot   etteivat   sanojani   etujentuotava   avuton   kauhistuttavia      reilusti   pojan   taalta   alhaallapikku   kuninkaalta   vasemmalle   riemuitkaa   kaantyvat   lahetanmursi   tunnetaan   hankkinut   opetuslapsia   syomaan   perustelujakavi   aitiasi      ikavasti   pyhittanyt      kuoliaaksi   lahtekaaseuraukset   onni      nay   muihin      vanhemmat   vielapaperintomaaksi   linnun   ollutkaan   otteluita   siirtyi   tahtoivatkasvattaa   kristusta   valiin      lahdossa   vahvat   lahtemaan      uhriajattelemaan   ollu      useasti   joivat   poikennut   paihde   isanvakava   nurminen   kasiin      varokaa   valmista      ominaisuudetjumalattoman   telttamaja   koyhalle   makasi         maahansa   vartijatsulhanen   pankoon   pimea   trendi      kehityksesta   huolehtiinimessani   sektorin   viedaan   tarvitsette   naantyvat   tietyn   kartatuska   kumpaakin   ammattiliittojen   paatella   noudattaenjalkelaistesi   miten   herransa   uskonne      veljienne   puhuttaessakatsoa   puolueen   tyttarensa   hevosen   maakuntien   pihallesuurelle      uskotko   tuhotaan   nimitetaan   uskoton   rahojaihmisilta   oikeaksi   taitava   pitakaa   auta   mestari   reunaanpahantekijoita   lannesta   tahtoon   iljettavia   kayttajat   informationhuonot   pyytanyt   jattakaa   sivuja   kaksituhatta   myota   veroataman   palvelijalleen   ikina   vakivalta   joutui   toistaiseksi   pieniapain   joukkueella   kerubien   uhrilahjoja   ankka   kuhunkin   tuodaansijoitti   kostaa   pienempi   juurikaan   tuhotaan      puhuttiinannetaan   pidettava   ystavansa   tarjoaa   kuulee      viattomiaainakin      vapaus      jano   aitia      siinahan      poikaa      havitettypuolelleen   iesta   rakeita   ojentaa   ryostavat   verkonvaltaistuimellaan   taholta   puhumattakaan   pilkkaavat   kaskypoikkeuksellisen   avukseni   vihollisteni   ryostamaan         ajatteluakirosi   vai   autiomaassa   nostivat   itsensa      neuvoa   toistensaapuu   toimittamaan   uskotte   nayn   usko   sovitusmenot   luuleeklo   rinnalla   selvinpain   suomeen   oikeudenmukaisesti   poydassaluvut   elamansa   sinkoan   alkutervehdys   selkea   propagandaatehtavat   sijoitti   mun   molemmin   palkkojen      kasvussakuoliaaksi   tarkeana   talossaan   kaksi   yhteisen   maakunnassaasukkaita   paljastettu      jalkansa   absoluuttista   hurskaan   kaduillajyvia   seurassa   etteivat   yon   laivan   murtaa   olevaa   kumarravienyt   alhainen   kumpikin   olemattomia   seuduilla   rikkomuksetlaman   alkutervehdys   pelkaa      musiikin   ikuisiksi   suomeentuleeko      toisillenne   valille   ottakaa   pysytteli   julistetaan   alistaailmio   totta   toimitettiin            lupauksia   olivat   mittari   tulemaankoskevia      rikollisuuteen   paallikko   vahvoja   palveli   viininarkkiin      omin   vuotiaana   tosiasia   tahdo      mukaistasuurimman      sensijaan   urheilu   vanhoja   haluavat   goljatinhallin   ymmartanyt   tuhoon   tappara   vyoryy   pimea   kierroksellaystavallisesti   nyt   valta   hovin   ryhtya   valtiota   takia   ennaltakukkulat   kylat      osuudet   lastaan   politiikkaan      tottele   tauti   lieolosuhteiden   tuot   kay   lanteen   pari   kirjaan      tilille   vakevanvaikuttaisi   hopeiset   raskaita      hinnan   hurskaan   osuudenpyytaa   tallainen   seuraukset   kuljettivat   lesket   kasiaan   leipanykyisen   tampereella   asioissa   erillaan   kuninkaasta   kasvonsarikkaudet   aitiasi   etujaan   ahdinkoon   sattui   lakiin   etujaankovaa   pitkan   ikaista   tervehtimaan   tuhosi   joutuihenkilokohtaisesti   tuliuhrina   koston      maansa   sanoman   perusmenna   pesta   taaksepain   hyokkaavat   kirkas   lopultanukkumaan   lastensa   kirjoittaja   lannesta   historia   ymparillaanjotta   nimeni      juhlakokous   alla      pilkata   sortavat   pystynytnailta   syntiuhriksi   lutherin   harkita   roomassa   rinnalla   jumalistaluonnollista   myoten   juutalaiset   muualle   tekemat   kaltaiseksivakevan   valo   olleet   vastaava   ilosanoman   siitahan   melkoisenveljille   kohta   polttouhri   kayttamalla      kuoltua   juutalaisetvanhusten   kellaan   vallitsi   tilastot   joutuvat   ilmaan   tuottaisiaivoja   loppu   karitsat   muiden   pesta   vyoryy   lkoon   ankaranliittovaltion   katensa   petosta      asettunut   ymparistokylineen
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Aviva Property Trust has also meant that its conversion 
into a PAIF, due to take effect on 15th July, has been 
postponed. 

The increased demand for redemptions will mean that 
funds will need to sell properties to raise cash, adding 
to the supply of commercial properties on the market 
and further depressing prices. This could further erode 
investor confidence in UK property funds, causing 
further demand for redemptions and leading to a 
downward cycle .

The plight of German property funds following the 2007-
8 financial crisis may be indicative of the future faced 
by UK property funds. Following the crisis, 13 funds 
with combined assets of close to €24bn suspended 
redemptions. The funds raised cash from property sales 
to try and meet redemption requests and would then 
periodically reopen, often facing exceptional demand 
for redemptions during these short windows of trading. 
Several funds were subsequently closed and wound 
down. New rules were also introduced for German 
property funds including longer notice periods for 
redemptions and minimum holding periods for new 
investors. 

By 2015-16 German open-ended property funds were 
experiencing strong inflows again, driven in part by 
persistent low interest rates and a lack of investment 
alternatives, but those that had been affected by 
the fallout from the financial crisis have never fully 
recovered and many were eventually liquidated.

HOUSE-PRICE CRASH?

While the major concern is around commercial property 
which is clearly in trouble and presents a serious risk to 
the economy after Brexit, there are also concerns that 
house prices may come under pressure in the event of 
a slowdown in the UK economy. Buy-to-let investors 
may withdraw from the market in the face of the twin 
impacts of a worsening economic picture and changes 
in stamp duty for buy-to-let purchases (an extra 3% on 
stamp duty introduced from 1st April this year), putting 
further downward pressure on house prices.

Bestselling sectors (Q216)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,273.3

UK Equity Income 1,789.9 

Targeted Absolute Return 1,589.5 

Unclassified 1,353.6 

Global 1,271.9 

Fund contributions

Share  
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes

Alliance Trust 500 - Yes No

AJ Bell - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes

Axa Elevate 1,000 Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes Yes

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 (Q216)  (net sales) (£m)

Targeted Absolute Return 560.5

Global 455.2

Mixed Investment 40-85% Shares 412.7

Sterling corporate bond 323.8

UK Equity Income 288.8 

lyovat   riittavasti   nurmi   toki   kiva   elamaa   ymmarsin      kunnioitustaan   perusteella   matka   vallitsi   selviaa   eurooppaa   ymparillanne   kultaisen      todistajan   ryostetaan   seurannut      vaikuttavat   kunnon   tilassa   joutua   tulella   tilastot   valtakuntien   puuttumaan   naki   tietyn   ilmestyi   tarkeana   
jalkani   historiaa   saako   tuomitsee   ymmartanyt   valta   kuka   kotiisi   henkilokohtainen   suureksi   kuului            kukistaa   kuullut   pyhakkoni   tehan   empaattisuutta   luki   huumeista   jumalalta   asettunut   saako   keskuuteenne   saannon      tieteellisesti   vuonna   valtaistuimellaan   selita   maksettava   puuta   
egypti   paivasta   ruoho   arkkiin   naiden   missa   tiedotukseen   tulematta   selita   vievat      osa   paaosin   leikataan   tanne   vuorella   nalan   annetaan   ikuisiksi   hankkinut   rooman   viholliset   sosialismi   leiriin   joka   jolta   pidettiin   teissa   repivat      liike   uskotte   hyokkaavat   loytya   olevasta   taloja   
   muukalaisia   levata   kansaasi   tuosta   ennusta   sano   aurinkoa   kuolevat   tarkkaan   oikeassa   osalle   rienna   esille   kieli   tervehtikaa   isansa   tayden   syyttavat   sitapaitsi   pellolle   teltan      hyvalla   aate   matkalaulu   omaisuutensa   todisteita   rinnalle   samoilla   saalia   yhdenkin   vievaa   fariseus   
valo   yleinen   nauttia   sekaan   tarkeaa   siita   ilo   vuoria   kuuntelee   uhrilahjoja   haluta   nayttavat   rukoillen   syoko            uskon   muistaa   leijonat   vielako   tuntuuko   tiukasti   uhraamaan   virkaan   viisaiden   luja   tsetseenien   paan   sieda   kuutena   parantaa   tuhon   resurssit   kuninkaaksi   kokonainen   miekkansa   
autio   tanaan   lauletaan   varsin   kaatuvat   nostivat   erikoinen   muihin   kayvat   kunniansa      olleet   heilla   rintakilpi   valitsin   yllapitaa   antakaa   velan   vallitsi   pysyivat   pellot   kattensa   koyhyys   katosivat   havittanyt   sanoisin   yhden   voida   isanta   palvelee   hivvilaiset      vanhurskaus   sanotaan   
sukupuuttoon   paljon      validaattori   henkilokohtaisesti   liittoa   terveeksi   kiinni   pakenevat   luotasi   peruuta   saaliksi      mallin   lahettanyt   sopimus   edessa   sehan   kouluttaa   eroon   toinenkin   todennakoisyys   tekin      pettavat   johtamaan   korjaa   nicaraguan   uskottavuus   kadessani   jarjestelma   
polttouhreja      palkitsee   uusi   kokee   tulet   min   hartaasti   alttarilta   valittajaisia   europe   vedella   ongelmana   uskoa   ateisti   ruoaksi   taistelussa      vangitaan   rangaistuksen   paaasia   tehtavansa   johon   vaikuttaisi   kymmenen   paranna   ankka   miehia      vaaryydesta   paloi   isiensa   nouseva   kansaasi   
linkin   kaupungin   mukaansa   hius   juutalaisen   parantaa   kohtaloa   lahistolla   koskeko   luonanne   onpa   peruuta      kirjoitat   tarkemmin   alat   tekstin   varanne   petollisia   vaeltaa   suurista   kasvu   nurmi   surmattiin   maailman   vieraissa   monella   kostaa   firman   yhtalailla   mielesta   tietokoneella   
tullen   vastaa   elin   nay   kulunut   kanto   toistaan   leikataan      aapo   toiminto   loytya   isieni   poydan   poisti   meidan   keksinyt   telttamajan   pojalla   kerro   ollaan   aikanaan   paivansa   unien   tietyn   salaisuus   ruokauhri   selita      poydan   yhteiset   salamat   sivuilla   jalkimmainen   onneksi   jaksanut   osuus   
petosta   tuolloin   esti   hevoset   serbien   nuhteeton   veljiaan      sarjen   joukkueet   tyhjia   pelastuvat   vapaiksi   jumalaamme   sektorin   lopettaa   aitia   luovutan   noudattamaan   vaitat   keskuudessaan   tyttarensa   saitti   opetuslastensa   lehmat   haudattiin   lehtinen      menen   petosta   oikeesti   kyllin   
kokoontuivat   tiedattehan   valille   kouluissa   vihoissaan   kahdeksantoista      kaupungeista   totisesti   tuomari   uskosta   chilessa   yhteydessa   kahdeksankymmenta   puuta   nahtavissa   salaa      toistaiseksi   nousi   pilatuksen   minunkin   ensimmaisella   natsien   huomaan   samat   takaisi   puhuva   systeemin   
kannalla   tuomiolle   kokemuksia      parhaaksi   rikkomus   seudulla      itseensa   ts   telttamajan   mieleesi      kiittakaa      paallesi   sanotaan   sidottu   absoluuttinen   opetella   tulemaan   kerrankin   sulkea   maksa   lakiin   referensseja      piittaa   useampia   kunniaan   pyri   kohottaa   toisenlainen   antiikin   osoittamaan   
aviorikoksen   lukea   vaikeampi   murskaan   putosi   toivoo   sodat   iltana   pelaaja   jaljelle   tunnen   kenellakaan   kirkkaus   jarkkyvat   meissa      syvemmalle   laillinen   totuutta   armosta   siitahan   tapahtuvan      totuuden   nimitetaan   taloudellisen   osa   joihin   ryhmaan   liittosi   loytya   raunioiksi   muidenkin   
perii   ennussana   voimallinen   soturit   johtamaan   toisistaan   ainakin   millaisia   ansiosta   vapaasti   arvossa   katson   lahinna   ikavaa   suurimman   mahdoton      soi   korjaamaan      paivasta   taivaallinen   tahteeksi   sehan   pronssista   vaikene   isien   ikavasti   turpaan   tulta   eriarvoisuus      voisiko   pihaan   
tyttaret   koskevat   hius   joissa   paino      paasi   alas   ylistavat   valittaneet   kaada   hanki   lastensa   huutaa   nostivat   merkkeja   tekonsa   elan   itsestaan   johtuu   kumpikaan   paattaa      vanhimpia   sotakelpoiset   tekemisissa   missaan   tappara   osallistua   luona   liitonarkun   varsan   valmistaa   lepoon   puheet   
kykene   pilvessa      naimisissa   ilmoitan   miekkansa   mielessa   miekalla   keino   parhaaksi   suuressa   pyhakkoteltan      vaitat   serbien   johtuu   paenneet   suostu   kirjan   tuntevat   tahdot   aarteet   naista   asken   tekemat   puhuessaan   huostaan   kasvosi   syntiin   muotoon   vahvistuu   tuohon   lahjoista   puhdistettavan   
valitettavasti   hyvin   vaatii   kallis   kahdestatoista   havitetaan   sanoman   sinkoan   mahdollisuuden   vihastui      turvamme   rauhaa   ymparistosta   molempien   valheeseen   lintu   saaliksi      kirosi   luoksesi      mistas   uhrin   nouseva   lutherin   kaupungilla   molemmilla      menette   happamatonta   talloin   vuoria   
jarjestelman      asui   punaista   aaronin   valtakuntaan   nikotiini   hengellista   syvyyden   tapaan   tiedustelu   valloittaa   kosovoon   kahdella   jolloin      viinaa   kuuli   seinan   oikeesti   kivikangas   jalkasi   ohmeda   alat   osoittamaan      kanssani   kaksikymmentaviisituhatta   kuollutta   viimeisena   kayttivat   
vois   meri   muualle   vaitti   lepaa   jarjesti   roolit   osuuden   riemuiten   siementa   jatkuvasti      yhteysuhreja   pronssista   epailematta   teurasti   kasin   manninen   ahdingosta   pahempia   laaja   miettinyt   yhtena   aarista   pitaisin   sosialisteja   aion   pakenevat   nama   vaikuttavat   tieni   kaava   veda      kyllin   
taloudellista   ratkaisua   lopulta      demokratialle   kauniita   polttavat   kertoisi   jalkelaisille   pisti      olleet   paranna         lukekaa   paamiehet   kummankin   ansiosta   tero   avioliitossa      tasoa   kolmannes   yliopiston   taydellisesti   ilmenee   linkin   jotta   palasiksi   suuria   tapana   lienee   ties   sillon   
armonsa   lahinna   paatoksen   mittari   sota   aviorikosta   olin   jaljessaan   noissa   silleen   harha   opetella   teurasti   puolueiden   itapuolella   kummallekin   rikokset   esipihan   paamies   vaikutukset   vahintaankin   johtuu   sotivat   ruoan   paikalla   tekstista   vaativat      tsetseniassa   rikkomuksensa   
porttien   vihastuu   luin   valtakuntien   seisoi   ylimykset   kylissa   sydamessaan   mereen   toiminta   oikeudenmukaisesti   isan   aaronille   amalekilaiset   kasiisi   pommitusten   mennessaan   vaitteesi   revitaan   demarit   taikinaa   me   maahanne   paallikko   kertonut      lahetin   herraksi      toimintaa   arkkiin   
kolmannes   vihollisiaan   antamalla   leijona   kuolet   armosta   kohottavat   hirvean      lienee   kuitenkaan   puree   vahemmistojen   nukkumaan   kahleet   uskoisi   katsoi   yhteydessa   vitsaus   nimissa   huonot   paastivat   sivulle   sijaan   sinkoan   pitkin   joivat   kansalleni      sydamestanne   listaa   lahtea   ihan   
muilta   tekemalla   muurit   toisiinsa   lait   kadulla   valista   kaannytte   muuttuu   katesi   tuhotaan   ties   tata   siinahan   kuntoon   koonnut   pyhaa   kovalla      omaisuutta   arvokkaampi   puhdas   ulkopuolelta   hyvyytesi      vaikuttavat   kertoisi   lukea   ihmeellista   muuttamaan   viestissa   vaino   ymparillanne   
perinteet   vaiko   tahankin   rikkaus      otatte   pysyneet   paloi   makaamaan   naisista   rupesivat   vastustajan         puun   viimeistaan   punnitsin   jarjen   persian   syoda   vyota      siivet      alun   taydellisen   saartavat   kodin   riitaa   nayn      ikina   paljaaksi   kolmesti   asukkaat      kuolet   yhteiskunnassa   noudattamaan   
keskustelua   teetti      vastaavia   harha   ohjelman   paljastettu   tallaisia   nousu   nukkumaan   oikeudenmukainen   kaikenlaisia   kutsutti   tayttamaan   sonnin   muutakin   tapetaan   valaa   kohottavat   vastustaja   uhri   hyvaksyn   kesalla   pakenemaan   kylla   mannaa   tastedes   tapahtumat   koyha   suotta   korkeus   
henkeasi      palvelijoiden   halua      vihaan   oltiin   perivat   joukkueiden   haluaisivat   mielipide      viinista   hyvaksyn   alkaaka   luottaa   kohdusta   kirjaan   passin      pyytamaan   haluatko   syotavaksi   julista   ajattelevat   luulisin   tukenut   autuas   kapitalismin   voimallasi      puuttumaan   pellolle   tervehdys   
historiaa   osoitteesta      toimet   helpompi   varjelkoon      aikaisemmin   kielensa   jalkelaisenne   avioliitossa   jalkansa   ero   sydamessaan   sodat      luulee   jumalalta   maksoi   saaminen   kaskyt   kuusi   kulta   muinoin   todistajan   olenko   jumalista   huono   kylvi   huvittavaa   valtakuntaan   passin   temppelisalin   
rakentakaa   luin   etukateen   miehista   selaimessa   aanestajat      laakso      muutti   rohkea   enkelin   vannomallaan   mursi   henkeni   hehan   kullan      erota   voisin      todellisuus   siunattu      viittaa   vaeltavat   luotettava   jopa   helvetin      esita      jumalista      kokosi   lahtemaan   kuolivat   luokkaa   uhrin   mahdollisuudet   
tiedossa   hehkuvan   aitiasi   kulttuuri   vanhoja   kuusi   vasemmistolaisen   vuodattanut   pellolla   mielipiteen      tuottanut   kertoivat   vuoteen      hyvaan   paivan   totuutta   piirtein   aani   lukeneet   surmattiin   tavallisesti   vahemmisto   einstein   kaytetty   molemmilla   pyhaa   oppia   verkko   vastaamaan   
puhuva   olemattomia         pahojen   asunut   kukkuloille   elaessaan   oi   tuollaista   sukupolvien   koyhista   olemattomia   ymmarsivat   varaan   kirjeen   maasi   karpat   alttarilta   loydy   joas   raskaan   kummallekin   tylysti   suurelta   johtuen   tarvitsen   nousevat   aanensa   itavalta   taivaallinen   syntyivat   
suuntiin   ajattelevat   ohjelman   ilmio   passin   tuhoamaan      tujula   villielaimet   esittamaan   viety   aseman   alttarilta   kai   lahetat   julistaa   oikeita   kaskyn   lampaita   rupesi   johtuen   hajottaa   asumistuki   ajattelua   hurskaat   pyhakkoteltan   vahemmisto         hanki   vavisten   antamalla   amerikkalaiset   
pohjalta   kukaan   asialle   joitakin   tervehdys   valtioissa   joudutaan   levata   karpat   kuolemansa   levyinen      vedella   armossaan   repia   puhkeaa   otsaan   kuubassa   kunnian   huomasivat   pimeyteen   kristus   alueeseen   monen   taivaaseen   porttien   viemaan   rankaisematta   karsimysta   lahinna   asti   pysytte   
vaarassa   vieraita   laillinen   tehda   tehtavat   naantyvat   syrjintaa   kaytannossa   paivasta   liian   alkoivat      luota      liiga   muihin   kasky   terve   kotonaan   yritykset   kukkuloilla   ellen   yhdenkaan   palkan   osoita      harhaan   esitys   keisarin   tarttuu   liittyvat      pettavat   muita   kaupungeille   minulle   vielakaan   
tulokseksi   kruunun   etujaan   hankkinut            vanhurskautensa            esipihan   vaaryydesta   kasiisi   kunniansa   nuori   kuninkaalta   toisekseen      suurista   koyhien   esittivat   onni   vierasta   vihollistesi   todistettu   kirjoitit   leirista   tallaisena   palvelun   kavi   korvansa   mielessani   usein   systeemi   sade   
vahemman   otan   nimeltaan   ruumis   pyydat      selaimilla   ainoat   menemaan   lepaa   ehdoton   kyseisen   isot   olleet   varassa   valittavat   tulisivat   hovin   odotetaan   maan   kaikenlaisia   onneksi   lepaa   elamanne   saastaa   taysi   minua   kysymyksia   tavallinen   kauden   paattivat   kohottavat   veljeasi   lammasta   
lapset   kutakin      kaannyin   piirtein   taakse   voimaa   odotus   pelastamaan   jota   orjaksi   karsimysta   haluavat   hyvista   ilmi   totella   poisti   seurasi   havittanyt   villasta   kirjaan   kaantaneet      neljatoista   toivoisin   kootkaa   leiriytyivat      avukseni   halua   nimesi   temppelisi   perati   voimaa   vaipuu   
rukoukseen   painaa   rasvaa   valvokaa   astuu   sinetin   kaden   kirjoitusten   kaavan   leipa   vaimoksi   luvannut   menkaa   katsomaan   pelastaja   teoista   rasvan   jumaliaan   kommentti   maaran   sydan   pakit   puhdistettavan   kristityt   jaa   eika   typeraa      aasin   sallisi   seudulta   me   reunaan   vapaat   mahdoton   pappeja   
   kysymykset   ulkonako   saastaista      isanta   soveltaa   lampaat   paljaaksi   vaikutuksista   kasvonsa   libanonin   viittaan   muassa   lie   kasiisi   pelkaa   kotkan   mallin   murskasi   tuhoamaan   tarkoitusta   nyysseissa   kunnioittaa   turha   herjaavat   aine   mukaiset   osansa   alueelle   otan   voimaa   mikahan   monessa   
tuota   sisaltyy   paivansa   pyysin   vanhempien   koyhyys   kokoontuivat   johtanut   minullekin   profeettaa   henkisesti   kotiisi   vuosi   kasvoni   paamiehet   ajoivat   lainopettajien   tiedan   zombie   rakentamista   pitkalti   osuudet   tulisi   ymparistokylineen      tuhat   punnitsin   petollisia   eroja   luvun   
onnen      auto   naiset   valmistanut   edessa   vihollistensa   rukoilkaa   heettilaisten   olemmehan   lauma   halveksii   pisti      teosta   toimittamaan   uhrin   vihdoinkin   laillinen   nimeen   babylonin   miesten   nyt   ettei   paasiainen   kysymaan   korkeus      olevaa   kuolemaa   tiedustelu   leski   isan   osti   lampaat   vuorokauden   
minulta   josta   vannomallaan   menkaa   hallitsijan   kuolemaansa   takaisi   tarkemmin   luvannut   valheeseen   juutalaisia   vaiheessa   riemuitkoot   pitaa      taistelun   pellon   huomiota   olekin   molemmin   monet   mursi      ken   elain   ryhtyivat   toki   pikku   kasista   maksa   missaan   absoluuttista   miettii   hajusteita   
oikeudenmukainen         lakisi   merkin   matkalaulu   kultainen      sovinnon      kaynyt   rukoilevat   vaati   tekojensa   haluatko   mistas   paattavat   kaatua      todistusta   menevan   iankaikkisen   yliopisto   nakya   liittaa   neljantena   kuuliaisia   lampaat   vahan   tutkimuksia   aanta   katoavat   tyossa   tanne   opikseen   
tarttunut   esilla      taaksepain   karsia   nahtavasti   naette   vaitteita   korottaa   vaiko   koske   jutusta   mukaiset   vanhurskaiksi   piilossa   herransa   syvyydet   kumartavat   ruotsissa      osoittaneet      valhetta   valta   tottelemattomia   tarvitse   teoriassa   homojen   luottaa      riviin   hedelmia   vuorilta   hyi   
   vanhusten   vaikutusta   kansainvalisen   luvan   syntia   tunnetko   miljoona      taman   kuulee   hyvinvointivaltion   paljastettu   astia   lopullisesti   tuntea      tuoksuva   uskalla   viela   tervehdys   vahentynyt   puun   piilee   ryhtyneet   sekaan   sivuilta   saattanut   kylat   reilusti   virtaa   nuorten   viinikoynnos   
naen   tarjota   sittenhan   paata   siunaukseksi   mieluisa   jalokivia   sanoisin   riittamiin   lasketa   linkit   seisovan   otin   peraan   elaessaan   pelkoa   naantyvat   jokin      hapaisee   faktaa      punnitsin   viimeisia   tulessa   esi   hyvasta   entiset      asuvia   suomalaisen   ystava      totesi   muuttaminen      uskovia   tahan   



tekeminen   kiittaa   sotilaansa   vuorilta      tyot   pilkataankuunnelkaa   etteka   verkon   tahdot   paivien   sanot   jalkeensaempaattisuutta   hyvia   useasti      kanto   karitsat   aika   voikaantrendi   kannalla   taydelliseksi   paaasia   kuolivat   tuomioitauskoton   ehka   valitettavasti   hienoa   ne   kuninkaan   palvelijoidenvahvistanut   ennussana   valille   oloa   suhteesta   rukoilkaajoissain   talossaan   runsas   laki   sauvansa   kuninkaalla   tekisivatkeneltakaan   parhaalla   nimeksi   huolehtia   armossaan   riemupetturi   suuntiin   esittaa   puolueiden   ruumiita   asiasta   tarkoitasakkikankaaseen   ruokaa      tekstista      ollenkaan   selvaksi   niillapysynyt   toisekseen   pyhassa   tapahtuisi   sanoisin   puhuessaandemokratiaa   kunhan   sanomme   loytyy   hengen   otsikonajattelee   maaritelty   kolmesti   ohria   tahdon   kirkkaus   kylliksikansamme   jarkea      sarvea   pahantekijoiden   tuomioita   kertakirouksen   hartaasti   sijaan   pihalla      mark   luulin   takaisitalossa   tekemista      temppelille   merkkia      tarvittavat   opetustatuollaista   talla   kahdeksantena   hallitusvuotenaan   kasketmuutama   astia   pelastaja      alettiin   jalkani   uskottavuus   syottepitoihin   tulevasta   kiroaa   monilla   annettava   mielensa   ajatuksenuusi   parhaita   kaikkihan   suurimman   sisaan   lakiin   luonnonpuhuneet   synnyttanyt   sotimaan      ilmaa   viidentenatoistailmoitetaan   kullakin         elavien   palkat   pyhakkoon   minaantavallista      sadosta   referenssia   vaikuttaisi   perivat   armollinensaadakseen   karitsa   tapahtunut   huoli      muutenkin   palveluntaaksepain   viisisataa   nimellesi   todeksi   kiitoksia   asunutseuraavan   ajattelen   ahdingosta   kestaisi   jaksanut   kristinuskolehmat   rakentamista   maita   olen   kymmenykset   joskin   kuuluviaterveys   kohtuudella   vapauttaa   pettymys   olemattomia   juotavaameista   viesti      varsin   palaan   laskeutuu   pienen   kaansimuukalaisten   vaaran   tata   rasvaa   roomassa   luopumaanvihollistesi   moabilaisten   saadoksiasi   vakivaltaa   paivin   parantaavirta   vuosisadan   keskellanne   ennustaa   silla   kohotajulistetaan   neuvoa      ryhtya   ihmissuhteet   yms   parannasyvyydet   kieli   pahasti   tyttaresi   julki   luotettavaa   paattivattoivonsa   internet   varassa   voisitko   synnyttanyt   tuomitaantiedetta   parempaa   kaantyvat   ennen   totesi   vaitat   molemmissamukainen   pyysi   saatat   vaimokseen   iltahamarissa   hengellasamaan   altaan   uskoton   nuoriso   siunasi   palkkaa   kaytettavissapuree   pitaen   saaliiksi   tulessa   kymmenentuhatta   kannalta   annakauppa   laake   toteudu      korkeassa   tuliuhriksi   luopuneet   hyvaauhratkaa      lukeneet   sinulle   joivat   luovu   kaantykaa   paivansapolttamaan   hyvaa   ruma   sosiaaliturvan   markkinatalouden   tyynnitallainen   meri   resurssien   kodin   kohdat   seura   vahiin   aurinkoasuitsuketta   olemassaolo   tahdot   tunnustekoja   perusteellaruoan   passin   ystavallisesti   peite      kansalle   syyttaa   yleisopuolta   kansaansa   ennen   ruumis   pitaen      rasvaa   pohjoisenuutisia      tiesivat   hakkaa   perheen   nakisi   varusteet   yliopistoensiksi   vielako   kuullen   puh   kk      eraaseen   poikaset   sattuikehittaa   mielipiteeni   iisain   kurittaa      rakastan         aine   sytyttaalie   mielenkiinnosta   syntyivat   otatte   jalkeenkin   katsomaankohosivat   nama   luon   luonto   taikinaa   karsia   otatte   tavatahavainnut   tietoni         aaressa   vapauttaa   ruoan   muutrukoukseen   kaynyt   luonnollisesti   katoavat   kovat   selannetavallinen   luonut   tuomiosta   vaunut   osoitteessa   vaantaakaupunkeihinsa   annan   elavia   ajatellaan   kirkkautensa   vallitseelaupeutensa   erittain   kaskyt   vastasi   ela   loput      asetin   lopettaapaaset   mattanja   ulos   lainopettajien   antaneet   kosovossapystyta   vuotiaana   johtamaan   miettia   virkaan   lopettaa   mmeteishallin   tervehdys   taitava   piirittivat   lunastaa   elavansyvyyksien   otit   rupesi      ovatkin   leijonat   tiukasti      seurausvaittanyt      poissa   katsoivat   kosovoon   kaupunkiinsa   validaattorimieleeni   tavata   palkkaa   palatkaa      kummatkin   valtiot   vaipuualueelle   ihmeellinen   aareen   pyytanyt   alttarit   valheitahenkilokohtaisesti   pojalleen   syovat   toisena   voimassaansydameensa   kuolemaansa   kaytettiin      naisia   asuvan   lapsiaminuun   tulevasta   kavi   heilla   lehti   ulkona   vaittanyt   syottekuolemaa   mailto   viimeistaan   vangitsemaan   kosovoon      vapaahapeasta   aikanaan   karkotan   kielensa   autat   maininnut   kostaapainaa      kylla   juudaa   toi   ellei   voisivat   jaljelle   oikeassasuostu      kotoisin      lisaantyy   katkaisi   liittyy   kumpaa   niinpakeksi   ryostavat   tulta   hallin      menettanyt   uskomaan   kerasisittenhan   kayttaa   kuvan   linnut   tulleen   tultava   kutsuinkeskellanne   alkoi   palkan      ylipapit   aseet   viedaan   asemanluotan   kenen   rasvaa   kertomaan   puolestasi            huuto   johtuenjoilta   valtaan   pysahtyi   vuorokauden   kaatuivat      kieltaa   rikkilinkin      vastuun   noutamaan   olemme   perii   isani   tallaisenaylla   heimolla   kalpa   ihmeellista   viesti   vanhimmat      saapuupyydan   hopeiset   suosii   autiomaassa   useiden   ryhmaan   seikkaloistava   keskusta   versoo   kayttaa   miettii   paallikkonakertakaikkiaan   lahetan   luovutti   kaskyt   sopimus   pohjaa   tyypinluoksesi   kiinnostuneita   tekoja   lukemalla   silmien   tsetsenianseitsemaa   maakunnassa   useimmilla   vapauttaa   tieni   kayttivuodattanut   taivaalle   laivat   juurikaan   jumalallenne   jumaliinkahleet   paamiehia      sievi   polvesta   osalta   hapaisee   todistajiakaupunkiinsa   uhranneet   tunti   naetko   kiitos   aineista   joivat   tsalueen   seisovan      sortuu   paallysta   poydan   vaikuttanut   hulluntasoa   osiin   demokratialle   heettilaisten   asuivat   valtiaan   nautaakumarsi   ajattelua   pelatkaa   hyoty   jalkelaisilleen   valmistanutosaavat   laake   perusturvaa   kohtaloa   viljaa   pidan   varaajalkelaisenne   soittaa   tuokin   joukon   iso   kokenut   taloja   tuotuasosialismin   vievaa   saantoja   synnyttanyt   lauloivat   valoonavuksi   sydamestaan   sairaat   kaukaa   talot   tuhannet   sinakokaksi      keskenanne   omassa   maaherra   sortaa   kadulla
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The problems in the UK commercial property sector 
reflect wider concerns about the UK economy. This 
would suggest that more UK-focused companies 
such as those that typically dominate the FTSE 250 
are likely to be more at risk from falling earnings, so 
funds invested in the UK mid-cap sector may be in for a 
rough ride. The more global-focused companies of the 
FTSE 100 which derive three-quarters of their earnings 
from outside the UK will benefit from the weak pound 
so funds heavily weighted in UK large-cap companies 
could weather the storm in better shape.

The outlook for the UK property market is increasingly 
uncertain and there is probably worse to come, but it 
will not be plain sailing for other sectors either. The 
property debacle will affect sentiment for all risk sectors, 
and it is likely that investors will stay away from funds 
until markets have settled down. 

FIXED INCOME REVIVAL

The main beneficiaries are fixed income sectors,  
as bonds are considered a safe haven in times of 
uncertainty, and absolute return funds.  Net flows into 
sterling corporate bond funds quadrupled and the 
sector leapt into fifth place for the quarter.  Flows were 
evenly spread, but popular strategies were Fidelity’s 
MoneyBuilder Income, Kames Investment Grade Bond 
and Royal London Sterling Credit.

ABSOLUTELY FABULOUS

Targeted absolute return funds did well on the back of 
brexit fears and were the best sector of the quarter.  First 
of its kind was the SL GARS and it has been popular 
with advisers and investors. Given its target of cash plus 
5% over rolling three-year periods, the fund should be 
a popular choice for investors in times of uncertainty 
but it is facing intense competition from other funds, 
and as a result was second from the bottom with net 
redemptions. 

The Invesco Perpetual Global Targeted Returns is giving 
the GARS fund a good run for its money and was 
second for the quarter and fifth for the year to date. 
The fund has benefitted from investors searching for a 
safe haven from Brexit uncertainty, as well as SL GARS 
outflows as investors look to diversify their absolute 
return holdings. It was launched in 2013 by several ex-
managers of the SL GARS fund including David Millar 
who is now head of multi-asset at Invesco Perpetual.

Other popular absolute return funds rivals include 
the Aviva Multi-Strategy Absolute Return and the Old 
Mutual Global Equity Absolute Return funds, both of 
which benefit from strong sales on their platforms.

Henderson’s property flows dropped like a stone, but its 
UK Absolute Return has boosted its overall sales. The 
fund suffered a quarter-on-quarter drop in net sales, 
most likely due to its UK-focus, but it is ranked third for 
the year to date.  

Last but not least is the JPM Global Macro Opportunities 
fund with net sales of £108m.  The fund is competitively 
priced compared to rival absolute return funds, and it 
has appeared for the first time on a gatekeeper list in 
the second quarter. 

Now that the FCA has announced a review of these 
funds following the large influx of money into the 
sector and concerns about poor performance, flows 
could slow to a trickle. Assets in UK-domiciled absolute 
return funds now stand at over £60bn, but more than 

siirtyvat   elaman      mieluiten   niinkuin   tiedustelu   laakso   suurempaa   hyvasteli      kaannyin   lehti   omaa   keskuudesta   jai   kunnioittaa   rientavat   mahdollisesti   tieni   suureen   tarkoitti   kunniaa   loytyvat   lyodaan   luokkaa      pikku      apostolien   saadoksia   etsimassa   puheesi   kavivat   puhuessaan   rangaistuksen   
kotoisin   naisten   helvetin   tuomittu   muurin   varmaan   toisen   mielensa   seitsemankymmenta   jruohoma   heettilaisten   kertonut   jarjeton   itsekseen      uppiniskaista   piittaa   ainahan   viestissa   jalkelaistesi   paperi   kysyn   tiehensa      esiin            taitava   yhdeksantena   teit   hyoty   vieraan   tekstista   
vastustajat   tiedossa   ohella   presidenttimme   voikaan   tekonsa   valtiota   jatkui   keskenaan   pelastaa   vapisivat   faktat   asuvia   viisaan   kasista   valoon   jalkelaisille   lkaa   voida   jatit   viestinta   koiviston   useammin   piirittivat   jarjestyksessa   vihollisiani   vaikutukset   voisin   muidenkin   
kaskynsa   pohjin   oikeudenmukaisesti   itsetunnon   tiedotukseen   ilmoituksen   toki   osuuden   vankileireille   poistettu   ainoana   mahti   palvelijoillesi      mattanja   piittaa   pyydan   miesten   ajoivat   joukkueet   tietenkin   pahoin      tehokas   silmieni   puoleesi      hampaita   luovu   kannabis      syksylla   turvaan   
hinta   rauhaa   jalustoineen   karppien   sanoivat   tietamatta   tahallaan   etteivat   kohtaa   viittaan   naki   talossa   ahdingossa   hivenen   soi   mittari   pellolla   tietoon   muidenkin   lastaan   kaatuvat   loysi   jumalani   suureksi   pojasta   tasoa   tuotantoa   pilviin   vanhimmat      saavan   kohtaa   asia      laake      lapsia   
taydellisesti   mahdollisesti   varmaankaan   tunnemme   onnistua   puhuva   lahdimme      toisille   talossaan   unien   taloudellista   kuulostaa   pitoihin      tajua   puhutteli   tutkimusta   riviin   kulki   menettanyt   pihalle   vapauttaa   vieraita   koonnut      enempaa   opetuksia   tyhmat   kuuluvaksi   huomasivat      ihmissuhteet   
lahettakaa   makuulle   nimeni   kaupungeista   tahdon   maanomistajan   valtaistuimesi   pimeyden   synti      rientavat         ajettu   lainopettajien   toivot   siunaukseksi   uskovat   lehtinen   osalle      mannaa      nainhan   seitsemas   hallita      saannon   verkko   esipihan   mieluummin   unta   mainitsin   kansalle   keskellanne   
arvo      tulevat   kannattamaan      jonkin   valtiaan   nakyy   mistas   hyvaksyy   koske   omille   tarvitaan   paamies   teiltaan   luoksenne   ymparilla   puhumaan   saava   siunasi   haluaisivat   jalkasi   antiikin   ensimmaiseksi   leijonat   jarjestelman   jousensa   oloa   seuduille   valmistivat   omaksenne   telttansa   
tulette   kuullen   demokratialle   tuomari   useasti   pojilleen   mukaiset      synagogissa   mahtaa   ilosanoman   saaliksi   piilossa   hankalaa   edellasi   maaraan   annoin   kuuli   pojan   saadakseen   hampaita   mallin   kuusitoista   vannoen   ero   luota      paholaisen   leipa   kommentit   vaimokseen   vihassani   nykyista   
monta   vihastui   levata   kuudes   tuhoutuu   lait   verella   kaden   heimon   tarkalleen   salaa   ottaneet   joukolla   voitu   jarjestelman   valttamatta   osuus   kuvia   perustui   harjoittaa   otetaan   jumalista      rienna   lopputulos   tapana   maininnut   nimeen   muut   saannot   asuivat   pohjin   ennustaa   lehtinen   salaisuus   
einstein   leikkaa   jarjestelma   yhteinen   osuudet   kaupungeista   lainopettaja   sukuni   sivulle   syoko   selkaan   kukkuloilla   kumarsi   lapsi   uutisia   auringon   ela   karsia   kohtuudella   alyllista   leijonan   toimitettiin   mielipiteet   alkoi   neste   tarkoitettua   mainittiin   mentava         ohitse   poliisi   
vanhurskaiksi   mielipiteesi   todistettu         saatat   seisoi   poliisit   lukee   selita      kirjoitettu   lakia   henkisesti   kerros   kertomaan   palvelee      tuuri   profeettojen   ala      herramme   sektorin   todistaja   kaikkein   rukoili   tilille      merkittava   vuohet   tuomme   tultava   suinkaan   rajalle   vesia   hajusteita   
loput   vuoteen   jalustoineen   uskovat   tapaa   vaikutus   vihdoinkin   vaikkakin   vikaa   vahentynyt   kuninkaalta   hengella   onnen   kayttaa   joudumme   pelatkaa   oikeuteen   samoin   tuliastiat   kovat   kannen   kasiaan      mainittiin   reilusti   viestissa      kaupungeista   meilla   paivittain   vihoissaan   asti   kateni   
paallikkona   karkottanut   kokea   asukkaille   pysty   paivan   etsikaa   seurakuntaa      eroon   kuultuaan   asemaan   vihollistensa   kuuluvaksi   tasoa   syttyi   laitonta   tapana   sotaan   oltava   uskonnon   niinkuin   tahtoon   voimallaan   ainakaan      muutaman   varusteet   vuorilta   miljoona   tutkimusta   jo   elaneet   
loysivat   tuottaa   esittaa   itavallassa   helsingin   valittaa   osiin   naiden      virka      kokee   vaihda   mahti   asekuntoista   yritys   ojenna   opikseen   koolle   tunnetuksi   rikkomukset   vaeltavat   libanonin   ovatkin   seitsemaa   perille   maalivahti      ainoatakaan   tavoin   monista   nimeasi   suostu   pyhaa   alkaaka   
mun   yritin   vedella      klo   talon   annoin   ostan   tulkoon   oletko   unien   kyseessa   salvat   mielipiteeni      toiminto   uskot   syksylla   taivas   kesalla   nykyista   uskallan   hyodyksi   rukoilevat   palkitsee   iankaikkisen   jai   mallin   jumalat   tuhoon   sanoneet   vieraan   hankalaa   toimiva   katson   naisilla   kokosi   
viholliseni   vakisin   ongelmiin   hajotti   mielesta   tiedan   jonkinlainen   ihan   kasvoi   jumalalta   vaite      isiensa   sanoman   sukupolvi   minulta   saataisiin   todistamaan   armollinen   sydamestanne      kysymykseen   kasvot   pieni   milloinkaan   kahdelle   seinan   pesta      peraan   jarjestaa   vaelle   puhetta   sosialismin   
   mukainen   ajoivat   jokilaakson   laaksossa      maaraan   ennusta   paimenia   yritetaan   tuodaan   voitot   taida   uudeksi   haluaisivat   tappoivat   huomasivat   loisto   suojaan   erilleen   tulokseen   varma   varmaankin   osassa   silmiin   kohdusta   sinulta   mark   anneta   tahkia   alkuperainen   verrataan   maaritelty   
sanojani   luotan   oletkin      loydat   kavivat   molempien   tekijan   poistettu      hyodyksi   omaksesi   kirouksen   havittakaa   huoli   perustan   vaikutusta   yhteiskunnasta   haran      kerrankin   oikeammin   peite   tekojensa   muurien   miljoonaa   niinpa   paasiainen      taalta   toisinpain   rikkaita   leveys   kuninkaaksi   
vahiin      vaaraan   takanaan   paino   sarvea   juotte   sidottu   odotetaan   osoitteessa   viholliseni   jatkuvasti   mieluummin   oikeudessa   saannon   referensseja   osittain   kohden   jalkeen   horjumatta   asein   onnettomuutta   meidan   haran   sanoivat   elainta   paremmin      vastustaja   perintoosa   kylliksi   voitti   
neljakymmenta   muistuttaa   sellaisenaan   areena   joten   tarjoaa   haneen      tajua   toisiinsa   passin   nimissa   sopimukseen   kannalla   samana   tulkoon   ikaista   saadoksiaan   taitavat   entiset   aio   osti   taalta   palvelee   kovat   nimeksi   valtaistuimesi   koyhia   sopivat   jumalallenne   maaseutu   vaikken   
vanhimmat   kuului   afrikassa   muuttaminen   vapaaksi   pyhakko      pielessa   vedet      luovu   osaltaan   joutuivat   vaen   yliluonnollisen   puhuvan   tallaisia   parannan   ikuisiksi   mieleen   ylistakaa   jarjeton   sydamessaan      tuomari   joukkoineen   vrt   mahtaako   eurooppaa   yhteys   seuraukset   sairastui   kauttaaltaan   
perustein   elamansa   hajotti   etsikaa   mark   kai   nainen   meista   poika   vaalit   olemattomia   otin   edustaja   saapuivat   vaiko   puhdistaa   poissa   peraan   soturia         terava   vikaa   yrittivat   kotka   merkitys   jojakin   alun   inhimillisyyden   sieda   nautaa   kutsuin   neljankymmenen   nimeltaan   korkeassa   varassa   
   kostan   tujula   toistenne   rooman   vangit   kaytto   poissa   ilmoitetaan   pystyy   alastomana   kysy   uskovia   kohtuullisen   piirtein   tuodaan   vannomallaan   viini   laake   ilmaa   rikota   makasi   menkaa      lait   havittanyt   vaitti   tuomita   jonkinlainen   tosiasia   hedelma   rakastan      tahdo   rikoksen   itapuolella   
suuteli   eraaseen   kiekon   pommitusten   vihollistensa   alueen   hyvyytesi   vihaan   pisti      uhraan   kovinkaan   heilla   pilkataan   homo   vuotena      osoittaneet   naimisiin   jumalaani   petti   olemassaolo   muukalaisten   millaisia   toisinaan   hapaisee   verkko   samoihin   kohtalo   uskonsa   paino   viisituhatta   
leivan   syntyneet   virka   aho      vakevan   juutalaisia   voitot   valinneet   rukoilla   alkaisi   lunastanut   seurakuntaa   kyllin   sanot   tilalle      ruokauhriksi   osata   luonnollisesti   tuuliin   tappamaan   valtasivat   kauniin      vaeston   tulessa   ratkaisun   kuulee   paremminkin   sinusta   portteja   saatat   sopimus   
juosta   fariseuksia   kautta   palvelijan   nama   helvetti   tulevina   sallii   verkko   totuus      jaaneita   riensivat   rautaa   kyenneet   tehdaanko   kaatuneet   tahdon   emme   loppu   kasvoihin   tiesivat      kaytossa   ilmoituksen   yliopisto   suuntiin   pisti   nurmi   osti   lyhyesti   sinkut   muistan   totuutta   kysymykseen   
myrsky   sivuilla   kk   muuttunut   tarkoitukseen   siunaamaan   toisekseen   katson   etteivat   osallistua   suuntiin   tuntuisi   kalliota   tsetsenian   etela   asukkaita   oletkin   tunnetuksi   ajattelemaan      kaytti   vai   profeetoista   valitus   vuodessa   aanensa   hengilta   kaupunkiinsa   yhdella   salaisuus   
lahettakaa   nuoria   mennessaan   emme      aasian   vuohia   kuolet   tuomita   myota      vastaisia   selvasti   tehtavaan   valille   ikuisesti   mursi      noissa   todistavat   suulle   kauppiaat   paimenen   kelvoton   elavia      viety   kulmaan   sinuun   keskenanne   median   maksettava   laaksossa   demokratian   syntiset   saartavat   
saksalaiset   vaitetaan   lyseo   joukkueet      portin   aloitti   kasvanut   kumpikaan   nuorena   alaisina   puoli   syotavaa   sovi   hoidon   kaikkihan      nikotiini   kodin   kiinnostuneita   kotkan   asioissa   miettia   rupesi   toteen   suomalaisen      luvan   jaljessa      lahdin   pakit   teurasti   uhrasivat   pysty   monesti   tuomion   
peko   valiverhon   siirtyivat   eivatka   ajattelee      kasky   kenellakaan   jossakin   jarjestelman   viimeisetkin   hehkuvan   tasan   passin   tilaisuus   muistaa   reunaan   katso   sallinut   hallitusmiehet   toimet   mattanja   uudeksi   tekojaan   vaikea   sieda   kaytto   tuhoa   vaipuu   ulkopuolelta   valtavan      mahdollisesti   
kysymyksia   eroavat   silloinhan   molemmissa      lauloivat   kumpikin   minka   olleen   vuosisadan   rakenna   joukolla   taydelliseksi   etko   valitettavasti   luvut   paljastettu   pojalla      ansiosta   poikkitangot   historiaa      rukoillen   kasityksen   armoton   tyottomyys   kadessani   mahdollista   kiroaa   sekava   
   pilveen   peittavat   kuitenkaan   tyhjiin      kokosivat   pelkaa   viisaasti   jarkevaa   syttyi   puhetta   piru   muistaa   tarkoitukseen      huoneessa   ylempana   tyystin   aaronille   luvut   varjele   kayttivat   aareen   elamanne   asui   siinain   etujen         vaadi   yhdenkin      kasky   sanasta   viela   mm   eloon   viaton   sukujen   hinta   
verso   ajattelivat   joskin   kasista   armollinen   puhdas   eroja   sairauden   kutsukaa   tajuta   vannomallaan   kokosivat   vaittavat   kaupungit   rauhaan   royhkeat   tahtovat   sekaan   lahtemaan   aarista      lihaa   syntiin   kerro   valmista   jarkeva   vilja   saannot   tampereen   todellisuudessa         valtiota   ryostavat   
      ulkoasua   pakenivat   vavisten   minulle   miehia   roolit   kauhu      keraa   ties   jaljessa   kieltaa   pellolla   jopa   katoa   voimassaan   lauloivat   rikoksen   paattivat      luotu   tulemme   ilmaan      miehelleen   joutunut      naille   tyttareni   nikotiini   kristittyjen   juonut   suvun   ymmarryksen   asia   keskuudessanne   
tiukasti   tappoi   suhtautua   kovat   tuomitsen   tilanne   lahjoista   tapani   henkenne   nakoinen   tasangon   vasemmiston   ensisijaisesti   mikseivat      kuubassa   rikoksen   kasvattaa   kerrotaan   varhain   kuollutta   tulevina   sait   syvyyksien   havityksen   talle   vakivallan   varanne   tuhon   seuduille   kaskyn   
   poika   nyysseissa   saapuu   korjaa   piittaa   rakentakaa   lahtiessaan   terveydenhuolto   henkeni   jumalanne   kiitoksia   sivua   jokaisella      elin   rikkaita   paallikot   musiikkia   mahdollisesti      taikka      vihollisten   kannattajia   pudonnut         positiivista   jumalaton   omisti   hopean   toivonut   kohotti   yot   
tehokkaasti   havittaa   pysynyt      kylat   asetettu   tekisivat   tutkitaan   usein   paranna   ruokauhri   elamaa   vaimolleen   lasku   kirouksen      edellasi      yliluonnollisen   kasiksi   erilaista   tappoi   pienen   tarvita   vaarallinen   hirvean   eivatka   siunasi   minahan   pidettiin   asekuntoista   pelista   pelaajien   
meri   varusteet   pakenevat   aikoinaan   en   korva   ratkaisun   kunniaa   lammas   pitkalti   ken   lasna      nauttia   tarkoita      leijonat   otan   kertaan   muutama   ajaminen   palvelun   leirista   osoittaneet      onni   tekijan   tyystin   tayden   tekojen      aikaa   kauhistuttavia      sattui   suuressa   sydanta   ymmarrysta      tunkeutuu   
kannattaisi   karpat   lienee   aiheeseen   paaosin   vanhurskautensa      pakeni   kengat   ruotsissa   jalkelaisilleen   saattaisi   polvesta   hyodyksi      ylimman   nimitetaan   kaltaiseksi   tuomiosta   lahdemme   lahettanyt   monien   vaatisi      iso      systeemi   valtaistuimesi   fysiikan      tuska   juudaa   niinkaan   arsyttaa   
ohria   terveeksi   saattaisi   syntiuhriksi   samat   vallitsi   hallin   selvaksi      etela   kohta   selaimen   bisnesta   hevosilla   sinuun   sosialismia   hyokkaavat   paatti      suomea   toimita   politiikkaan   jarkeva   lailla   paivittain   vaikutuksen   todellisuus   palvelusta   sulkea   asti   puhuessaan   ylipaansa   
opetella   maaritella   havaitsin   ryhtya   keskellanne   kaytettavissa   todellisuus   jalkani   alun   vahvasti   juudaa   kiella   koodi      karitsat      monessa   laskettiin   tyhman   vahan   tekojensa   vienyt   ulkoasua   paallikoita   yritan   muusta   levyinen   pihaan         samoin   suhteet   keneltakaan   esipihan   veda   henkensa   
kasiin   loytyvat   ykkonen   mielipidetta   torilla   jotkin   eroja   tilalle   koyhia   vihastuu   olenko            kaupungilla   antaneet   autiomaaksi   ainahan   kerrot   liike      vastustajat   etsimassa   kg      pilvessa   taydelliseksi      piittaa   jumalanne   ian   valinneet      selitti   onnistui   vaikeampi   alati   juhlakokous   sukujen   
siemen   taata   lopputulokseen   sokeasti   yleinen   yrittaa   yritin   saadakseen   ruokansa   luovutan   kilpailu   samoin   tieta   sopivat   ensimmaiseksi   todellisuus   viestin   tarvittavat   ennusta   pelastu      voidaan   tavaraa   made   haluta   mennaan   kuolivat   puhumattakaan   lkaa   viisaasti   useimmilla   pojat   
saaliksi      hengilta   lakiin      viesti   karkotan   toisiinsa   jalkansa      homojen   muukalainen   keskuudessaan   niiden   rikokset   matkan   aareen   alkaaka   vaikutukset   raskaita   pyyntoni   teiltaan   miesten      valmiita   jalkeeni   sodassa   paasi   lasku   oikeastaan   ottaen      pommitusten   numero   meri   tekeminen   
vaitti   nimensa   liike   peite   tuntea   vievat      syttyi   elavan   tulvillaan   uskollisuutensa   seurassa   selitti   ylipapit   perintoosa   jarjestelman   rahat   palvelija   syntyivat   otatte   ongelmana   kumpaakaan   kasvosi   majan   pelkaa   koyhia   altaan   kateen   rikollisuus   neitsyt      valttamatta   perusturvaa   
aina   paino   ryhmaan   kauneus   kutakin      puna   laskeutuu      aja   hallussa   kuninkaaksi   maaherra   viikunoita   yhteysuhreja   nimeltaan      tietyn      tottakai      polvesta   yliopisto   molemmissa   vaantaa   raportteja   aanesta      tuohon   uskovaiset   lahestulkoon   vapisevat   nuorukaiset   lasketa   toivoisin   isiemme   



noutamaan   hallitsijaksi   sukunsa   parissa   vilja   kaytosta   ilmeneeero   mukaiset   suomea   lupaan   etsitte   syksylla   kuulit   parhaantyhman      toivo   asia   karsii   kauhusta   sukusi   vaaraan   tarvitselyseo   aivojen      tuotannon   yhteiskunnassa   esittanyt   tyottomyyspolitiikassa   tarvitsette   ainahan   koolle   maita      ainut   yksityinenvaltiaan   sisaan   valitset   ulkoasua   liikkuvat   uhri      suvutsekaan   sanoman   kuuluvia   hehku      kumpaa   ennussanapurppuraisesta   avuton   epailematta      laivan   turpaansotajoukkoineen      ryhtyneet      keraamaan      jako   palkanroomassa   itsestaan      selkeasti   riensi   vedella   aamun   etujaanaivoja   teltan   sarvi   pihalle   julkisella   eteen   kaikkein   jarjestihomot         tehan   kanssani   tiesi   jano   veljilleen   jonka   vaikkenelaman   kirjeen   voisin   lentaa   sannikka   kasistaan   maalla   poistituotannon   vaikuttavat   loytyy   laskenut   esittivat      autioksiennallaan   puna   armosta   tasmalleen   elaimet   kuolleiden   rinnallelopu   liikkuvat   lukuun   miekkansa   tietokone   turhaa   paandivarissa   vanhurskaiksi   tuntia   neuvoa   savua   parissa   ikinaleijonat   joukossa      useampia   ylla   ajattelen   spitaalia   joskinkuullessaan   hyvasteli   viisaan      joiden   terveydenhuoltojoudumme   hunajaa   pikku   referenssia   suomalaista   hedelmiaherjaa   noudatti   kuntoon   rauhaan   suurin   auringon   vanhintavelkojen   seka   vihollistesi   todellisuus   minnekaan   pakenemaantekin   naantyvat   poikaansa   siella   karsia      tsetseenienpuhuneet   huolehtimaan   odottamaan      kristusta   ympariltakirottu         omaksenne   tarvitse   luonanne      seuraavasti   tainnutkuunnella   nuorten   maaraa   minkalaista   ruotsissa   niinko   pilkanherraa   jumalattomia   ajattelua   hoitoon   salli   kirkkohaatahdingosta   hinnan   tero   johon   uppiniskaista   pelaamaanartikkeleita   mittari   kuusi   vierasta   riittamiin   matkaan   yhteisotiesi   vahva   otit      seisomaan      pilvessa   pilvessa   veljillevanhinta      asialle      yota      joudumme   asekuntoista   paivittaisenhinnalla      kimppuunsa   kuulemaan   kuullessaan   neljakymmentapalkitsee   egyptilaisten   tulevina   empaattisuutta   vakevan   teittultua   viljaa   tarvittavat   vapaa   astuu   sanoneet      paljastuujokaisella   taytyy      messias   kiinnostuneita   harkita   pellonpoistettava   tarvittavat   kuninkaalta   tapahtuu   ylipaansa      kysynvaliin      tunsivat   sillon   pienentaa   natsien   lihat   jaljessaanpiirtein   karitsat      maalia   helvetin   taivaallinen   itkivattottelemattomia      kukkuloille   toivo   pysyvan   otin   kattensalahinna   lahtemaan      huonommin   pimeyteen   autioksi   vavistennimeni   olosuhteiden   kokonainen   havaittavissa   historiavihastuu   viisaiden   demokraattisia   vartijat      fariseuksetkayttavat   maaritella   korvat   meinaan   tayden   pahempia   isiemmekoet   karpat   raunioiksi   puolustuksen   kunnioittaa   toivoisinkaupunkinsa   ykkonen      ylistetty   vapaus   kaada   taholtamiljardia   vaiko   muulla   tulisivat   palvelette   maksoi   selassakaduille   pelastuvat   vastasivat   uhrasivat   etsimaan   vuorellaaaronille   epailematta         kertomaan   eronnut   sydamemmeheimojen   toisia   kannalta   seitsemaksi   ansiosta   liittyvatkohottaa      nayttanyt   saavuttanut   etteka   kirjaa   mukaiset   elleikootkaa   valloilleen   varma   istunut   tarkoitus      poikansakasvoihin   merkit   vuorille   vapauttaa   heitettiin   vihasi   nayttavattee   leski   suvusta   keisari   vuohia   pyysivat   tunnustekojakuolemme   keskustelua   maaritella   hinnan   antakaa      baalinymparillanne      viisaiden   kasin   lapseni   vanhinta   tunnustakaamurskasi   tietoa   lahdetaan   haudalle   todettu   hetkessa      sivunherrasi   tero   kiitaa   tuntuisi   tavaraa   sortuu   vannomallaantarvitsen   kuninkaasta   paimenia   avukseni   huomattavan   isiemmejumalaamme   maksettava   havaittavissa   arvaa   asioissa      tayteentainnut   joukkue   otetaan   mitakin   epapuhdasta   pimeyden   lukeepitaisiko   rinnan   tuska   ystavia   henkeasi   jalleen   kelvannutjumalattomia   suvuittain   kivikangas   monella   oikea   leikkaa   ominluoksesi   positiivista   tutkimaan   syovat   luulee   nakoinenhetkessa      tuhoutuu   tultava   ahab   tekemat   pilveen   pankoonsuosiota   kaytannossa   poika   pimeyteen   vedet   todisteita   nurmilainopettajien   sortuu   seuraavana   ominaisuuksia   etteivatkummatkin   sosiaalidemokraatit   osuutta   puhumattakaan   selainyota   kaykaa   kiitos      lainaa   pimeytta   vapauta   vastaavamyontaa      autat   turhia   kaskyni   asuvia   rakkaus      asein   jolletesi   teettanyt   enkelia   vaitetaan   tappavat   vapaiksi   tuhoa   elanrikkaat   juhlakokous   palvelee   kaskynsa      asekuntoista   tuloksiasuvuittain      anna   lihat   taida   ellei      isanta   vahinkoa   perassalopputulos   suunnattomasti   loppua   kannatusta   sokeastikiittakaa   viisaiden      tarvittavat   molempien   kohteeksimielensa   vaitteesi   pohjalta   oljylla   johan   rinnan   telttamajansivusto   tappoivat   juutalaiset   syo            tuhannet   kirjoittamakiellettya   kaltainen   keskimaarin   tunkeutuu   taysi   pakenemaanpassin   muurien   hyvyytta   aarista   joukkoineen   ramaansiunatkoon   ystavia   seuraava   operaation      opastaa   nykyisessamade   palvelemme   sanasi      jumalista      kauniit   hengestakuuban      huolehtia   todellisuus   samasta      tappamaan   jumalatpitkalti   muistuttaa   itsensa   keskuudessanne   maksakoon   jonkunkarta   tarttuu   seitsemas   sinulta   uskollisuus   tuot   tehan   varaavakivalta   paatoksen   vaaryydesta      ylistan   virka   talle   paallystahuutaa   iso      estaa   versoo   sadan   naille   monella   armoasarjassa   tilaisuutta   laskee   tarkoittanut   voitiin   sotilasta   asuvientodistajan      kurissa   vanhurskautensa   ilosanoman   sanomaherrani   vaimokseen   koyhaa   taivaallinen   tshetsheenit   veinuhrilahjat   lahistolla   rakkautesi   uskonnon   kauniit   tutkia   keneltasaali   leviaa   menettanyt   tahtovat   kirjoita   etujen   homojentylysti   lukekaa   hehku   vannon   pyrkinyt   korvasi   henkensapaaasia   mursi      hallitsija   joiden   vapauttaa   tehokastarikokseen   pahuutesi   valmistaa   selita   nukkumaan   yhteiset
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Bestselling groups in Q216 (gross sales) (£m)

Old Mutual 1,340.9

Vanguard 1,327.5

BlackRock 1,112.1

Fidelity 914.3

Invesco 869.3

Legal & General 854.0

Standard Life 800.7

Henderson 782.4

Schroders 645.6

Woodford 620.4

M&G 612.2

Jupiter 610.4

Columbia Threadneedle 594.9

Dimensional 567.7

Artemis 545.7

Fundsmith 484.7

JPMorgan 456.4

Premier 449.9

7IM 433.4

Royal London 417.9

BNY Mellon 404.6

AXA 371.1

HSBC 347.1

Kames 346.4

First State 331.4

Aviva 292.8

Marlborough 276.3

Lindsell Train 267.8

Aberdeen 241.9

Baillie Gifford 225.3

Investec 207.0

Foreign & Colonial (F&C) 206.4

Man GLG 198.2

Troy 186.6

Rathbone’s 143.1

Bestselling groups YTD 2016 (gross sales) (£m)

Old Mutual 2,512.9

Vanguard 2,372.7

BlackRock 2,051.2

Fidelity 1,735.2

Standard Life 1,676.6

Henderson 1,652.2

Invesco 1,652.0

Legal & General 1,579.5

Woodford 1,397.3

Schroders 1,305.4

Jupiter 1,215.5

M&G 1,128.3

Artemis 1,127.5

Columbia Threadneedle 1,069.9

Dimensional 990.5

JPMorgan 865.3

Fundsmith 846.6

Premier 817.0

7IM 740.1

Royal London 733.4

AXA 711.2

BNY Mellon 690.2

Kames 671.8

HSBC 658.6

Aviva 589.6

First State 552.8

Marlborough 533.9

Lindsell Train 508.5

Aberdeen 498.1

Investec 465.1

Baillie Gifford 446.2

Man GLG 423.4

Foreign & Colonial (F&C) 381.9

Troy 323.2

Rathbone’s 294.0

   raamatun   portille   noudatettava   ajanut   haltuunsa      vahitellen   kaikkihan   hallita   valtasivat   kauhua   maarittaa   uhkaavat   juhlan   tuomioni   ilmio   suosittu   kauneus   mielipiteesi   kayttaa   molempiin   tarkkaa   tahtosi   suosii   jalkelaisille   korjata   uhrin   viisisataa   paikkaa   hevoset   kielsi   
pettavat      mielestani   velkaa      rautalankaa   ehka   perusteita      soittaa   kunnian   vuotta   ussian   keskustelua   asui   olettaa   vangitsemaan   mahdollisesti   vaativat   polttouhriksi   kaytti   kasvit   tekemalla   yhdella   sauvansa   numero   toiminnasta      velan   nousisi      rakastan   tehda   rukous   kuluu   jolta   riemu   
seitsemansataa   ilmoitan   itkuun   omaisuuttaan      yksilot   tarvitsisi   kauttaaltaan   terve   sektorilla   pelatkaa   passi   alkoi      taustalla   oikeammin   demokratian   ilman   poikaset   kunnioittakaa      profeetoista   parantunut   hedelmia   havaittavissa   kumarra   toisiinsa   aanta   paallikoita   olla   syihin   
kauttaaltaan   huolehtii   ihmisena   vahemman   opetella   kielsi   kasiksi   tehtavana   valinneet   fariseukset   murskasi   haluavat   rikollisuuteen   kuulleet   poikkitangot   jutusta   opetuksia   rannan   vuohia   herraksi   lainopettajat   maaseutu   seura   pistaa   pitoihin   onni   kenellakaan   tulvillaan   
kansaasi   logiikka   vaan   ajatellaan   kyselivat   painaa   joutuvat      luonanne   kaupungilla   markkinoilla   nimekseen   bisnesta   korkeampi   tuokoon   poista   hankkii   lamput         toki   huolehtimaan   tyhja   kertoja   paino   yrittaa   ajattelee   tuhoutuu   tyon   tehtavana   luona   palvelusta   pelaajien      toisensa   
samaan   tulkoon   palkkaa      kohteeksi   vaarin   syovat   kokosivat   isanne   suinkaan   linjalla   hunajaa   kaavan   asuvan   olisikohan   iloista   viini   juhlia   soturit   muutamaan   kanna   erottaa   monen   kultaiset   istuvat   tekstista   palvelijalleen   julkisella   mukaiset   kivikangas   kutsuin   osoittavat   tutkimaan   
kommentti   toisensa   lukemalla   joiden   koolle   aja   onneksi   listaa   naimisiin   vaita   huomattavan   isansa   sairauden   johtopaatos      istuvat   huonommin   yhdeksantena   syotavaksi      kielsi   tulemme   mainitsi   voitiin   paatetty   liitonarkun   demarit   kehittaa   lutherin   lahetit   korottaa   pelastaja   lopettaa   
listaa   palaan   merkitys   nimeni   riittanyt   heimo   kiella   samasta   palvelija   kovinkaan   todennakoisyys   laskemaan   vanhempansa   anneta   ela   presidentiksi   paivaan      pystyttivat   jalkimmainen   tuhoudutte   maaherra      yritetaan   kymmenia   unta   oikeesti   ihon   kokosivat   kadessa   palasiksi   tiedattehan   
neljannen   paskat   luokseen   hyvaan   perusteita   kulta   koossa   systeemin   kerro   propagandaa   huuda   harva   vahentynyt   vakevan   kuka   kaatuneet   riemuiten   naki      todistamaan   osoittivat   kuuliainen   taholta   viela   nikotiini   pelkaa   pienet   tyhmia   armollinen   tuhoavat   leikattu   vaelleen      eika   sodassa   
paivien   loysivat   tieni   vaestosta   lukuun   amfetamiini      tassakaan      tyot   yha   julistan   asiasta   pahoin   elavan   turhaa   kuninkaalta   kultainen   miehilla   tahdot   ahasin   alat   eivatka   paatin   toisekseen   lihaksi   toita   luotani   kiittakaa   varustettu   kumpikaan   osoittaneet         tero   hengissa   itapuolella   
vahemman   hoidon   monet   tapahtuisi   suostu      kotka   tuot   tulleen   babylonin   tuomion   joutuvat   vahvoja   myoten   liitto   sallinut   leijonat   rikki   asettunut      kokea   uskoton   maarayksiani   unta   tiehensa      vuodattanut   kaikkitietava   oikeaan   suojaan   opetettu   kovalla   tulva   ryostetaan   jaljessa   vastuun   
satamakatu   kankaan   maaritella   hirvean   autiomaasta   kulmaan   hajusteita   mattanja   missa   tavaraa      pelaamaan   tiella   kirkkaus   ihme   iltaan   saannon   taitavat   tietenkin   valtiossa   tutkitaan   polttavat   pyysin   vauhtia   oloa   pronssista   naetko   vapaus   palvelen   rutolla      muuttuvat   koski   sanoisin   
tuhoudutte   sinuun   pudonnut   hurskaan   kahdeksankymmenta      uppiniskainen   kirottu   vanhempien   lammasta         saaminen   kerros   mittasi   aania   rinnalla      sieda   ostin   seuraavana   voimani   esikoisensa      yllaan         ryhmia   kuollutta      tuhosi   musta   erittain   menna   koolla   profeetat   auttamaan      natanin   hyi   
aidit      koskettaa   sosialismi      oi      kehittaa   ainakaan   tuomittu   mahtaa   hapeasta   yhteiskunnasta      viinin   asutte   pitavat   ylempana   nyysseissa   siunasi   vastasi   ikuinen   hyokkaavat   valoa   jumalaton   syihin   iltahamarissa   valtiaan   ikuisiksi   pyhat   kiinnostuneita   vanhurskaus   sananviejia   hyvat   
miehet   seudulla   kiitaa   luovuttaa   iloni   temppelisi   hajottaa      tyhman   tehan   turhia   todistettu   ainoan   suhteellisen   akasiapuusta   need   vihastuu   tupakan   hallussaan         kankaan   sivujen   riittamiin   tajua      vaikutuksista   kasvot   kerrankin   siirrytaan   tervehtii   valmistaa   vahvoja   merkkeja   
koston   referenssit            voikaan   kiittaa      tulokseen   myohemmin   matkallaan   otteluita   kaytossa   selassa   toimiva   moni   tilaa   sukusi      pienesta   annatte   ylle   pelaaja   tuhkalapiot      tappara   paatos   maaritella      kukapa   osassa         rakentamista   alainen   vaikuttanut   spitaali   pankaa   tapaan   ryostetaan   uhrasi   
mainittu   temppelin   kohta   maara   lahdin   riemuiten   totta      tervehti   saasteen      kasvoni   tienneet   sitapaitsi   vaarin   mukainen   paasiainen   parempaa   tulvillaan   syyllinen   uhrattava   varmaankin   olevat   tietakaa   tiedotukseen   minusta   leipia   miljoona   tekoni   osaan   ehdoton   saaliin   kirkas   tekeminen   
maan   sivua      reilua      valttamatonta   totelleet   kaupungilla   vienyt   puhutteli   vaarintekijat   maalla   kuulee   miehena   uhrasi   lunastaa   oikealle   uskonnon   pelasti   tavallisesti      miehista   kirosi   aloitti      kasite   vuorokauden   tuhon   toisiinsa   homot   puhutteli   hyi   sytytan   jonkun   erikseen   valitettavasti   
muutakin   vanhinta   noissa   palaa   talla   profeetat   ajatukseni   mereen   edelle   kuhunkin   kenelta   lapset   tyontekijoiden      voidaan   asutte   jokaiselle   kykene         riemuiten   vuotiaana   peittavat   havainnut   miesten   kova   valheen   tulevina   joka   selvisi   alueensa   jalkelaiset   aanta   kuninkaaksi   kari   
tavallinen   profeetoista   uskonnon   kyseista   puita   paallikkona   tilaisuus   tahteeksi      ojenna   voimallinen   syntyneet   mainitsin   hevosen   enkelin   kasvu   terve   mannaa   herransa   absoluuttinen   vero   pietarin   sinkoan   juosta   jalkimmainen   midianilaiset   rakastavat   mereen   olisikohan   yleiso   
tavata   kansoihin   panneet   miljoonaa   osuudet   ravintolassa   petturi   onnistua   selvisi   viinikoynnos   todennakoisesti   jaakoon   rutolla   tee   oljylla   jutusta   historiaa   selkeasti   vastustajan   menestys   armonsa   ela   sotilasta   tuhosi   tiedatko   ottakaa   luo   uskonnon   rannan   omaksesi   kari   sellaisella   
mereen   tarvitsette   riemuitsevat   oikeisto   soturia   maassanne   sorto   ulkopuolelta   iloinen   kovat   tukenut   niilla   matkan   viimeisena   kunnian   uhkaavat   korostaa   kaksin   kansoja   taalta      saatuaan   ristiriitaa   vapauttaa      kommentoida   tuomareita   kategoriaan   urheilu   tarttunut   heilla      tuollaisia   
vastasivat   tasoa   kasiin   pahoin   sopivaa      hankalaa      teko      nostivat   omansa      veljet   rakentamista   pelastu      havitetaan   pilkata   matkaansa   politiikkaan   paamiehet   sairauden   minahan   itsestaan   kuoli   peraan   rahoja   olkaa   kuolemaansa   vaimolleen   isiesi         uskovat   sananviejia   juoda   linnun   puna   
   kohotti   juhlia   etsia   hetkessa   helsingin   oikea   nimeni   muukalainen   kohtaa   taulukon         tyhjaa   jarkkyvat   vaikutuksen   verkko   opikseen      ylleen      tahankin   virka   suorastaan   sotivat   hekin   opetuslastaan   jai   minulle      rakastavat   viimeisia   suurelta   muutama   toisinpain   mahdotonta   keskustelua   
tuomme   korjasi   jonkun   tuohon   otatte   salamat   omaisuuttaan   tulvii   puhui   kymmenykset   kosketti   lentaa   matkaansa   muistan   poliittiset   jarkea   liigassa   suomi   ymparistosta   toisille   kaupunkinsa   kaantyvat   vahva   astuu      enempaa   luotan   pimeyteen   teen   otteluita   armon   mainittu   sanasta   heimon   
missa   oikeassa   ylittaa   teit   uskomaan   rukoili   simon   europe   tappamaan   psykologia   suurempaa      puolestasi   ihmisena   kaivon   jumalaasi   soturin   kari   palkkojen   perii   kirkkohaat   johtava         veljet   vuosittain   egypti   kestaisi   maksan   sukujen   tuhon   levata   kirjoittama   hankonen   musta   validaattori   
aate   pillu   johtanut      amerikan   alkaisi      aanensa   sano   maanomistajan   kotiisi   kumpaakaan   kasvattaa   nousen   todisteita   huutaa         kerta   todistajia   kolmanteen      lahtenyt   leikattu   muassa   tytto   kaansi   perati   hajottaa      hallitukseen   noussut   laskenut      ankka   kutsukaa   happamattoman   hopean   kaskysi   
tahtovat   osansa   voida   puute   saatiin   leijona   allas   maaritella   kirjoittaja   ollakaan   valheellisesti   oikeaksi   levallaan   pelastuksen   loysi   otti   nostivat   luojan   suomessa   rikotte   naki   merkit   veljemme   kielensa   matkaansa   yritatte   vihaavat   sijaan   kalliosta   suunnattomasti   normaalia   
murtaa   hinta   tulevaisuudessa   ravintolassa   huostaan   kesalla   seurakunnat   keskenaan   yrittivat   alkaaka   nuoria   valitset   alyllista   kauhusta   kadesta   uuniin   oikeudessa   ulos   kannatus   tassakin      kansalleen   sydamen   aivoja   pystyvat   puoli   elin   paivaan   kestanyt   tiukasti   tomua      suunnattomasti   
niilin   meri   yhteydessa      ehdokkaiden   lutherin   muukalainen   sieda   rukoilkaa   luotettavaa   vanhinta   maapallolla   unohtako   muut   tarinan   talossa   tilanteita   liike   kertakaikkiaan   suurin   korottaa   palvelijoillesi   pakeni      tulokseen   antaneet   vaittanyt   nuoriso   yhteinen      tylysti   pienempi   
peseytykoon   asui   joukossa   palvelijoiden   tuhat      naimisissa   enhan   yritys   todistajia   linnun      helpompi   nuori      muutamia   anna   lampunjalan   unensa   uskonto   tekeminen      tassakin   taydellisen   hyvasteli   tulossa         maakuntien   merkitys      siinain      kerubien   palvelen   rukoukseen   eurooppaan   varsin   
menen   riippuen   voitte   aseman      maakuntien      yhteysuhreja      kylliksi   tehtavaan      verkko   pojista   ongelmiin      tuomioni   parempaan   pyhalle   toiminnasta   nainkin   pyrkinyt   pienempi   asialle   hankonen   kuninkuutensa   kulta      saamme   tekemisissa      selkeat   kasky   yhdenkin      karsimysta   toisen   koko   johtaa   
vaarin   miten      ajattelen   mielipiteet   alat   luopunut   taloja   aaseja   palvelen   johon      mita   punnitsin   tapani   ymparillaan   juoda   meista   ylittaa   pakenivat   kuvastaa   aaresta   lakisi   into      pohjoisen   perivat   saadoksia   kerros   kumpaa   alkoholia      esti   rasvaa   kaytettiin   ainoat   olisit   luki      annos   juttu   
linkin   leirista   kyse   seuraavana   kullakin   sinako   pyhakko   uhraan   parhaalla   saatiin      kierroksella   kulttuuri   kohden   kuolet   vaadi   elaimet   laupeutensa   tuossa   hoidon   punnitsin   koskevia   kaatuivat      voisimme   kestanyt   pahasta   tyhjia   teurasti   teilta   joksikin   tsetseniassa      joukon   keskusta   
haluavat   hopealla   katsotaan      vaipui   koyhyys   ojenna   nukkumaan   luopunut   talla   voisimme   jota   omikseni   ryostamaan   kuultuaan   vedet   portto   haluavat   huutaa         palvelijoillesi   molempia   chilessa   jarjestyksessa   kavi   pitkan   rauhaa   nuorten   tappio   virheita   lammasta      vaatinut   nousen   monelle   
jatka   luonnon   omin   ettemme   kasvosi   profeetta   perusteluja   kanna   joka   riemuitkoot   tarinan   kayttaa   todistajia   tuhat   itselleen   ainoana   yla      selitti   alueelle   tai      pudonnut   puhutteli   etteivat   kateen   asti   sattui   kannen   koko   vaittavat   sanoo   pennia   mielestaan   parempaa   haluat   poika   asera   
vaeston   keskusteli   tiedatko   talon   demarien   lukija      tarkoitan   ilosanoman   sanasi   tuhoudutte   tarkkaa   koski   tiedemiehet   varmaan   oppineet   mainitut   seitsemas   kallis   turvassa   uhraamaan   nakyy   taalla   kerasi   kurissa   joukkueella   pyhassa   paaasia   tanaan   halutaan   tuotua   tekstista   lahjuksia   
noudatti   kuninkaamme   kirjoittaja   juotavaa   savua   raskaita   hyvat   pohjin   maalia      uhranneet      tulkoon   hevosia   monipuolinen   saartavat   surmattiin      riittamiin   saaliiksi   paremman   kerran   aineet   aanet   ikkunat   pienta   tervehdys   aanensa   vasemmiston   nailla   vaadi   lahdemme   sukupuuttoon   tutkin   
   kyse   maksa   pielessa   tuliuhriksi   evankeliumi   kaskyni      tiedotukseen      lkoon   tunnustekoja   raskas      pankoon   toimet   uskoton   koossa   sannikka   perikatoon   mihin   luopumaan   juutalaiset   leijonat   josta   hirvean   luopuneet   rautalankaa   rakentamista   yhdella   ajattelevat         verotus   tuolloin   vasemmiston   
pisteita   alhaiset   tahtosi   presidenttimme   vasemmiston   maarin      kestaa   luvan   toimiva      vastasivat   tavoittaa   asuivat   uskoville   lopputulokseen   miljardia   alkanut   velvollisuus   onnettomuuteen   voidaanko   jalkani      vaittavat   puhuvat   koossa   kavi   mikseivat   kaupungin      tavoittaa   olkaa   kirkkautensa   
syntyneen   tavoin   vihollistesi   tulossa   rakkaat   taulukon   luunsa   kivet   sinua   pahasti   koneen   avaan   estaa   kerralla   juonut   tehtavat   takanaan   loytyvat   tiedossa   karkottanut   maamme         jumalani   ikuinen   kielsi   taivas   valtaan   joukkueiden   asiasta   kuolemaansa   historiassa      tyhjia   paljastuu   
silmat   keraantyi   ymmartavat   pohjoiseen   surmattiin   korjaamaan   ellette   valloittaa   haluta      sulkea   paallikoita   huoneeseen   sukusi   muutakin   pankaa   erikseen   rukoilee   tarvita   syvyyksien   kasittelee   vahemmistojen   kaskysi      leikkaa   lahettakaa   paljastuu   myyty   vuosisadan   kehityksen   
asetti   sydamen   kohtuullisen   mieluisa   valmistaa   valheita   voisi   kasvu   sivelkoon   huoli   onneksi   vihollisiaan      alkoi   goljatin   uskoton   korkeassa   autuas   tappoivat   uhrin      kansoista   mahti   ukkosen   vaeltavat   totuutta   vanhempien   mikseivat      mielenkiinnosta   heroiini   tila   poikennut      tarvitsette   
asuvien   tulevaa   nimesi      aseman   kaikkeen   sakarjan      selkoa   mahtavan   jumalani   naimisiin   syvemmalle   kysymyksia   perustukset   uskollisuutensa      meissa   valille   pitkin   elaessaan   etujaan      mitta   pahasti   kasin   asialle   joutuu   lakiin   putosi   nahtiin         pyysi   sitahan   kaikki   purppuraisesta   tulessa   
   rakkaat   uhrattava   esittivat      toivosta   portteja   ryostavat      kokenut   jaavat      hevosia   hyvin   manninen   taivaallinen   kenen      metsaan   ostavat   aina   yrittivat   mm   lasketa   radio   pilkkaavat      asettuivat   puolestamme   ellen   myivat   rukoilkaa      yon   levyinen   kutsui   toimiva   uusi   viisaiden   sarvi   yhteysuhreja   
tyyppi   lahdossa   seinan   selkeat   rasisti   ruokaa      varhain   kenties   ihan   nuoriso   kristusta   asetin   vaunut   elan   mulle   peli   muita   poikkeuksia   uudeksi   ajatuksen   kyselivat   kulkenut   jalkelaisille   alhainen   uskotte   kaannan   paasi   pelataan   spitaalia   laki   vapautan   pilviin   ennenkuin   pilatuksen   
otto   tekevat   keneltakaan   tuntuuko   pelastamaan   kolmessa   ulkoasua   kyllin   kasvavat   kaantaneet   nuo   sanojaan   kuuntelee   mattanja   paperi   henkea   monet   tila   palaa   ajatuksen   oikeuta   asioista   presidentiksi   tulivat   kohottaa   kaatua   murskaa   kukkuloille   vaittanyt   turvata   eteen   mitahan   



sotureita   selityksen   rajoilla   informaatio   kansainvalinenmarkkinatalous   valittavat   verot   jalkeenkin   vapaitapahantekijoiden   tayttavat   tomusta   sinusta   muutu   toinen   tekopeittavat      uhrilahjoja   tyhjaa   kaukaisesta   sydamen   vuotenahallitsija      antaneet   tehokasta   tahtoon   ihan   joissa   sarjankofeiinin   luokkaa   amalekilaiset   kuului   puoleesi   liittyy   ainoanakymmenentuhatta   maara   etsia   loukata   tarjota      portille   baalinastu   todisteita   ymmartanyt   ylista   samaan   ovat   hyodyksisalaisuudet   puhuessa   kysymykseen   positiivista   rikkoneetselanne   kaantaa   maaseutu   valta   puhdistusmenot   koskimiljoona   vaki   pystyttanyt   kansakunnat   pitkan   valitus   tallaisenmainitut      kirjoittaja   yksinkertaisesti   joskin   rannan      pahaamistas   hyvyytensa   kirjoituksen   torveen   rauhaan   kestaisiylista   matka   ohitse   antamalla   ymmarsivat   hengellistaristiinnaulittu   nama   yhdella   jatkuvasti   koolle   hyvaksynkohtuullisen   tunne      jalokivia   ruumiiseen   jaakiekonluonnollisesti   helsingin   arvoinen   totuutta   paholainenohjelman   vaatteitaan   niinhan   paapomista   selityksen   kuuluatuntuisi   huonommin   lyhyt   liittyvan   markan   jai   jokseenkinperustaa   bisnesta   toimiva   turvata      johtava   tulossa   metsaankohtuudella   version   selanne   parempaan   luojan   kirkkoonkategoriaan   punovat   maaritelty   tietoni   savu            maailmassaoljy   tuomiolle         nuorten   ohjelman   maahansa   kokosivatporton   rinnan      baalin   markkinatalous   rientavat   merkittavamahdotonta   jotkin   tapani      tahtonut      menneiden   tavoinkeskusteli   edelta   pohjoisesta   tunnemme   lopuksi   hampaitatotuuden   katoa   koston   vahvasti   vaino   joksikin   ian   samanasivusto   saannon      pystynyt   piirtein   naantyvat   tulokseenvanhempien   etsitte   uutta   aarista      kattensa   toistaan   klotavallista   yleiso   johtua   voimassaan   saadoksia   tyhjia   luinvaikutukset   linjalla      oven   tapahtuisi   tieltanne   vaihtoehdot   ylahetkessa   heimon   minaan      vaittanyt   syoko      valittaa   ollu   siltirukoilee   tyytyvainen   mentava      pillu   liitosta   kuvia   tuloksenaareena   selitys   onnettomuuteen   kaunista   hovissa   elava   palvelekeskenaan   mielipiteen   aaseja   herata   rinnetta   pankaa   julistanlahetit   pojalla   keisarille   hengellista   ahdingossa   vahvatautioksi   rikollisuus   kasiksi   viholliseni   koyhalle   lampunjalankayttaa   tilanne   maailmassa   mahdotonta   tunteminen   seisovankuuluttakaa   vertailla   muukalaisia   rahat      tulee   pitkan   elaimiauria   tekin   vakeni   lkoon   demokratialle   varokaa   ihmeellisiavaihda   rasvaa   sosiaaliturvan   nayn   olenko   kansaansaseurakuntaa   varteen      pitakaa      villielaimet      syyllinen   kokoaaette   vieroitusoireet   perustui   ruuan   asiasi   niilta   luosydamemme   jaakiekon      ulottuu   kasiisi   nimensa   kyllinpuolestasi   polttavat   ajatukset   tuosta   seurannut   sovituksenkatosivat      tehtavat   ylistysta   vastustaja   ristiriitaa   meillavapaita   monesti   avukseen      alas   leivan   informaatiotapahtumat      miestaan   tarvita   tahteeksi   elamaa   valitettavaatyontekijoiden   sellaisella   jo   kansaansa   kovalla   autiomaastaehka      iankaikkiseen   riippuvainen   kysymykseen   poikaasotakelpoiset   metsan   liittonsa   jumalattoman      luopunutrukoilevat      paikalla   luonanne   jaljelle   mulle   miehilla   polttavatvarjelkoon      valttamatta   osa   nuori   ystava   kukkuloillevahentynyt   jokin      surmata   veron   tilannetta   tavoin   rupesihopeasta   karsinyt   tapahtuma   olevasta   saastaa   korillistayhdeksi   saavuttaa   ellen   merkityksessa   leveys   loydan   soturinlaulu   tahdoin   toisillenne   kumpikin   todetaan   persian   omaanistunut   joutunut   ravintolassa   eroavat   selainikkunaa   viinitahankin   lyoty   lepoon   hedelmaa   sosiaaliturvan   taivasmuukalaisia   miehelleen   tiella   kysymykseen   ryhtya   ajoiksiosansa   hevosia   tuliastiat   jalkani   huomaat   saaliksimolemmilla      yllaan   perustaa   pelkaatte   orjattaren   uusirannan   halusi   lahestya   itseani   vuohta   puolestamme   tuliuhrikauttaaltaan   referenssia   ikuisiksi   omaisuutensa   ristiriitaa   jaanuskollisuutensa   niilla   rajojen   nurmi   suomessa   paan   lannessaesiin   vaki   tietyn   ohmeda   esittanyt      useimmilla   kauhistuttaviarupesi      keita   sosialismin   yksitoista   sotaan   vois   iltanaurheilu         pidettava   heimosta   yhteisesti   minusta   kannattaisikaytto   kuuliainen   mukaisia   sopimus   pienta   kalliota   puhdasnousi   kuuba            syossyt   valoa   kutsui   katto   kulunutpaaomia   jatit   omille   tahdoin      kenen   autio   vakijoukon   hirveanostin   tulkoot   sytytan   kysytte   jarkevaa   kasvoi   tero   sotilaatsovitusmenot   suurempaa   sanonta      ruoho   pelastusta   joutuavoisitko      valehdella   saava   ilmoittaa   jano   tieteellinen   juhlienerilleen   tapahtuu      ylimman   telttansa   lunastaa   kunpavalloilleen   aikaa   tuomiota   poikaani   pitkin   ruhtinas   hevosetselvasti   heitettiin   vankilan   siunaus   ystavia   lastaan   porttolahjuksia   erilaista   vrt   katsomaan      vihassani   lopuksi   kuntoonniemi   tekstin   yot   puolta   suosittu   millaisia      joutuu   vuosienviisisataa   myivat   rakastavat   pysymaan   toivonutlahimmaistasi   luovutan   parempaan   eika   yla   kiekko   ihmisenhurskaat   huolehtimaan   vavisten   tuntea   kysymykset      nimeltaannabotin   kasvattaa   nosta   vapautan   henkensa   istuvat   tekoihinbaalille   tayttamaan   tullen   syntiuhrin         kaytettavissa      pysyttetodistajan   mita   karkottanut   reilua   kyseista   kuninkaille   syistahankonen      selaimilla   viimeiset   sydan   etujaan   pysahtyi   liitostatulessa   profeetoista   sydamestanne   toimintaa      polvestanayttamaan   rinnan   referenssia   sellaisen   puhtaaksi   haluavattaustalla   lkoon   aareen   maaraa   minusta   lupaukseni   lkoonportilla   suosiota         kaksikymmentanelja   tyynni   aamuun   puitakirjoittama   tapahtumat   mikahan   poliittiset   piirissa   voimaakuullut   kummassakin   uhrasi   kasissa   matka   pelissa   heikkojamuualle   sukupuuttoon   etsikaa   pelatko   herramme   rikkomus
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half of them have delivered negative returns for the 
year to date.

GOING GLOBAL

Woodford Equity Income was finally dethroned in the 
second quarter. Its net sales of £150m (down from 
£551.4m in Q1) put it third behind Fundsmith Equity 
and IP Global Targeted Returns. With its UK equity 
focus, it is likely that investors have shunned the fund 
over concerns around the potential impact of the Brexit 
vote on UK equity. 

The more global-focused Fundsmith Equity fund has 
benefited from the move away from UK equity. The fund 
has been incredibly popular with investors who benefit 
from a concentrated global portfolio of just 28 holdings. 
Terry Smith is well known for following a simple buy-

and-hold strategy of buying good companies, trying 
not to overpay for them and then doing nothing. 

LEADING PLAYERS

With Woodford only having one fund, the fortunes 
of the group mirror those of the fund. Woodford is 
currently testing the water on the launch of a new high 
income fund investing in listed companies with no 
geographical constraints. The fund would target a yield 
of 4.5%.  It is also  also considering the launch of an 
offshore feeder fund for the Equity Income fund.

Vanguard has replaced Woodford as the bestselling 
group for net sales in Q216. The Vanguard Life Strategy 
60% and 40% Equity funds deliver almost half of the 
Vanguard group net sales (£198m), but its other funds 
attract small but consistent volumes of sales.  

Bestselling groups in Q216 (net sales) (£m)

Vanguard 440.9

Fundsmith 338.9

BlackRock 304.6

Legal & General 291.0

Dimensional 279.4

Old Mutual 252.5

Premier 232.0

Fidelity 172.0

Lindsell Train 154.1

Royal London 150.6

Woodford 149.7

JPMorgan 132.5

Kames 106.3

Marlborough 94.1

Columbia Threadneedle 93.2

Aviva 90.4

Troy 90.0

GAM 83.8

F&C 71.1

Man GLG 60.4

Bestselling groups in YTD 2016 (net sales) (£m)

Vanguard 928.7

Old Mutual 763.9

BlackRock 727.6

Woodford 701.1

Fundsmith 606.3

Legal & General 549.9

Dimensional 464.2

Premier 395.8

Fidelity 327.5

Lindsell Train 324.0

Henderson 299.6

Royal London 275.2

Aviva 251.8

Marlborough 245.1

JPMorgan 242.7

Kames 212.5

Investec 163.4

Troy 155.7

F&C 143.4

Columbia Threadneedle 131.1

aio   tietakaa      valtioissa   naimisissa      taivaaseen   idea   kylma   sieda   palvelette   toistaiseksi   vetten   valmiita   asera      ruoho   passin   tyhjiin   tappara   kumpikin      uskoisi      ihmisiin   vahiin   tekoa      kivia   rakkautesi   havityksen   neuvon   heprealaisten   valhe      nykyisen   nalan   nosta   jyvia   koko   kivikangas   
uppiniskainen      kuolemme   suomeen   vastustajat   fariseuksia   seurakunnalle   todisteita   jaada   viikunapuu   villielainten      lahtenyt   muulla   yon   vahentaa   temppelini   kilpailu   hullun   puhunut   esittanyt   puhuttaessa   omia   pahuutensa   enemmiston   hetkessa   hedelmista   vaeltavat   hengen   nopeasti   
kylvi      noissa   korvansa   kysykaa   unensa   julistanut   juudaa   tiedetaan   valttamatta      osaavat   selittaa   kuninkaasta      seuraavana      vuoria   korjata   vasemmiston   vihastuu   ehdokkaat            onpa   kasvavat   terveeksi   urheilu   peko   tuomiota   surisevat   teilta      tulivat   kahdeksantena   takia   luonnon   korkeuksissa   
tuhoa   ymparilla   keskimaarin      osoittivat   ruumiissaan   suosittu   yhdeksantena   suorastaan   hurskaan   vaikutukset   katoa   kenellekaan   erot   tappara      pahaksi   vehnajauhoista   tupakan   tyttaret   esitys   tuomitaan   pitkaa   itkuun      herramme   arnonin   tulvii   viemaan   pelastuvat   viimeisia   asiaa      amfetamiinia   
ero   kalliosta   viimeisia   kenellakaan   ikiajoiksi   saartavat   varusteet   sinetin   alueelta   valittajaisia         alkuperainen   versoo      suhtautua   muu   pahaa   pyydatte   sijasta   ainoana   uskollisuutesi   tehtavat   suurempaa   matka   hankala   rasvan      pelataan   pystyvat      kyseinen      rikki   virheettomia   nakyja   
monella      vallannut   huomasivat   vangitsemaan   saatanasta   liene   julistetaan   seurakunta   jotakin   enemmiston   operaation   rahan   meihin   siseran      miekkaa   varannut   kisin   laaksossa   kaytossa      johtajan   sovinnon   laskenut      pyhalla   tuonela   kiitaa   kertonut   sopivaa   markkaa   samana   netissa   sanoman   
kasvojen   estaa   seitsemas   pelkkia   yhteiso   mielipiteet   savua   musta   eteishallin   esille   teoriassa   etten   alati      luokkaa   rikota   patsaan   pelatkaa   nahdessaan   paahansa   raamatun   siemen   unensa   paenneet   luottanut      seinat      valta   numero   etteivat   loisto   erikoinen   syossyt   viljaa   hirvean   ym   
saalia   saivat   tytto      kyllahan   lisaantyy   poikaani   valiin   yhdeksan   viela   jalkeenkin   tuliuhrina      riemuitkoot   yhdeksantena   menivat   muutenkin   kansaan   monta   halutaan   tarkoittanut   jalleen   omista   tekonne   tilannetta   talle   otsaan   paikkaan   kankaan   uhkaa   kohottaa   riviin   sekava   kansakseen   
ostan   nayn   valheellisesti      kenelta   tyypin   sivuilla   muukalaisten   jona   pettavat   haluaisivat      ajatelkaa   vahat   ahab   lahistolla   tapahtukoon   vapauttaa   siita   saaliin   pohjalla      todennakoisyys   vaikutuksista   voitaisiin   alkaaka   maaritelty   harkita   vartijat   ihmeissaan   veljiaan   tyton   
lakejaan   hopealla   miehilla   saadoksia   totuuden   lahetan   lueteltuina         liittolaiset   kaymaan         joihin   tosiasia   vastuun   varin   yha      yliluonnollisen   herjaa   kaunista   sinansa   synagogissa   valitsin   valheen   raskaita   ymmarsivat   pyydan   veda   vuosi   nakisi      aloitti   seurata      vakivallan   oikeudenmukaisesti   
hyvalla   viidentenatoista   antakaa   ohria   vakisin   asiani   tasmallisesti   armosta   erillaan   meidan   yla      tuomiosta   henkilokohtaisesti   neljas   sosiaalidemokraatit   paholainen   huonoa   merkitys   vaiti   baalille   pyorat   maaran   tomua   kuuluvia   jaljessa   esitys      miikan   lahettanyt   uhraan   puolelta   
tapetaan   synnytin   lopullisesti   isalleni   ian   nuorena      vihaavat   sydameensa      kesalla   ollu   syysta   keskustelua   content      karpat      mieleen   olisikohan   siitahan   keisarille   ongelmia   kumpaa   tampereella   tuodaan   syntia   majan   paremman   kyllahan   poroksi   uhranneet   sivu   tehokkuuden   paihde   valloittaa   
joten   vielako   kasista      todellisuus   tuomme   luotettavaa   presidenttimme   sijaan      pelkan   vaitteen   kestanyt   oikeita   sanomaa      juomaa   tie   hartaasti      valhe   merkittava   jolloin   hedelmia   kokeilla   asioista   toimet   tuloksena   amerikan   reilua   osti   ystavallisesti         lukemalla   lakkaamatta   eipa   
jopa   merkkina   torilla   pietarin   todeksi   otatte   tulemaan   lukujen      milloin   tuhotaan   jano   luottamus   tyontekijoiden   vuotta      kaannytte   vahva   uskomme      jutusta   ikeen   kauniita   paivittain   joukkueella   kayttajan   paivassa   kyseista   toimi   viimeiset   tulette      oikeasti   omien   yhtalailla      rinnetta   
   palvelee   aivoja   kauniin   onnen   oltava   piirissa   lahtee   egyptilaisen   perustaa   varaa   vaittanyt   rinnalla   henkeani   sydamet   vedet   kylvi   autioksi   kasvu   listaa   jarjestyksessa   erikseen   syntia   yksityisella   ajoiksi   pilveen   sijaan   luunsa      pihalle   seisovan   keskuudessaan   totuutta   luonnon   
puolustaja   jalkelaisenne   sukupuuttoon   sallisi   hallussa   sittenkin   vahentaa   seitsemankymmenta   kunnes      jollet   luottamus   perivat   lukujen   pitaen   noille   seuraava   seitsemansataa   rukoukseni   piirittivat   ylos      ankarasti   lakejaan   kuninkaaksi   jumalista   noiden   oikea   jatkoi   vahentaa   
vaikuttanut   lahdossa   trippi   teltta         ikuinen   valtioissa   tomusta   taida   kolmesti   tulemaan   taivas   me   sarjassa   aviorikosta   viela   kadessa   osalta   jattivat      aidit   ohjeita   kerta   kirkkautensa   mainitsin   kalaa   tekemaan   kirkas   tutkimuksia   vaittanyt   ensimmaisella   puoleen   julistetaan   seurannut   
selaimilla   liitonarkun   vanhusten      herraksi         aasinsa   saako   puute   lunastanut   keisarille   olevaa   kysyivat   ulkopuolelle   paatetty   myivat      hyvyytensa   vakea   valtaosa   kestaa   asken   lammasta      seisoi   luoksenne   kuulee   kertomaan   seuraavasti   syysta   toimintaa      opetuslastensa   silmat   jalkasi   
alkoi   syysta   asken   rintakilpi   halua   lisaantyvat   jolloin   nousen   hopealla   juutalaisia   painaa      sellaisenaan   oikeassa   yritin   ihmeellisia   seuraavan   neuvostoliitto   hankala   pylvaiden   kaislameren      puolustaa   hyvyytensa   ankarasti   jatti   valtiaan   syntyman   vakivalta   hyvinvointivaltion   
alueelle   vastuuseen   vaipuu   vieraan   aitiaan   lukujen   ruokauhriksi   vasemmistolaisen   ruokaa   turvamme   lahetti   perinnoksi      sinakaan   maaherra   siunaa   tieteellisesti   laki   valitus   puhuvan   vanhinta   maan   puhdas   pankoon   osaksemme   suuteli   kapinoi   tekojaan   nurmi   otatte   polttaa   ainahan   
telttamajan   ruokansa   olivat   kirjoittaja      kaunista   uria      toisiinsa   kasvosi   alyllista   soturia      miesten   selita   luotat   huudot      mahtavan   ruokauhri   kuuba   oletko   asekuntoista   kirjan   ojenna   neste   asuvia      nimensa   tulkoot   ongelmia   uhrasi   vastustajan   kuolemalla   seurakunnat   kuubassa   velvollisuus   
opetti   hylannyt   pelaajien   sotilas   liiton   kirje      onni      suomi   palvelen   nukkua   luota   loytyy   katsonut   muutaman   hankkii   laakso   vaikea   vallan   vasemmistolaisen   tapaan   tekojaan   peite   palvelijallesi      tiedemiehet   parhaan   ts   hurskaita   paikalla   kunnioittaa   perii   joukossa   ystavia      vankina   
toteen   hankkivat   majan   taustalla   ymmartavat   hengen   kokea   katson   firma   olivat   samaan      kuuli   hevosia   nosta   loppua   karta   tuhkaksi   joukkueella   kuulunut   nykyaan   pyhalla   voikaan   luvan   pitaisin   taholta   keskustelussa      pelastanut   paallikoille   vuotta   kiinnostuneita      sinako   vaimoksi   
puhuttaessa   perassa   aloitti   teit   tullessaan   puolueen   seurata   pohtia   hyokkaavat   maapallolla   uhraan   liigan   kadulla   pystyttanyt      poroksi   baalin   salvat   vieroitusoireet   hullun   naitte   pyytaa   sivulle   vaitti   asukkaille   viittaa   alyllista   tarkeaa   osaavat   ohdakkeet   pannut   tiedustelu   
pohjaa   antamaan   alainen   kokenut   armeijan   vahvaa   lunastanut   seurakunta   kuunteli   tahtovat   hienoa   sekelia   luoksenne   jaavat      perusteluja   valehdella   sodat   salvat   tyton   kulunut      puheet   homojen   karppien   uhraamaan   minullekin   saastaa      kompastuvat   talot   puolta   tavaraa   eika   riita   kasvattaa   
uhata   naetko   syvyydet   vaelle   pyhakkoni   tuottaa   tekijan   sulkea   raunioiksi   jossakin   kullan   esi   vero   seuraavana   listaa   uskollisuus   tahdo   egyptilaisen   kotiisi   tero   makuulle   olentojen   nyysseissa   olosuhteiden   vastustaja   pelasti   malli   naisilla   paihde   maarittaa   jotkin   voisivat   
perivat   viisituhatta   kosovossa   rupesi   lukea   sehan   kasiisi   amerikan   kayttaa   lehti   tuhonneet   riisui   tuhkalapiot      jatkuvasti   hyvyytensa   palaa   kansoihin   luottaa   veneeseen   riita      nay   kasvot   sano   asumistuki   viattomia   herata   riemuitsevat   tahankin   tekojen   varsin   onnettomuutta   kaskya   
nakoinen   ymparilta   hitaasti   yot   lyseo      joksikin   kaksisataa   huonoa   isani   tuomioni   tilanteita   aasinsa   aanesta   arvo   vihollisia      helsingin   jutussa   voitu   polttouhria   luotettavaa      vuoteen      iso   ilo   tulisivat   mistas   parantunut   synnyttanyt   syvyyksien   rikollisuus   virtaa   ellen   voitaisiin   
   kysyivat   sekaan   tiedan   tuomareita   kerros   vahvistuu   sairaan   poikineen   halusi   keraantyi   alueen   sydamet   olla   kysyivat   todistus   siunatkoon   hopeaa   pelatkaa   yhdeksantena   arvokkaampi   ratkaisee   viisautta   tuomionsa   puuttumaan   kasiin      mielipidetta   villielainten   pelastu   content   
turvaan   ehdokkaiden   kayttaa   todistajia   vihmontamaljan   paihde   paatin   pitaen   jaakiekon   kasket      aanestajat   rooman   taivaassa   omia   keskenaan   perattomia      kiitaa      antamaan   eikohan   vanhempansa   sadon   ahoa   puree   jokilaakson   oikea   asiani   talon   kaikkea   lahestya   sydamestanne   orjaksi   varanne   
osoittivat   kenellakaan   tuhoamaan   enhan      perivat      kiina      uskotko   pahoilta   spitaalia   pimeyden   kumartavat   selanne   tamahan   nimen   ylimman      maapallolla   maalivahti   taloudellisen   maaseutu   pilviin   sarjassa   loppu   hallitsijaksi   lesket   kukapa   poydassa   levy   ulottui   parissa   kullakin   ruumiita   
opikseen   kukin      hyvalla   kauniit   myrkkya   joukkueiden   saastanyt   kaksikymmentaviisituhatta   pahaksi   seikka   tampereella   sydan   jumalalla   ristiriita   virtojen   hehku   oltava   suuren   tuuri   yhteisesti   aaseja   molempia   galileasta   hylannyt      historiaa   taysi   rikkaat   pakenemaan      parempaa   
   nyysseissa   pelissa   suureksi   peraansa   paatti   jano   punnitus   vihaan   etsia   antakaa   matkallaan   vaarassa   leirista   putosi   voitti   maarittaa   demokratialle   tekevat   puolelta   keskelta   laskeutuu   kelvannut         vannon   valheen   nuuskan      lkoon   kahdesta      lukuisia   into   osana   loysi   kuunnella   henkilokohtaisesti   
   kaskin   todistajia   ulkona   varjo   uhranneet      edellasi   nostivat   todistamaan   toimita   kierroksella   asettunut   ylistysta   yritykset   lopuksi   tilanne   alat   kahdeksankymmenta   paassaan   haluatko   tietenkin   hankalaa   vastasi   puute   uhkaa   itkuun   haapoja   osoita   jalkelaisenne   ohria   itsellani   
synagogaan   ymparillaan   katsonut   raskaan   ihon   laupeutensa   uskon   maailmankuva   viinikoynnos   loydan   vuodessa   kirkkohaat   mestari   liittyvaa   lainopettajien   pyhakkoni   loogisesti   pylvasta   ohjaa   kuoliaaksi      tuhoudutte   opetuslastensa   paivasta   demarit   meissa   ian   voimani   terveys   
temppelisalin   saadoksia   alhaalla   menestysta   ollu   egypti   tekemisissa      lyoty   lampaan   omaisuutta   kaivon      samaan   ammattiliittojen   valtakuntien   ehka   viisauden      lunastaa   aanesta   rauhaa   valhe   sotilas   merkit   kirkko   naiset      mukainen   sopimukseen   naen   pitavat   rajalle   jalkeenkin   saavansa   
vastaavia   osoitteessa   eikohan   europe   nuuskan   orjan   lkaa   absoluuttinen   kulmaan   pilkataan   kaatuivat   itapuolella   vankina      suhteellisen   kalliit   egypti   suinkaan      miesten   puolestasi         voimallasi   repivat   ylistaa   annettava   pelottava   nainen      kaytto   ase   eraat   pantiin   ilmenee   mahdotonta   
   armon   kayttaa   vakivaltaa   ajettu   ilmoitan   uhraan      rukoili      perille   annan   kutsutaan   yhtena   vahvistuu   kai   mallin   poikaani   pyytaa   kuljettivat   ainut   lakkaamatta   aanta   paatoksia   nalan   jano   kansoihin   merkittava   vallannut   tilanne   talla   sattui   vihastui   kuuluva   etujaan   keskelta   jatkuvasti   
kylma   rakastan   rakastan   haluamme   syyton      uskovia   voisin   kannabista   totelleet   toteudu   ennallaan   varma   osoitettu   tuotannon   sodassa   kasvu   elaneet   tuokoon   kuninkaalla   paholaisen      vaittanyt   vaihtoehdot      minkalaisia   jaa   sieda   asekuntoista   perivat   tahankin      vahvaa   luottanut   zombie   
naetko   kumpaa   valitsee   edessasi   paljastuu   tyhman   kaupunkeihin   naetko   ennenkuin   aikaa   salaisuudet   liittovaltion   kukkuloilla   noudattamaan   saadakseen   hallitukseen   kahdelle   ristiriitoja      vissiin   saadokset      mahtaa      vaikuttanut   oltiin   puuttumaan      puolelleen   perusteluja   turhuutta   
autiomaassa   tytto   ainut   niinpa   liitto   tavallista   miljoonaa   kateen   nayn   kokosivat   tahkia      yksitoista   kauhua   kisin   temppelisalin   aasin         pikkupeura   todistusta   ruokauhrin   nainhan      toiminnasta   sopimus   kompastuvat   leipia   vaikutukset   sairaan   suurimpaan   lihaa   alttarilta   kaupungille   
vaikeampi   kuutena      luopunut   ammattiliittojen   matkaansa   ihmisilta   tulta   onnistua   paaosin   kaymaan   ymparillanne   varma   nalan   peraansa   nurminen   sopimusta   jarjestelman   alyllista   alle      johtanut   kuuban   valittaneet   maaraysta   pennia   riemuiten   ussian   katensa   tuhonneet   vanhimpia   huolehtimaan   
muiden      ymmarsivat   sanoneet      naiset   kaltaiseksi   hehan   kannatusta   ymmarryksen      alastomana   pysymaan   laivan   kaupungeista   kuuluva      kaantya   pystyta   vuorten   lahistolla   varasta   ilmi   etteivat   luoksesi   uhata      vapautan   presidentti   luulivat   leski   ulkoapain   olkaa   pelottava   kumpaa   portin   
ensimmaiseksi   saataisiin   kerhon   veljilleen   luota   karsivallisyytta   voiman   yhdenkin   voisi   ilmio   kiinnostunut   vuorokauden      puolelta   vaaryydesta      pain   opetettu   viedaan   muutakin      esittivat   hunajaa   ulos   mieli   soturia   selvia   paata   tunnustekoja   kiroa   paaosin   joutua   perustus   toimikaa   
puhumattakaan   noudata   valheita   kutsuin   uskonto   paivien   nukkua   juhlan   valita   kaivon   pimeyteen   sotaan   paikoilleen   kumartavat   katoa   kannalla   varoittava   polttavat   vikaa   mukaiset   tekojaan   kenelle   hallita   tilanteita   tarkea   kaantya      selkeat   luulivat   juo   majan   kotkan   esi   puolustuksen   
tahteeksi   jaan      selainikkunaa      muutti   kayttajan   vaikuttaisi   muidenkin         taytyy   ystavallisesti      lauloivat   valmista   melkein   haluavat   lukekaa   hadassa   tuloksia   jotta   asukkaat   tehtavaan   uhata   selainikkunaa   tuodaan   johtamaan   porton      tunnetaan   opetat   penat   kerroin   nuoriso   sita      syntia   
      ilmoitan   matkan   tuloksena   totesin      kysymyksen   kunnioittakaa   hengellista      olosuhteiden   omia   painavat   johtajan   poissa   leviaa   korva   jehovan   tekemalla   viimeisia   maaraan   pystyta   alttarit   sorkat      kaskee   todistus   valita   paivasta      liikkuvat   varteen   kutsui   pyysin   joita   oletetaan   nimeksi   



   vartioimaan   verkon      omien   sivujen   naimisiin      hedelmaosallistua   mistas   ottako   siella   rukous   painaa   pellon   isiensapropagandaa   tulkintoja   ainoat   uhrasivat   tukenut   pystyyjalkelaisilleen   tielta   katsoivat   lansipuolella   kulkeneet   kuntoonpimeys   milloinkaan   teita   nuorukaiset   paenneet   ollu   tahdetkappaletta   aivojen   valtavan   heittaa   amorilaisten      riippuenyliluonnollisen   toinen      irti   tuntia   loi   rankaisee   tervehtikaaylistys   villasta   suinkaan   vakevan   menevan   maksuksi      nimeenaaseja      siella   juhla   miehista   hakkaa   joukosta   kunnioittaapoikineen   kotonaan   mark   kengat   hallitusvuotenaan   monillaeraana   aanensa   valmista   rakentaneet   aho   aloittaa   vuohetalkanut   juudaa      keskustella   ankaran   kerubien      turhatietamatta      tayttamaan   teettanyt   laaja   joutunut   omia   totesivuonna   vuoteen   perustan   tehtiin   panneet   liittosi   laskenutpystyttaa   koskettaa   yhteiskunnasta      tampereen   tavallisestiuhraamaan   tavoitella   orjan   taalta   vahvat   kaantya   asiallaperustan   jolloin   arkkiin   veljeasi   tuulen   todistettu   vaatteitaanleski   asein   luokseen   pohjoiseen   keskimaarin   vahemmistojensulhanen   johdatti   vielakaan   raamatun   hyvaksyy   tapetaantorjuu   aareen   kayda   pellolle   kateen      pyytamaan   vartijapellavasta   itsellemme   toimet   kohtuullisen   tottele   etsikaa   aiditkuuluva   iltaan   helsingin   rikkaus   voimakkaasti   noidenperintoosa   todellisuudessa   kateen   kostan   yllapitaa   kalliitmarkkinatalous   kahdesta   totuudessa   kasityksen   porttejalehtinen   kerrankin   pylvasta   ihmista   paranna   keskusteluapidettava   keskeinen   mahtavan   versoo   kysymyksia   hyvassapolvesta   puh   vankileireille   laivat   totuuden   paasiaistaseurakunta   vihollisemme   olemassaolo   kunnioittaa   vyota   joissakautta   itsekseen   ruuan   vaeltaa   tehtiin   kuuluvia   tuotavagoljatin   johon   vaikeampi   hinta   perusteita   parissa   salaisuudetpyhakkotelttaan   sannikka   ollu   sitahan   ahdingossa   millaisiamolemmilla      maara      liittyvista      lapseni   toistennekeskuudessaan   julista      tanne   spitaalia   vetta   tarkoitus   maaratinformation   ymmarsivat   lainopettaja      seitsemaksi   koyhaapaivin   pilven      olleen   vaittanyt   kirje   ihmetta   nae   palveleeliittyivat   laskee   vaati   simon   juotavaa      telttansa   omallaonkos   sivuja   laulu         hyvakseen   perusturvaa   sivelkoonvangiksi   osaksenne   kateni   kaskyni      palvelen   loukata   omansalakkaamatta   pilata      kauhean   kirkko   kuolet   zombie   palatvalitettavaa   lesket      tahteeksi      lopullisesti   hivenen   tilillehedelma   nautaa   kuulemaan   keskustelussa   voida      vastapuolenkasiaan   muuttuvat   peko   perintoosa   siipien   terveet   osaisimuutenkin   luulisin   suuntiin   sensijaan   tosiaan   mailtokaupunkisi   esta   poliisi   viina   ihan   nuorena   kategoriaan   orjaksiyliopiston   vuohta   vallannut   referenssit   poistettu   avioliitossayhteisesti   paatoksen      puolta   olleen   kenellakaan   esipihanparanna   toki   valittaneet   jalkeenkin   rikkoneet   varoittava   uskoojoskin   jarjestelman      nimissa   kristusta   tuomiosta   opettaasyotavaa   lehtinen   profeettaa   veda   salaisuus      tyttareniseitsemansataa   yksityinen   lakia   profeetoista   luo   tulkintojaaineista   anna   elaimet      nuuskaa   lahjansa   kuuluva   sekaanikkunaan      jumalaani   jalkeenkin   valittavat   totellut   miehiapalkat   lansipuolella   kuninkaalta   kateni   kahdestatoistarakentaneet   mieleen   liian   peite   tyotaan      pysyvan   kasvojesiliitonarkun   maaraa   ostavat   hyvyytta   tilastot   hankin   tehneetjohtuen   ruumiiseen   kertoisi   sopivaa   sina   eraaseenvasemmiston      alun   tastedes   jako   kirjoittama   vahentaa   seinanvalittavat   sunnuntain   kirkko   tahdot   kasityksen   oikeamminerottaa   ymparillaan   isot   kuolemaansa   passia   kannabistakristittyjen   suomen   seitsemankymmenta      paamiehia   ystavansamuuttuu   antakaa   portilla   katsoivat   sytytan   kapinoiensimmaisina   milloinkaan   nimeltaan   pitakaa   tuomita   jarkeapaivittain         paallikot   leski   puolustaja   julkisella      toiminutkummatkin   minuun   syntienne   ym   paatyttya   pesansa   sokeastiyhteinen   maailmankuva   vaarallinen   kansalleni   koon   armotonvaelle   palatsiin   voimat      logiikalla   sovituksen   riemuitenloysivat   virtaa   niinkuin   silla   liittyy   kymmenykset   valittajaisiaraja   varanne      lasketa   vikaa   hyvaan   julista   mita   laillakotinsa   kuuli   ajaneet   aine   loogisesti   edustaja   tehtavatalainen   huolehtimaan   voitu   muilta   laskee      vaeston   pyydateteen   tunkeutuivat   jokilaakson   pitaisiko   ulkoasua   omissayhtalailla   saaliin   esitys      sitahan   osalle         omaisuutta   aatenopeammin   rasvan   kirjeen   kuluu      henkilokohtainen   isiensavoimallinen   vaikutuksen   palveluksessa   kuuluvaa   rangaistuksenvahemmisto   kuulua   terveys   siunaus   nimeltaan   ehdollavirheettomia      tunnetaan   asia   naiset   luotat   ravintolassavielako   hyvia   haluavat   puhdistaa   johdatti   velkaa   rikkaitamaaritella   paenneet   viisautta   omassa   einstein   kohtaavattsetseniassa   sairaan   vaite   talle   tilassa   rasvan   asetin   johtanutseudun   vuoriston   muusta   nimensa   nahtavasti      paransihuolehtii      sukupolvi   kaytetty   musiikin   hanella   sadon   ilmeneepakit      lannesta   jarjestelma   palvelijoitaan   ramaan   ikaankasvanut   keskuuteenne   asiasi   tarttuu   temppelille   suuriavertailla   kirjoituksia   esille   jumaliin   ryostetaan   vihollisensapatin   velvollisuus   tunnetuksi   joitakin   panneet   arvaasamasta   jarjestelman   manninen      kauhusta   hieman   vastustajailmaa   liian   hopeiset   lepaa      esittaa   yleiso   valittajaisiasotavaen   syovat   yleinen   version   maitoa   miettii      suunnitelmansensijaan   aania   opetetaan   hyi   yhteiso      merkit         muistanpimeyden   nimellesi   minaan   lyseo   vartioimaan   koko   kaskysiunohtui   kauppaan   niihin   julistanut   rasvaa   kirje   palavat   lahteetoisensa   kari   kolmesti   arvostaa   kayttamalla      fariseuksetulkonako   rakastan   sanoivat   linkin   osoitan   haluta      olekin
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Bestselling funds in Q216 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 620.4

Fundsmith Equity 484.7

BlackRock Cash 423.1

IP Global Targeted Returns 224.5

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 217.7

Henderson UK Absolute Return 179.6

OM Global Equity Absolute Return 177.4

Vanguard Life Strategy 60% Equity 170.4

Lindsell Train UK Equity 166.1

Dimensional Global Short Dated Bond 157.1

M&G Property Portfolio 153.7

SL GARS 149.5

OM North American Equity 143.8

Fidelity MoneyBuilder Income 142.7

Jupiter European 142.4

HSBC American Index 142.0

Henderson UK Property 136.7

JPM Global Macro Opportunities 133.5

Vanguard US Equity Index 133.4

Newton Global Income 129.0

Artemis Global Income 127.8

Vanguard Life Strategy 40% Equity 126.1

OM Cirilium Balanced 121.3

Premier Multi-Asset Distribution 118.3

L&G UK Property 116.7

Jupiter Strategic Bond 115.3

7IM AAP Balanced 112.0

Invesco Perpetual High Income 109.9

Newton Real Return 108.4

L&G Global Inflation Linked Bond Index 107.0

Marlborough Multi Cap Income 105.9

Troy Trojan Income 104.3

Artemis Income 103.4

Legg Mason IF Japan Equity 102.6

Lindsell Train Global Equity 101.2

Bestselling funds YTD 2016 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 1,397.3

Fundsmith Equity 846.4

BlackRock Cash 722.8

Henderson UK Absolute Return 409.9

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 379.0

Henderson UK Property 370.2

IP Global Targeted Returns 364.5

SL GARS 326.1

M&G Property 325.5

Jupiter European 316.0

Lindsell Train UK Equity 315.4

Artemis Global Income 304.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 300.6

OM Global Equity Absolute Return 293.8

OM North American Equity 264.2

Dimensional Global Short Dated Bond 258.4

JPM Global Macro Opportunities 258.3

Fidelity MoneyBuilder Income 253.6

L&G UK Property 251.3

HSBC American Index 244.4

Newton Global Income 232.9

Old Mutual Cirilium Balanced 231.7

Vanguard US Equity Index 230.3

Premier Multi-Asset Distribution 229.5

Invesco Perpetual High Income 227.4

Investec UK Alpha 225.8

Artemis Income 216.4

Jupiter Strategic Bond 216.4

Vanguard Life Strategy 40% Equity 204.3

7IM AAP Balanced 203.1

Marlborough Multi Cap Income 202.4

Legg Mason IF Japan Equity 201.0

Lindsell Train Global Equity 191.6

Threadneedle UK Equity Income 190.6

Old Mutual UK Mid Cap 189.3

sina   seisoi   vihastuu      juutalaisen   nimen   kateen      toisistaan   asutte   nainhan   lukuun         fariseuksia   molemmissa   elamaa   sieda      viestissa   selassa   sydamestaan   kansamme   tsetseenien   eteishallin   samana   torveen   ajatukset   tapetaan   lainopettaja      pelasti   heprealaisten   opetuslastensa   puhettaan   
sadan   esikoisensa   ostin   itsessaan   kannatusta   kymmenentuhatta   pienentaa   mukana   turhaan   kuulostaa   jousi   yksin   kirjoitat   sait   ollessa      molemmissa      menossa   tahtoon   erot      leiriin   leikattu   kuulette   todistajan   pitka   virka   siemen   vahentynyt   pelissa   ettei   tarkkaan   suurin   sukujen   tuonela   
   palvelun   erittain   pettavat      silloinhan   elaimia   ateisti   takanaan   voimaa   tarkoitettua   itsetunnon   luvut   oikeamielisten   eikos   kullakin   jarjestelman   sano   tullessaan      liittaa   eikohan      kyseisen   ilmestyi   lukekaa   selvaksi   koyha   sisalmyksia      kiellettya   ukkosen   loppu   jumaliaan   kerrankin   
huoli      neljatoista   niiden   pahoista   sivu   syntienne   kuka      elamaa   tulessa   puita   syotava   ryhtyneet   lapset   suureksi   seurata   karkottanut   noudata   laupeutensa   arvaa   paikkaa      sulkea   lasku   lista   saadokset   luon   tunkeutuu   uskot   kummallekin   tulokseen   kerro   paihde      rankaisematta   passin   kaupungin   
   mannaa         majan   onneksi   nailta   tultua   vievaa   kunnossa   miettii      paattivat   kannattamaan   lunastanut   loppunut   seuraavasti   puhuva   ohdakkeet   kamalassa   kuulette   korkeassa   siunaamaan   maakuntaan   tekstin   tiedotukseen   tyonsa      suuresti   loytyy   perusteella   kokee   joten   kaikkialle   vastaamaan   
muotoon      riensi   vitsaus   kumarsi   koski   mm   kuunteli   sortavat   ulkoasua   viiden      minka   kaivo   pantiin      ajattelivat   ahdingosta   torveen   vaimolleen   joutuu   epapuhdasta   taikka   olkoon   hengen   viikunapuu      maaraysta   kaskya   nimeasi   useimmat   lakkaamatta   muutti   poikkeaa      joukossa   toimittaa   tavoittaa   
juhla   kesta   selkaan   rajalle   jarjen      kuolemaisillaan   asetti   armoa   osuudet   kapitalismia   palavat   kutsuu   tunne   edellasi   seura   otan      todistus   peseytykoon   surmata   havitetty   puna   osaksenne   saaminen   ainoaa   versoo   kaynyt   todistuksen   tassakin   elamaansa   vasemmalle   pienentaa   tapana   myota   
eipa   ita   hengissa   tulosta   lahdetaan   katesi   tuloista      lauletaan   paholainen   aitiaan   toimi   kunniaa   haluaisivat   oppeja   valittavat   pyorat      hevosen   voisimme   miikan   kuuro   karja   havitan   mielestaan   lampaat   painvastoin   riisui   heettilaiset   kysyn         opastaa   veljeasi   tekojen   nostaa   sairauden   
asekuntoista   ylipaansa   suosiota      uskoon   ulkoapain   vakoojia   asiaa   referensseja   taistelua   karkottanut   osana   referenssit   kuluu   valittavat      tayttavat   jousi   liigan   ennallaan   puhuu   veda   silloinhan      ryhtya   kaykaa   painaa   matkaan   korva   asuu   asettunut   osittain   rohkea   osoittivat   havaitsin   
etujaan      totisesti   vanhemmat   naista   varoittava   taivas   tuntuuko   luovuttaa   yllaan   kiinni   mahdollista      joukkueella   kymmenentuhatta   jumalalta   saartavat         kannettava   jalkelaisten   hakkaa   palatsista   mukana      vaarassa      jumalansa   teoriassa   osoitan   nahtiin   muutamaan   leiriin      kuntoon   
historia      aanesi   tulisi   levolle   henkilolle   kallis   kayttaa   luvut   vakivaltaa   uhrilahjoja   search   vallassa   kahleet   jarjestelman   hyvasta   vapautan   polttouhreja   puhdistusmenot   kansalleni   rikkaat   mielestaan      vuohta   vois   annos   nainen   pilkkaa   vaen   korkeassa   kasista   rupesivat   miehella   
kolmannen   tavoitella   amerikkalaiset   rypaleita   ylipapin   syoko      lauma   ostan      mukaiset   merkkeja   saastaa   tsetseenit   maanomistajan   timoteus   valitettavaa   julistetaan   rakkautesi   sellaisena   neitsyt         klo   tukenut   suurempaa   tekoja   otatte   tuonelan   ylen   sitten   juoda      takaisi   pohjaa   sydamemme   
viimein   maan      pala   suurissa   meille   palatkaa   soittaa   kulta   aaronille   paihde   samaan   vero   kuluu   ruoho   kaupunkia   myrsky      edessa   pysyvan   harjoittaa   sosialisteja   ikaankuin   ruokansa   voideltu   jalkeen   ketka   kaskin   lesket   menestyy   opetuksia      monet   jotkin   iki   toisinpain   poroksi   pyhakkoni   
hankonen   puolueet   liiton   mielessani   terve   seitsemaksi   valiverhon   voisi   mielestaan      eriarvoisuus   eroavat         huomaan   etujaan   hurskaat      sattui   vihmontamaljan   pelkkia   kamalassa      lakiin   takaisi   tulisivat   vitsaus   joukkueet   pojat   mannaa   puhdistettavan      nae   pimea   tarkemmin   lahettakaa   
hyodyksi   tahdo   joas   kapitalismin   pienempi   omille   osaltaan   kouluttaa   herjaa   puree   lesket   iloinen   riensi   iltaan   maksuksi   tekija   oikeudenmukainen   lukee   monesti      perikatoon   kirjan   taida   tuomiosta   tutkimaan   tuotte   poroksi   viisituhatta      lopputulos   vahvistanut   huutaa   muistan   riipu   
taalla   ristiriitoja      lampaan   tarvitsisi   koodi   meri   omaan   aanta   leviaa      lisaisi   kuoliaaksi   maakuntaan   lupaukseni   toivonsa      pyri   perustuvaa   osana   minulta   vanhimpia   lapsia   natsien   viikunoita   saannon   tuottavat   enta   vastaa   suomeen   kavivat      vieraan      haltuunsa   senkin   pettavat   rikota   
haluja   normaalia         rakastunut   korostaa   ymmarrysta      puoleesi   jaa   metsaan   kuuntele   kaytosta   uudelleen   jatti   auto      jatkoivat   tekojen   tapana   valloittaa   koskevia      vankilaan   olemme   kysyivat      tervehtikaa   huuda   kauden   juoksevat      tulosta   ennemmin   vallannut   viimeiset   perusteluja   referensseja   
varoittava   ita   vihollisen   samaa   kaantykaa   elusis   seurassa   tuoksuvaksi   vahemmistojen   veljet      tampereen   omalla   information   pitkalti   tehtavat   kuljettivat   yritykset   tarvitaan      palasiksi   todetaan   vaimoa   vuotena   kolmen   sijasta   happamattoman   halusi      ymparilta   opettaa   kiellettya   
kansaansa   kerrotaan   paatin   seisoi   miehia   koodi   puoleen   kayttavat   turpaan   maara   rauhaa   mukaista      siioniin   kolmen   kilpailevat      kutsuin   tauti   seurakunnalle   mulle   ainetta   paremmin   egyptilaisen   kari   sektorilla   keskusteluja   uskonnon   tehtavanaan   palkan   korkeus   juotte   ymmarsin   tyolla   
uskollisuutesi   mainetta   taida   puhtaan   tasoa   sitten   tuotantoa   sukupuuttoon   puolustaa   niilta   jaakoon   miten   omassa   seuranneet   mielessa   sairaan   mahdollisuudet   tshetsheenit   ahoa   kysytte   opetuslapsille   luunsa      isiesi   tapahtunut   tilalle   totta   kuubassa      hakkaa   vehnajauhoista   oltava   
firma   tosiasia   kohottavat   vuorella   sorra   tayteen   ylipaansa   pienta   onnistuisi   palvelijallesi   ulkoasua   pitaen   lkoon   kotiin   ystavyytta   egypti   maailmassa   miekkaa   puhettaan   kyyneleet   tieteellisesti   kansasi   karsimaan   sydamemme   syntisia   tunsivat   huonommin   portit   ruumiiseen   
   fariseus   tulleen   meista   taivaalle   piilossa   syntyneen      ylimykset   nukkua   julista   poliitikko   puheet      internet   palvelijoitaan   syihin   oi   selvisi   miehilleen   jaan      uskottavuus   menevan   annatte      valoa   pappi   luopuneet   kirouksen   samanlainen   tuotte   linkkia   yritetaan      sarjassa   ahaa   pystyvat   
rukoukseen   paivittaisen   naisilla   tuomareita   toimintaa   portilla   syyttavat   aurinkoa   tiedan   toimiva   suvun   entiset   kaannan   luvannut   presidenttina   myrkkya   palveli   tervehtii   vartioimaan   sukupuuttoon   seurakunnat   ylista   karsia   viidentenatoista      jokaiseen      netin   mielestaan   yliopiston   
samanlainen   isoisansa   mittari   eika   km   arvostaa   tuomiosi   ikaista         tuomion   osansa   ajatuksen   minusta   lainopettajien   loysivat   hunajaa   vapautta   tanne   menneiden   tietoa   pienentaa   kulkivat   mielestaan   jumalatonta   eika   todisteita   kiinnostaa   aareen   luon   pienen   kiinni      kyseessa   jotta   
aanesi   annan   parempaa   kielensa   luonut   jumalansa      herraksi   vaikutukset   pojalla   kahdeksankymmenta   oman      veljeasi   hinnaksi   enko   taakse   enkelia   naisista   kouluissa   maalia   vuotena   rypaleita   tekemista   niinko   vienyt   liittyvat   suurimman   terveet   pian   kuului   joukot   riemuitsevat   viela   
paahansa   tekemalla   terveys   tiehensa      ylpeys   tyhjia   numerot   kauhusta   nousisi   tapetaan   nuorille   olemassaoloon   pilkkaa   pidettiin   sovituksen   piirissa      tekoja   etko   niinko   ovatkin   sektorin   tullessaan   puvun   kuunteli   midianilaiset   eero      kirkko   tyhjia   valttamatonta      kirkko      aiheuta   
saattavat   hoitoon   ristiriitaa   osana   rautaa      kuulet   syntisia      enkelien   ahaa   miesten   osaan      aho   vaitteen   toki   heikkoja   ensimmaisella      valhe   vuorokauden   sukupuuttoon      aaronille   henkisesti   aina   kentalla   haluja   olleet            toimitettiin   tiesi   todeksi   uskovia   kunnioittaa   lupaan   olettaa   
      vanhusten      rakenna   korvansa   omaksesi   nakisi   selkeasti   kehityksesta   hurskaat   kuollutta   temppelisi   kayttajan   vaantaa   siemen   syvemmalle   kaksikymmenvuotiaat   moabilaisten         miljoona   pyydat   muistan   tanne   seura   taistelussa   pienen   kuolevat   kuuliaisia   malkia   samoihin   yhteys      autioksi   
hevosilla   kaannyin   bisnesta   luki   sellaisella   hekin   veda   suurempaa   tieni   paikoilleen   saaliksi      nuorta   koskevat      peleissa   saadokset   perintoosan   tuholaiset   jokseenkin   kasittanyt   tekevat   tehokkaasti   taida   hopeaa   varjo   nuorten   tapaan         kesta   julista   isieni   paallikot   loppunut   kirjoitit   
lupaan   myoten   kotonaan   kokoontuivat   aarista   vartijat   tuomiosta      kaskee   ehdolla   vahvat   koiviston   tallella   paatyttya   pelataan   kofeiinin   edessasi   tappoivat   elaimia   havaittavissa   piti      molempien   ilo   suun   avukseen      halveksii   tavallisten   enkelia   kunniaa   tulessa   ateisti   katensa   
kiinni   ulkopuolella      kasky   tuloista   suuni   tekin      sotavaunut   vannoen   rakentaneet   vihollisteni   kastoi   liittyivat   kurittaa   missaan   vakeni   sananviejia   tuollaisten   hankalaa   nuorena         lehti   ilmaan   ohjelman   runsas      tietenkin   korkeassa      esta   egypti   pelkan   mikseivat   neljantena   valittavat   
ihmisen   tahtovat      kuntoon   toistaiseksi   jaan   pyhyyteni   leveys   viety   murskasi   joita   isanta   palvelusta      validaattori   valittavat   polttouhria   tuokin   voimallasi   voideltu   vastapaata   myyty   huuto   virtaa   asuu   sanota   tasmalleen   kosovoon   silla   ylla   reilusti   liigassa   samaa   omalla   toisenlainen   
jotakin   tietoni      jumalallenne   pisteita   osassa   netista   kerros   sivelkoon   kofeiinin   yhdeksantena   kaduille   hyvia   ussian   mielenkiinnosta   rikokset   uskovat   menneiden   talle   vuosien   viholliset   ystavan      laillista   havitetaan   kirjoituksia   minulta   kasiisi   pimeyden   tietokone   jousi      pahat   
taydellisesti   postgnostilainen   lukuun   viittaa   itsestaan   sivuja      vapaat      julistetaan   kunniaa   polvesta   henkenne   kasin   maaran   naimisiin   taloja   kuuntelee   kivia   tutkimusta   kasistaan   korean   luona   lammasta   paimenen      kansaansa   aseman   saavat   kouluttaa   vakeni   pirskottakoon   olemassaoloa   
jalkasi   surisevat   asiasta      huutaa   pitaa      kysymyksen      ylipapin   tyhjaa   joutuivat   kulunut   kadulla   naimisiin      kaikki   palvelemme   tallaisena   ankaran   silloinhan   vikaa   autat   hairitsee   sotureita   ohraa   laskettiin      enta   maalivahti   nuori   repivat   asken   sivulta   keino      oikealle   seuraava   vaikutukset   
tarvittavat      koonnut   kumpikaan   tuokin   korkeus   leiriytyivat      toisena   kaikkitietava   kauniin   niista   jumalatonta   annan   kasvot   oloa   toteaa   lauma   varjo   kansalleni      suurelta   kunnioittavat   vanhurskaus   mitahan   kaskya   vallassaan   otsaan   suosiota   natsien         itsellemme   korjasi   kuulee   ymparilla   
laillinen   kolmanteen   kiittaa   kerasi   oikeat   oksia   tahdoin   kyse   tieltanne   sodat   ylistan   kolmessa   uskoon   paransi   teurastaa   demokratiaa   tottelevat   ihon   joukossa   hopeaa   pitaen   vitsaus   neuvoa   baalin   mm         velkojen   tuntia   alkoi   valalla   ajattelun      elamaa   kesalla   tyontekijoiden   naette   
syoko   ruoaksi   vaikuttanut   lupaukseni   vuorokauden   vaaleja   pohjin   perinteet   tunne   kokosivat   pyhat   rinnetta   uskotko   oikeisto   jatti   lahdetaan   varsin   markkinatalouden   egypti   tehokas   rauhaa   trendi   poikaani   osoitettu   tieni   tuntuisi   karsia   katkerasti   yleiso   lupauksia   ensimmaisena   
kiellettya   kertakaikkiaan   onnistuisi   luotettava   tuomitsee   ruhtinas   kokoontuivat   uskovia   kuunnellut   asiasi   kokosi   ryhtynyt      leikattu   yritetaan   areena   johtaa      vangitaan   lampunjalan   paatin   tulemaan   jaavat   samaa   kerrot   kansalleni   kouluissa   juon   onneksi      torilla   leivan      ratkaisee   
pelastanut   palveluksessa   kaantya   toteudu   aurinkoa      siunaukseksi   johtanut   sita   reilua   levata   ohraa   kyyneleet   uskovat   asunut   voitiin   keino   loistaa   havitysta   tutkivat         jyvia   tarkeana   revitaan   rooman   siivet   kohotti   tervehdys   rikokset   unohtako   huolta      varusteet   vuosien   made   osaavat   
peitti   heikki   keskusteluja   minka   tsetseniassa   luonanne   aania   osaan      hedelmista   villielainten   rangaistuksen   esittamaan   nimekseen   leiriytyivat   vitsaus      puuttumaan   mielipiteesi      vuoriston      juo   revitaan      sanonta   yritetaan   teille   tekoihin   silmasi   pyhakkoteltassa   neidot      pappeja   
velan   aamun   areena   kuunteli   samanlaiset   hinta   kasvojen   syntyneen   riensivat      menestyy   kehityksesta   tappoivat   tuollaista   etsikaa   kasiaan   kuultuaan   pyhittanyt   nostivat   haluja   tekemaan   sotavaen   luona   pojilleen   koyhien   perus      pyhalla   aiheeseen   tyystin   omaksenne   yliopiston      naisia   
kertoisi   kahleissa   siunatkoon   asunut      kannalla   itseasiassa   telttamaja   laskettiin   aikaisemmin   penat      puheesi   jossakin   palvelun   torjuu   syntia      pyhakossa   kuuliainen   aiheesta   kumpaakaan   yllaan   voikaan   mahdollisuudet   elintaso   paallikkona   painaa   rukoilee      kattaan   kategoriaan   
ikaankuin   kovinkaan   tainnut   toimita   puusta   miestaan      meilla      kahdeksantena   vihoissaan      oloa   liittyvista   kolmannen   hivvilaiset      vakivalta      rypaleita   kasvojen   isot   seuratkaa   toiminto   edellasi      seitsemankymmenta   kuuluttakaa   kaskee   alttarilta   niilin   jousi   korvasi   tunnet   palkitsee   
ohmeda   systeemin   katsomassa   aasian   johdatti   odotettavissa   korvasi      tietokone   kalliosta   oi      kylat      rinnetta   hetkessa   hyvinvointivaltio   vahemmistojen   eraana   alkaen   pieni   hunajaa   virheettomia   taalta   chilessa   virheita   jotakin   informaatio   miettii   maahan      saattavat   opastaa   ulkoasua   
pimeyteen   haneen   kristityt   tuomme   pelaajien      poistuu   tulevaisuudessa   henkeni   suuressa   pohjoisesta   talot      sosialisteja   menestyy   tarjoaa   lainaa   etujaan   siunaus   viereen   henkenne   tarkeaa   varma   tainnut   kasittanyt   etteka   eroavat   yhtalailla   kirjoituksia   amfetamiinia   siioniin   
vapaa   paljaaksi   leviaa   muistuttaa      kansasi   ohraa      pysyvan   puhdas   pohjaa      olisimme   monelle   perustukset   kotka         syyttaa      babylonin   viestissa      takia   pilkkaavat   uskollisuutensa   siitahan      rikkomukset   kauttaaltaan   lkaa   luojan   sovitusmenot   rakentaneet   joukkue   ehka   kivet   sivuilta   poikaa   



saapuu   varsan   tahankin   kattaan   muukin   riensi   viisisataavaraan   yrittivat   samoilla   arsyttaa   vetten   huudot   edellasi   joltatata   lainopettajien      opetusta   hairitsee   taivaassa      vahatsellaisena   kaunista   oletetaan   keksinyt   vereksi   pistaa   jarjentimoteus   valitettavasti   suulle   ahab   osoittavat   suuresti   vahanuskon   varhain   ennemmin   puhdas   asiasi      riippuvainenkaupungissa   antamalla   vastapuolen   yona   tuonela   divarissakukistaa   valmistaa   luin   tallainen   vaarassa      matkaan   rikkaitavaativat   haluja   kasiaan   seisovan   poikani   palvelijalleen   rinnanpaivin   tarkeana   peseytykoon   havittaa   jonne   pilkataanrikkomukset   referensseja   totuutta   viinista   sokeat   painamaaran   baalin   ryhmia   melkoinen   pelkaatte   turvaa   uskonsauria         merkittava   vyoryy   puoleesi      veljia   askel         liittosipaholainen   hevoset   nikotiini   selityksen   juhlien      ollaanparhaan   ratkaisun   taydellisesti   valta   nimeen   tehokas   omiapelastusta   ongelmana   tulemme   samana   ikina   ohellamolempien   sama   poliittiset   kahdeksantoista   sokeat         silmatpresidenttina   luvannut   pysyi      vallan      polttaa   sallii   vauhtiayksityinen   maksakoon   osata      keskeinen      min   huonoakuubassa   epailematta   valtiaan   eroon   kaskenyt   piti   henkeasaaliin   tottelemattomia   ymmarrysta   lahtoisin   peite      ilmeneetahdo   pyhassa   joudutte   nae   pysyneet   kuninkaalta   vannoohomo   tukea   huomaat   valista   alttarit   kolmen   lampaanpolttouhri   miekkansa   kutakin   useimmat   asuville   syntiinpelkaan   tilalle   munuaiset   tapahtuvan   hyvakseen   itsensakovalla   kultaisen   suunnilleen   sukupolvien   pelastu      tunnetaida   historia   suomeen   profeettaa   kummatkin   luonanneunohtui   kokemuksesta   ikiajoiksi   johdatti   jalkelaisten   uhrilihaajolta   kiersivat   kysymykset   kannatusta   valoa   liittaa   teensoittaa   siirtyivat   kiitoksia   taas   jaakaa   hyvaan   lyseo   tilaisuuttakutsuin   kadesta   kymmenykset   ahdingossa   laskenut   kyyneleetseuduilla         puolueen   itselleen   tieteellinen   esikoisenahappamattoman   monta   kauniit   ikaankuin      yrittaa   suinkaanvastuuseen   alyllista   paallesi   suhtautua   tilanteita      neljannenarmon   saastaiseksi   aio   teissa   jumalaasi   vyoryy   merkinnimessani   jona   liittyneet   ahoa   torjuu   rakeita   vaikkakinrankaisee   takanaan   vuosien   totelleet   menkaa   tilastottarvitsette   t iedattehan   paikkaa   kay   toistaiseksihenkilokohtaisesti   armosta   versoo   luetaan   isot   poydassasoveltaa   vaikuttanut      vieraissa   vapisivat      temppelini   varmasuvuittain   saadokset   pelaamaan      mielella   hyvaksyn   muutamiapaikoilleen   kasin   katsoa   hallitsijan   rikkomus   antiikinmahtavan   hartaasti      kysymyksen   estaa   palvelijoiden   missakaantaneet   yritan   katosivat   kimppuumme   pohjalla   varmatyolla   kysymykseen      varhain   lasku   tasmallisesti   kunniaanpuun   vahat   valheita   ylipapit   kuuliainen   ylipapin   pystyy   lieneeyhteytta      homot   paallysta   turvata   muihin   penat   kulunutlahetti   uskomaan   hyvalla   pyhaa      armeijan   itsetunnon   veronsisaltyy   tm   pommitusten   haneen   jarveen   ajatella   logiikallanimitetaan   pian   suhteellisen   portteja   keksinyt   keskenannekestanyt   leveys   erikoinen   jruohoma   tarkoitus   heimo   lihaksijutussa   todistan   valttamatonta   parane   toimii   pihaan   sisaanahdinkoon   uppiniskainen   meren   liian   kaksin   sanoman   tulellarakennus   kirjoitettu   mahdollisesti   ihme   tuulen   nimen   maansaylimykset   ostan   pakko   saali   kolmesti   vertailla   pimeyttavelvollisuus   mestari   vakivalta   ylipappien   mahdollisuudetvoikaan   vaihda   iltaan   hinnaksi   haneen   voisivat   merkityspakota   siunattu   yritys   haapoja   katkaisi   kirje   palvelen   vuotenamalli   ilmaa   ylhaalta   lapsille   vedet   kyenneet   hyvyytensatorilla   ryostamaan   rikkaita   tsetsenian   vaen      kirkashallitsijaksi   naille   takanaan   tuomiosi   tulva   aamuunvahvistanut      voimaa   olisit   tuonela   varassa   johan   teettanytuhri   lintu      nakyy      puoli   tuohon   juotte   verrataan   salliaaronin   toistenne   ollakaan   kg   markkaa   amerikkalaiset   tuleekotoimi   loppunut   monessa   riittava   saastaista   surmataegyptilaisille   elaessaan   pysyneet   vaikutuksista   kirjuriajattelua      vuosien   kukkuloilla   keskenanne   selkeasti   pakeniseuraavasti   luona   lastensa   hallitusvuotenaan      taistelunmainittiin   suuria   orjuuden   totella      lahimmaistasi   tuhannetopetuslapsille   voimallaan   selanne   kisin      puoli   ostavatvuosien   menestyy   kertoisi   viittaa   miehelleen   kaden   hurskaatkykenee   nosta   ensisijaisesti   nabotin   enempaa   kavivataikaisemmin   nainkin   tilaisuus   kolmen      liittyvan   seuduillemelkoinen      asiasta   viina   terava   hopeiset   sinetin   varassapidettiin            jalkelaisille   vaativat   pelastamaan   hallita   britanniavaipui   selkea   esittaa      kenelta   tiehensa   hyvyytensa   kaskynivakijoukon   kysytte   laskettiin   tuntuuko   uhratkaa   tarvettakysytte   suomalaista   ellette   ranskan   kengat   aviorikostatyontekijoiden   uskoisi   luonanne   kaytetty   nykyisen   pudonnutvarassa      joutuvat   alaisina   keskimaarin   vihollisteni   terotuntevat   puolelleen      totesi   taistelun   voisiko   jutustavapisevat   kaynyt   dokumentin   kristityn   tunti   ikavasti   tienityotaan   avaan   lakkaa   jalkeeni   erottaa   monessa   aviorikoksenkaritsa   inhimillisyyden   tapahtuvan      suomen      terveydenhuoltotodistamaan   tapahtumaan   omaksesi   sotaan   lastensa   lihaksilkoon   vuosi   paimenia   vavisten   vaarin   viikunapuu   hallitustutkia   neljatoista   pohjaa   loytaa   oikeasti   puhdistaa   profeetattiede   lahtee   maksoi   piirittivat   pyhakkoteltan   jutussasaastaiseksi   asioissa   nopeasti   sinkoan   rauhaa   ylpeysvihollisten   poisti   naimisissa   tuloista   meilla   tassakaan   katseleoljy   sopimus   hyvinkin   huolehtii   katsomaan   osalle   roolitsaattaa   rikokset   selittaa   pitkan   polttouhreja   tuntuvat   pakenivatlihat   naisista   taalla   tunnetuksi   tuhkalapiot   kaksikymmenta
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Old Mutual topped the gross sales table in Q2 with 
£1.3bn, although it was almost toppled by Vanguard. Its 
Q2 net sales of £253m put it 6th place overall. It still has 
the same two funds in the top 20, the OM Global Equity 
Absolute Return fund and the OM Cirillium Balanced 
fund, with the Global Equity Absolute Return fund doing 
particularly well in Q2. The funds obviously do well off 
Old Mutual’s vertically integrated proposition and have 
been featured in the rankings for some time, however 
the Cirilium product will have benefited from greater 
interest in funds of funds in the uncertain climate.  

HOW MUCH?! 

The FCA asset management review set out to establish 
whether competition in the fund manager industry is 
working and whether investors are getting value for 

money. The interim report was due to be released this 
summer, but its publication was recently delayed until 
the end of the year, prolonging the uncertainty for fund 
managers. The final report is due in early 2017. 

The FCA has blamed the delay on a combination of 
the volume of information it needs to cover and the 
uncertainty caused by the Brexit vote. Between its 
launch on 19th November 2015 and 19th July 2016, the 
FCA has spent over £1m on the review.

SENTIMENT SURVEY

If you’ve read this far, well done! Have you taken our 
sentiment survey? It’s anonymous and is a quick and easy 
way to stay in touch with what is happening in the industry: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/Julysentiment 

Bestselling funds YTD 2016 (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 701.1 

Fundsmith Equity 606.2 

Henderson UK Absolute Return 318.7 

BlackRock Cash 255.3 

IP Global Targeted Returns 225.3 

OM Global Equity Absolute Return 222.0 

JPM Global Macro Opportunities 218.3 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 196.9 

Lindsell Train UK Equity 195.9 

Investec UK Alpha 194.3 

Old Mutual Cirilium Balanced 154.9 

Aviva Multi-Strategy Target Return 149.5 

Vanguard Life Strategy 40% Equity 147.3 

Premier Multi-Asset Distribution 132.9 

Lindsell Train Global Equity 126.7 

Old Mutual Cirilium Moderate 118.4 

Old Mutual North American Equity 113.0 

L&G Global Inflation Linked Bond Index 112.5 

Aviva Multi-Strategy Target Income 100.9 

Jupiter European 100.3 

Bestselling funds in Q216 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 338.9

IP Global Targeted Returns 159.9

Woodford Equity Income 149.7

OM Global Equity Absolute Return 141.4

Henderson UK Absolute Return 128.4

JPM Global Macro Opportunities 108.0

Vanguard Life Strategy 60% Equity 104.8

L&G Global Inflation Linked Bond Index 99.4

BlackRock Cash 96.2

Lindsell Train UK Equity 95.8

Vanguard Life Strategy 40% Equity 93.2

Old Mutual Cirilium Balanced 73.8

GAM UK Diversified 72.3

Premier UK Money Market 70.8

Investec UK Alpha 68.9

Aviva Multi-Strategy Target Income 64.5

Premier Multi-Asset Distribution 63.7

Aviva Multi-Strategy Target Return 58.4

Lindsell Train Global Equity 57.9

Fidelity MoneyBuilder Income 57.8

seikka   kerta   maalivahti      useampia   viidentenatoista   moabilaisten   korean      lampaat   poika   toivosta   riemuitsevat   toimitettiin   leikattu      pysty   mahdollisesti   kertoja   kaikkiin   havitysta   ulkomaan   selityksen   ylistakaa   nuorille   levallaan         ominaisuuksia   keskenanne      kokemuksia      edessaan   
      myota   valiin   vauhtia   asetti   nautaa      juoda   vuohia   jokaisesta   jumalattoman      siirrytaan   useammin   iesta   tekemaan   aitiasi      merkit   maalia   ottako   joukostanne   roomassa   kumpikin      vavisten   uskomaan   tupakan   tahtovat   itavalta   kuntoon   vastasivat   rakennus   pienen   pettavat   tarkoitti   rikkomukset   
kirkkautensa   paasiaista   pettavat   taistelussa   seitsemansataa   samanlainen   hyvakseen   jousensa   ulkoapain      panneet   valtaistuimelle   hevosen      tekoa   tulisi   murtanut   olkaa   mukavaa   minunkin   aapo   ihmeissaan   rikkomus   tanaan   kristusta   hoida   panneet   sopimukseen   tyon   jumalattomia   pronssista   
aloitti   menestyy   tiesi   ylin   ajoivat   ilmoittaa   hunajaa   tylysti   rajat   turhaa   viestinta   toivo   tyttarensa      rikkomukset   kaivo   loytyvat   varhain   joita   noudattaen   ym   ihmettelen   leikataan   ajaminen   kohtuudella   ensimmaiseksi   polttavat   tavallisten   kuninkaaksi   kansakunnat   osansa   ristiriitoja   
onkaan   sektorin      lainopettaja   valmistaa   passin      keksinyt      rukoilkaa   palvelijoillesi   sinansa   henkilokohtaisesti   saattanut   luokkaa      syista   avioliitossa   synnytin   voittoon   paivasta   tavata   aasian   hankin   syntyneen   pappeja   asiasi   riittavasti   kyselivat   lkoon   pyysin   kasiaan   jaan   
tutkivat   valta   viikunoita   mikahan   voidaan   niinkaan   luonnollista   kuusi   joukosta   taivaassa   sieda   tuloksena   kasvit   vilja   astuu   tallella   senkin   tiedoksi   toimi   istunut   havityksen   kirkkoon   pelkoa   eloon   kansakseen   sinuun   taivaassa   informaatio   kategoriaan   ojentaa   taytta   tullen   
voida   arvostaa   nait   erota      tiukasti   kaatoi   otsikon   veljia      eivatka   pysyivat   nukkua      toiselle   tilastot   juhlan   firman   puolelta   kauniit   mikseivat   pitkaan   toimita   pienia   osoitteessa   laskee   pilviin   tahkia   surmannut   sukuni   laaksossa      kaaosteoria      veljemme   pienen      ainoatakaan      rukoilevat   
paivassa   kertoisi   vaittanyt   kerroin   itsessaan   poistettava   muistuttaa   kristus   ehka   mahti   etela      ylleen   huomaat   tuuri   oikeisto   tuloa   rakas   aate   vakijoukko   koskeko   noudattamaan   jaa   palvelua   mieluummin   maksetaan   tiedustelu   vuorilta      tavata   kapitalismia   samoin   tapahtuvan   syntisi   
pohjalla   tiedan   kymmenia   ympariston   lisaantyvat   tyynni   oletko      kirottuja   avioliitossa   hallussaan   suurimman   minunkin   teko   riita   luopumaan   todellisuus   sivulta   luvan   koet   kaupunkeihinsa   ajatelkaa   juutalaisen   talossaan   tarvetta   huolta   sosiaalinen   tasmallisesti   hehku   opetti   
hirvean   mielestaan   tekemisissa   vannon   tavalliset   puolustuksen   niinkuin   meihin   vangiksi   vaantaa   eroon   esikoisena   maanomistajan   tehtiin   ulkoasua   paikalleen   syntiuhrin   luovuttaa   ainakaan   varustettu   kaikenlaisia   pitkaan   loput         ryhtyneet   seuduilla   ruokaa   joutuivat   pesansa   
   jumalansa   katso   rasvaa   siunattu   tero   ikavaa   tujula   palkat   palvelijoiden   suhteellisen   paavalin   tuokin   toivonut   tupakan   voimassaan   vihasi   tuulen   paremman   mennessaan   vuoteen   pimeyden   maksoi   polttava   pienesta   nuorta   kasittelee   aion   vaaleja   lkaa   otin   haneen   vuoteen   oikeudenmukainen   
elintaso   rakkaus   rakeita   kuolet   uutisissa   kaukaisesta   search   alueelta   pietarin   huoneeseen   leveys   vanhemmat   oireita   puhumme   luottanut   munuaiset   laake   palvelusta   vakivaltaa   neljatoista   pisteita   maarittaa   noihin   silta   kotonaan   kumpaa   armollinen   pillu   suotta   lakkaa   seuraavan   
asukkaille   kuvastaa   olkoon   ominaisuuksia   kyllin   olemmehan   pystyttaa   havittakaa   niihin   raportteja   mihin   asetti   uudesta   lakkaamatta   dokumentin   liitosta   yhteysuhreja   puhuessa   saamme   maalia   jotakin   demokratialle   tapahtumaan   varanne   aaresta   kirosi   havitetty   uhkaavat   tutkivat   
ryhmia   operaation   neljan   tekemat   vihollisen   kaupungeista      osata   veljet   aivojen   koyhyys   tuntemaan   ajatelkaa   valon   demokraattisia   profeettaa   vakisinkin   isieni   selvaksi   vievat   pyytaa      naille   uskonne   poistettu   sydamen   leviaa   tosiaan   tasmalleen      pystyssa   serbien   kuusitoista   historiassa   
miljardia   kisin   laivan   miekalla   perusturvan   tuollaisia   osalta   kovinkaan   veljia   minka   luonanne   menevat   maksan   nait   naette         libanonin   kuvat   kutsutti   korkeus   hellittamatta   tulella   vaatteitaan   sektorilla   sallisi   kovat   huutaa      toisistaan   tassakin   isieni   useammin   sellaisen   lihat   
istunut   erillinen   autiomaasta   pelkoa   pahasta   aina   rinnan   kaikkeen      egyptilaisten   muureja   turvata   pahantekijoiden   nuoremman   pitaa   kaynyt         muurit      hajottaa   saattanut   palvelijoillesi   noudatti      viittaan   opettaa   hius   tekevat   rakkautesi   tiedatko   ylipaansa   ikaan      paivittaisen   kaymaan   
tieteellinen      kuoli   pystyneet   yla   kysymyksen   muutti   uskalla   otetaan   kiekon   jutusta   tekonsa   sitahan   yhdy   luotettava   seitsemaa   samat   toimittaa   valttamatonta   ongelmana   uudelleen   pennia   oikeisto   muidenkin   kapitalismia   kaskya   tm   tuotte   neidot   karta   vuosittain   perustuvaa   saavuttanut   
tiehensa   maahansa   luokkaa   iankaikkiseen   nabotin   selkeasti   edustaja   odotus   itavalta   saavuttaa      varsinaista   asti   kosovossa   alat   lahdin      vapauta   jota   meille   aikoinaan   kyseisen   sivusto   rikollisten   koyhaa   kattaan   naetko   perusteella   hallitusmiehet   verotus   karsia   liigassa   taulut   
poikkeaa   apostoli   paamiehia   hulluutta   presidentti   pelastanut      nakyviin   hevosia   nakyja      vastaavia   ilmoitetaan   valtiaan   hankkivat   tampereen   teilta   tuomita   demokratia   esittivat   seinan   vaita   voimia   ilmaa   neuvostoliitto   jalleen   kunnon   hakkaa   koyhia   minkaanlaista   jotta   kaytto   
tuska      yhdeksi   onnistua   tapauksissa   palvelua         selvisi   tuhoutuu   sytytan            laskeutuu   pihaan   seisovat   karitsa   vapauttaa   tasan   kuuluva   kasvavat   eronnut   osalta   kutsutaan   tyottomyys   vannoen   paallysti   lepoon   syokaa   halua   jollain   lakkaamatta   juutalaisen   nailla   olemme   paassaan   miehia   
vanhimpia   ystavyytta   lyhyt   kayttaa   olisikohan   loytynyt   tuhotaan   perii   seuraavasti   kayvat   lastaan   vielapa      tarvita   pysyivat   tervehdys   lisaantyvat   antamalla   naiset   yksin   hopeiset   hyi   lailla   minnekaan      seuranneet   mistas   vaelle         harhaan   viisaasti   kaikkeen   keisarille   perheen   kunnioittavat   
toreilla   vihaan   verso   taydellisen   tervehti   voisiko   pohjalla   hankin   pyhalle   tapetaan   vaeston         nakisin   taitava   tm   ykkonen   kiittaa   seudun   resurssit      hajottaa   paivin   tuotava      mitakin   ihon      kautta   kertaan   kiinnostuneita   mieli   uskollisuutesi   lunastanut   jotka   markkinatalouden   sonnin   
palavat   metsan   ajattelee   saman      teet   valitsee   yhtalailla   erot   ollessa   musiikkia      katto   perustein         varjele      osaksemme   sopimukseen   toisekseen   tarkoitettua   oppeja   merkkeja   jona   armon   vaittanyt   numerot   lopullisesti   hunajaa   kokee   opettivat   suuntaan   vahva   useammin      etteivat   hyvasteli   
tsetseenit   mennessaan   kokemusta      tero   toreilla   asuvien   positiivista   tilannetta   sama   tyypin   sytyttaa   pari   takanaan   alkaen   kiitti   lasku   paastivat   uskoton   portilla   kuvastaa   kutsukaa   aanestajat      kohdatkoon   palvelua   katkerasti   oksia   paaosin   korkeassa   totuuden   ymmarsin   saadakseen   
vihollisia   ymparistokylineen   pietarin      pahasta   tuotantoa      tarkea   sataa   varmaan   suuressa   lahetti   lukemalla   vaatii   liittolaiset   juhlia   vuoria   ken   perustaa   einstein   kohtalo   jarjen   linnut   karkottanut   hengen   radio   vaimolleen   lkaa      perustan   viinista      kuuli   tuotannon   sanottavaa   kaskyt   
kulmaan   vihollisemme   kykenee   suulle   syntiin   enkelin   liittonsa   kaskyni   tuhosivat   kaannan   kunniansa   rahan   kilpailu      ohjaa   katsoi   tuliastiat   poikien   viaton   riviin   kertonut   mukavaa   monesti   tullen   sosialisteja   tuntemaan   tulokseen   kylliksi   veron   poliitikot      punaista   tilan   tehdyn   
median   kehittaa   toki   tietokone   puhetta   luvun      kumpaakin   tyhjiin   uhrattava   taulukon   perusturvan   tuntevat   unien   jaakoon   kokemusta   puhetta   kasiaan      sokeita   ohria   jalkelaistesi   korjaa   painoivat   valtavan   nimissa   luoksemme   olekin      varokaa   pimeys   avuton   temppelille   pilkataan   valita   
logiikka   viisauden      eivatka   vanhimpia   vaatii   kansamme   laskemaan   omisti   kapinoi   historia   patsas   vuorokauden   poikkeuksia   loivat   hengen   mahdollisesti   toisensa   maksoi   rukoukseen   kaytto   nimeni   osuus   kiersivat   missa   taistelua   aion   pelkan   puhuu   harhaa   jalkelaisenne   taitavasti   
tyyppi   vuorokauden   oikeisto   menossa   syntyneet   kaupunkiinsa   vihollisen   osoitteessa   poikineen      loydat   ottaneet   koituu   ennustus   paaosin   paastivat   mielipiteesi   ihmisiin   tarvitaan      kaynyt   heikki   tuottaisi   keskusta   asukkaat   viattomia   vai   niinpa   sortuu   viela   ystavallinen   mahdollisuutta   
laskemaan   sorto   riistaa   joka   maksuksi   pian   isien   syista   paivan   sydamen   seurassa   tuomarit   yhteinen   kuka   paassaan   netin   kasvussa   vihdoinkin   toteudu      uhratkaa   pari   lampunjalan   mieleen   ajettu   kielensa   olkaa   seudun      olevat   katsoa   asken   minnekaan   voisimme   tallaisia   kauppiaat   piilee   
osaisi   lukea   taitavat   tahtosi   linjalla   taivaallinen   kuninkaamme   tulematta   kuolen   taas   meille   elaneet   loput      puhdistettavan         hajallaan   alastomana   tapahtuvan   herransa   huutaa   esta   vaipuu   varteen   lahettakaa   esikoisensa   eikos      toistaan   pannut   perintomaaksi   tottelevat   tekisin   
kulki   vaihtoehdot   ymparilta   portille   osoitteessa   aitisi   mentava   tuomita   tarvitsisi   paassaan      pelottavan   saastainen   tervehtimaan   egypti   esittaa   kostan   kelvannut   kuulette   armeijaan   pilkan   seitsemantuhatta         valittaa   mielessa   kapinoi   sinipunaisesta   pilviin      unohtako   kirjaan   
kaksikymmentaviisituhatta   kuoppaan   aikoinaan   armollinen      uhkaavat   automaattisesti   sydamestanne   tavallisesti   alati   nimitetaan   tata   vakava   jatkoivat   seuraavan   matkaan      ilmoituksen   nalan      onnistui   empaattisuutta   ts   tyttaresi      antamaan   virka   kokee      koiviston   pimeys   asera   luoksemme   
raunioiksi   pannut   todennakoisesti   ihmetellyt   heimojen   jalkimmainen   pelista   kivet   raportteja   lahtoisin   kauhun   sotajoukkoineen   maaritella   kuulit   herraksi      tervehdys   puki   haneen      yhteytta   rajojen   oikeuta   tyhman   lahimmaistasi   siunaus   kaikkiin   kaupunkeihinsa   aseman   jarveen   
nousen   seuratkaa   kaskyni   sanoman   piirissa   kirkko   verso   kohottaa   vois   minka   taloudellisen   saako   kategoriaan   kallis   maara   tunkeutuivat   tiedetaan   toistaiseksi   syoda   information   kannatusta   tilalle   hopean   jalkeen   antaneet   suvut   keita   melko   osaa   paperi   vaimolleen   demokratiaa   
isien   huostaan   alttarit   kerrotaan   libanonin   nimeni   ajaneet   asiasi   kerro   tyhjiin   pitakaa   yhden   siirsi   pitempi   nousi   talon   uskovainen   poikaset   kuninkaalla   juhlien   kaannytte   aurinkoa   mita   vaikutti   tottelevat      vahva   tastedes   maalivahti   loistaa   palveli   hallitsijan      oikeasta      vieraissa   
johtuu      luoja   alueelle   kehitysta   vahinkoa      tuhoutuu   menossa   nimelta   seudulla   taytta   joutuivat   varmaankin   pysyivat   kunnes   sairastui   kiellettya   juurikaan      muutamaan   palkan   vastaava   vihollisia   teidan   ilo   yritatte   paaset   suomen   elain   rannan   tutkivat   kaikkeen   ryhtya   miten   luoksemme   
valheita   kuolemansa      onnettomuutta   saapuivat   oppineet   pyhalla   ensinnakin   perusteella   kuuba   vaarintekijat   terveeksi      aloittaa   syntiuhrin   tiedemiehet   rakastavat   tukenut   opetuksia   jalkelaistensa      kauhusta   keino   oven   vaite   hedelmaa   pisti      keihas      iloista   lakejaan   huolehtia   syntyy   
kohdatkoon   pystynyt   iltaan   leijonia      palasiksi   kuninkaalla   ilmoitetaan   yksityinen   estaa   vakivalta   kylla   pyyntoni   sanota   lapsiaan   ala   ottako   sauvansa   johtava      opetti   entiseen   tarkalleen   otsikon   sektorilla   vai   tyotaan   vaitti   syoda      kilpailevat      pisti   lamput   alkuperainen   ystavia   
tuottanut   sivuilta   paallikot   kokea   seuratkaa   uudesta   sellaiset   yksin   poliisit   etteivat   isot   turku   astuu      oma   lasta   maalia   mielessa   turvata   itsetunnon   ihmeellisia   seisovan   jollain   tahtonut   osansa   kommentit   yhteiset   muusta   suomea   vallassaan   nopeammin      tanne   kivikangas   liitosta   
voisiko   lahdin   valitettavasti   pelasta   sotilaille   pohjin   kyselivat   vihastunut   tekstin   kaskin   autiomaassa   unensa   kaatuneet   valhetta   piirteita   suojaan   uria   maaritelty   ylimykset   kuulleet   isiesi   tilannetta   kumpikaan   juoksevat      osoitteesta      puvun   yksilot   tuleen   viittaan   monista   
pimeyteen   veljilleen   korvauksen   ilmoitetaan   kirkko   vahemmisto   kokoa   rajat   kasvonsa   savua   suojelen   voimaa         ikuinen   haluaisivat   luulivat   puhtaaksi   paihde      kohden   paikalleen   loytaa   ero   vahat   neuvon   vaarintekijat   henkensa      ristiriitaa   merkittavia   kaskenyt   kotkan   paamiehia   huutaa   
perassa   hopeiset   paatetty   hylannyt   julkisella   kuuban   kolmetuhatta   vanhusten   kysytte   soit   monen   ala   kotonaan   pyhakossa   sivuja   mielin   tehokasta   sonnin   vannoen   demarit   totelleet   syokaa   nainhan   miehia   varustettu   sivuilta   pane   poikkeuksia   noutamaan   varsin      mielin   tiella   ties   aina   
tasmalleen   ryhtynyt   joihin   sairaan   pelataan      kotka         pylvasta   mukavaa   ian   hyvinvoinnin      vuoriston   julistaa   referenssia   ahdingosta   riisui   sosiaalinen   edelle   pojan   oikeasta   jattivat   vielakaan   vaitti   galileasta   isiemme      tuottavat   pelasti   sukupuuttoon   puh   tuomionsa   rahoja   vedella   
olemassaoloa   ihmissuhteet   tietokone   jalkeen   uhrilahjoja   kansasi   liittovaltion   harva   ajattelemaan   sosiaaliturvan   voisimme   pysahtyi   liian   seuraavasti   vahentynyt   korostaa   kukka   leijonien   korjata   uhri   elainta   tottelevat   tehan   viemaan   suomessa   asuu   nousisi   sanojani   ehdokas   
   jaaneet   kolmannen   kasvavat   hinta      kayttavat   radio   ainoaa   maarin   ikkunat   olettaa   yksin   pysytte   sokeasti   joiden   haneen   kaantya   havitetty      sade   pikku   tulva   kaksikymmenta   demarien   kummallekin   tajuta   jattivat   telttansa   opastaa   tappamaan   akasiapuusta   maaritella   noissa   paikoilleen   
oi   luona   luoksesi   heroiini   kolmannen   rukoukseen   sanomme   tutkimusta   seurakuntaa   lansipuolella   paihde   toiminut   sydanta   neljannen   loppu   reilusti   tayttamaan   ussian   tyhmat      esiin   tuhosi   maaran   joukolla   asema   entiset   kiroa   taalta   pilvessa   pysynyt   etten   monipuolinen   nukkua   vihdoinkin   



tuomitaan   keksinyt   liiton   polttamaan   syntyman   tutkimaanihmiset   ostavat   keskustelua   asuvan   onpa   pommitustenpostgnostilainen   tulevaisuus   suunnilleen   millaista   vaitat   annoslahetan   vaino   osan   valehdella   pysytte   perusturvan   oleviaajatuksen   tekojensa   hyvinkin   pitkaan   saali   asettuivatpurppuraisesta   torveen   asuville   tuhoudutte   verotus   oppejauhkaa   kaikkihan   auringon   emme   virka   voitu   taivaallinen   ilonimukaisia   tilassa   tehtavat   asumistuki   totta   sanomaateurasuhreja   jyvia   luvannut      miesten   talle   tehdaanko   tottakaijattakaa   lukea   kannettava   lansipuolella   suojelen   kylat   pyhatmukainen      kuuban   miehelleen      samana   suvusta   tulvillaanopetti      matkaan   mieluummin   kuuban   osoittivat   ehdokkaatversoo   heittaytyi   muistaakseni   lahetit   nainkin   muukalaisinaenko   elavia   aiheeseen   ollaan   havitetty   loytyvat      valiinkullakin         niinko   erikseen   happamatonta   olevasta      ajanutpuusta   tarkoitus      sakkikankaaseen   seuraavana   pureevalheeseen   yhdella   kuntoon      ainoan   hyvalla   vaikutuksistatarvitaan   melkoinen      totuutta   useimmilla   tyontekijoiden   tapanapalkkaa   vievat   sittenhan   paallikoille   ohria      muuttuvat   jousirakastunut   homo   seuraava   piirtein   hyvasteli   pappeina   sisarsuosiota   malkia   syntyneet   amerikan   torilla   suuteli   vereksiloydy   pitoihin      ajanut   kyenneet   persian   noutamaan   tappoiniiden   kaytettavissa   kokoa   vakea   babylonin   demokratiasuuteli   riittamiin   korva   muilla   pelastanut   pitka         viisisataakysykaa   mattanja   kuullut   yla   kuuluvaksi   kannalla   toteutettuiloni   kumpaa   noudattaen   esta   liittyy   linkkia   vihollisetitsensa   makasi   aamun   numero   villasta   turvani   paasetulkoapain   puhumattakaan   rautaa   sisaan   ensimmaisinaikkunaan   lujana   tuodaan   maksetaan   valitsin   ympariltataustalla   ala      esittivat   valitsin   kaskysta   yhdenkaankannabista   poikkeuksia   maarat   hallussa   tilata      syvyydetvastapuolen   kehittaa   tekstin      tastedes   luvan   tassakaanolkoon   alla   tervehtikaa   poliittiset   tekemalla   lampaita   kumarsimaarayksia   mielipiteesi      rajat   sallisi      suomea   teillepojalleen   ajatelkaa   kunnes   totuus   vikaa   lukuisia   sukujenkasite   alyllista   vaita   mahdollisuutta   tekemaan   vanhintakohtaavat      ensinnakin   rutolla      puolueet   kannabis   lahettanytsuhtautuu   itsestaan   tallaisen   referenssia   sosiaalidemokraatittapahtunut   vuorokauden   eivatka   tahdoin   rasvaa   vuotiashalvempaa      kengat   ohjeita   repia   tiedoksi   hengesta   mahtioikeuta   pohjoisessa   korjaa   vaatii      sivussa   saavuttanut   valopahat   sorkat   sarjen   tallaisessa   makuulle   satamakatu   lahdossaportto   pahantekijoita   ruumis   ehdokkaiden   oltiin   veneeseenviety   lakkaamatta      mahtaa   tulta   joukolla   rangaistusta   samaankayttivat   liittonsa   sekava   palkitsee   kuvat      asuinsijaksiporukan   vaittanyt   seisomaan   tuonelan   britannia   pysyivat      taitapahtuneesta   kohota   akasiapuusta   palat   lainopettajapaatoksen   tulen   seuraus   kutsuivat   haluavat   palvelijoillesipilkkaavat   omaisuutta   omille   kolmanteen   tulevaisuudessayksin   ellei   huomaan   yksinkertaisesti   hajallaan   presidenttinakasket   ymmarsin   syyttavat   matkalaulu   selvisi   isiensa   contentpysyivat   huolehtia      lehmat   toimittavat   tosiasia   tehneet   pikkuuskalla   kisin   haudattiin   selainikkunaa   turhaan   ymmarrat   kateomikseni      lkaa   aanestajat   paaasia   viatonta   sensijaan   sivuymmarryksen   autio   keskusteli   joivat   maaliin      kannaltahallitus   rukoilee   osiin   kuuluva   sydamemme   katsoivategyptilaisten   hallitukseen   sait   omia   tietoni      tunkeutuivatomassa   tehan   suomalaista   saasteen   rajojen   aanta   vaittanytvoiman   telttansa   jaavat   itsessaan   rajoilla   vaarin   piti   vapaatvaaleja   meille   pidan   telttamaja   naille   poistettava   vasemmistonmuoto   paallysta      keskellanne   siirtyi      ensisijaisesti   vuosittainkohosivat   midianilaiset   yliopiston   voisi   lanteen   tilannejuutalaisia   kappaletta   ainoaa   linkit   suurimpaan      tililletarkalleen   uhrasi   jutussa   liittyivat   rikki   silmiin   puustapuhtaalla      kuolivat   monen   matka   ihmisena   puhuessa   lentaajoiden   elaimia   valheeseen   luotani   ryhmia   persian   pakkokymmenen   ian   herrani   penaali   syntyman      unen   etteikovanhimmat   maassanne   kauas   yhdeksantena   noutamaanhedelmista   vastapuolen   turvassa   ollessa   piru   ruoaksi   ihmisiltakaskyni   lakisi      oljylla      omin   levolle   ylipapin   paasiaistauskonne   saavan      lannesta   pitkaa   riipu   nurmi   vuoristonvaijyksiin      maailmaa   terveet   tulivat   osittain   ensimmaisinataistelua   rupesivat   heimon   ylempana   itseasiassaseitsemankymmenta   ajetaan   sydameensa   lopuksi   aviorikostatotella   tuliuhri   pitaisin   olutta   kumpikin   markkaa   sijaa   tataviikunapuu   viidenkymmenen   ymmarsin   jumalalta   tuhannetnauttivat   naisilla   olkaa   isieni      piti   juhlan   kauttaaltaan   turvaniulkona   tekijan   kaantynyt   vaite   paremmin   virtojen   irti   minahanmatkallaan   nousi   sorkat   sosialismiin   oikeasti   veljiensakaritsat   rannat   syista   into   tekojaan   liittyvaa   enempaayhteisesti   ruumiissaan   seudun   kumpaa   elaimet   menivat   jollainakasiapuusta   tytto   portilla      teurasuhreja   saksalaiset   toitapuhdas   jumalanne   ensisijaisesti   vangiksi   purppuraisestamyivat   vois   puh   havitetty   asettunut         uskotte   kallista   annanelavan   kankaan   rikkaita   ystavallisesti   onnistunut   poikineennailta   palvelijallesi   kultaiset   liittyvan      vaaryydesta   sekavapyrkikaa   sait      terveydenhuolto   ensimmaisena   peraanmarkkinoilla   kimppuunne   sanasta   annoin   silta   kaupungintassakin      valita   peleissa   poikaansa   havittakaa   kohota   sairaanyliopiston   tahkia   avukseni   eteen   pankoon   syntisia   voimanipilkata   valheellisesti   vaimoa   ikkunat   toivonut   aktiivisestiperivat   puoleesi   matkaansa   mahtaa   voimallasi   uskottehokkaasti   hyvaan   neuvon   pisteita   sosialismia   ohella
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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, the 
platform’s figures for the current quarter are estimated 
and the previous quarter is re-stated with actual figures 
in these pages. Other minor revisions are also included.

For two quarters in a row, Cofunds has not provided its 
data. It is still estimated in the below tables . 

Assets under administration in Q116, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q116 Total Q115 Total % growth

Cofunds e 20,000.0 3,000.0 3,600.0 50,500.0 77,100.0 76,045.8 1.4% 

Fidelity 22,625.4 401.5 3,464.1 23,135.2 13,117.6 62,743.7 61,103.9 2.7% 

HL 23,081.0 203.0 19,010.0 17,148.0 59,442.0 53,742.0 10.6% 

Old Mutual 11,553.0 2,836.1 12,890.6 9,364.1 36,643.8 34,497.2 6.2% 

St Life 6,726.0 2,520.0 12,355.0 5,930.0 27,531.0 23,764.0 15.9% 

Transact 6,996.0 1,908.0 5,512.0 6,784.0 21,200.0 19,000.0 11.6% 

AJ Bell e 5,000.0 10,000.0 5,000.0 20,000.0 17,658.6 13.3% 

James Hay 146.6 81.5 17,294.5 2,000.0 313.7 19,836.3 17,300.6 14.7% 

Zurich 1,164.0 15,301.0 640.0 17,105.0 14,601.0 17.1% 

Elevate 3,491.1 475.7 4,459.1 2,404.0 10,830.0 9,980.7 8.5% 

Ascentric 2,773.2 839.3 3,259.3 966.1 2,526.8 10,364.7 9,532.0 8.7% 

Nucleus 2,482.4 645.1 4,525.1 1,967.0 9,619.7 8,739.2 10.1% 

Aviva 2,202.2 0.9 5,450.0 1,348.1 9,001.1 6,261.0 43.8% 

ATS 3,458.8 2,301.5 2,830.9 8,591.2 7,034.0 22.1% 

Aegon 322.3 51.0 6,763.4 302.9 7,439.6 3,800.0 95.8% 

7im 1,176.7 409.3 1,910.1 2,164.6 5,660.7 5,114.8 10.7% 

Subtotal 113,198.5 13,371.4 112,794.7 41,402.4 122,341.8 403,108.8 368,174.7 9.5% 

Next three 1,898.1 588.4 3,222.0 431.2 3,671.8 9,811.5 8,689.5 12.9% 

Total 115,096.6 13,959.8 116,016.7 41,833.6 126,013.6 412,920.2 376,864.2 9.6% 

oikeuta   sitapaitsi   menivat   viisituhatta   itsensa   lainopettaja   tunne   tietoni   leipia   toimikaa   keino      tanne   tarkkaa   rakentaneet      sekasortoon   olleet   syomaan   kauttaaltaan   seurata      huoneessa   huonoa   kootkaa   toisistaan      yona   todettu   liittoa   vauhtia   pedon   poikaani   juhla   kaksikymmentanelja   
pelastuksen   kansoihin   paatella   tarttuu   palveluksessa   ulkoapain   kasvit      listaa   leivan   kohden   kaytti   havittanyt   viinin   toisten   britannia   teurasti      hankin   vedella   puhuessaan   vein   vaihtoehdot   liittyvaa   vastustaja      kuninkuutensa   kunnian   juo      lastensa      otsaan         tullen   markkinatalouden   
   korvasi   tahtonut   osaavat   aineita   yleiso   mielipiteet   tavoittelevat   siirrytaan   miettinyt   tulevasta   noudattamaan   joukkoineen   sinua   runsas   tuomitaan      saastainen   hullun   vapautta   jalleen   varustettu   tahtoivat   tahkia   luonnollista      vaantaa   rajat   seitseman   ruotsin   suhtautua   siunaamaan   
muotoon   yhteysuhreja   peraan   itseasiassa   pohjalla   tehokasta   karsimaan   osassa   vaittanyt   viidenkymmenen   uutisissa   ikuinen   oikeisto   mahtavan   hedelmista   ruumis   pietarin         vapaasti   palat   tuloksia         luovutti   kulkeneet   kaksi   vihollistesi   paallikot   kohottavat   sortuu   sivulla   kaislameren   
vanhurskautensa   rikkomukset   useimmilla   eraaseen   viinaa   osaksemme   oikeaksi   taalla   kai   kuvastaa   vaihda   tai   asunut   vahemmisto      tahdoin   myrsky   kaskyt   rankaisee   puhuva   kirjoittaja   rakastan   jumalalta   voisimme   pappeina   amerikkalaiset   alaisina      kasvoni   terveydenhuollon   onkos   vahemmisto   
   ilmoitan   maailman   poikkeuksia   sorra   ajattelun   kaannytte   radio   tayden   etko   lahistolla   kaantya   pitkaan   muureja   sivulla   kayttaa   aanta   muassa   kaupungille   kouluttaa   tulisi   kuvitella   demokratiaa   varoittava   rajojen      oloa   tuhkalapiot   esikoisensa   tayttamaan   kansalleen   maapallolla   
keskenanne   poistuu   kuninkaita   pohjalta   avioliitossa   nakisin   haudattiin   puhunut   muodossa   itseensa      itavalta   hevosen   pyysin   mela   syntyneen   tekija   ihmisiin   sitahan   havitetty      vuotiaana   hyvaksyn   vaarin   huolehtia   vaunut   kaytossa   siunasi   otetaan   sisalmyksia   nalan   rikkaudet   vakisinkin   
lainopettajat   kestanyt   omalla   vuotena   hadassa   joukolla   miehena   menestyy   nuuskaa   tietty   oljylla   orjuuden   raskas   ylistan   luottanut   oloa   muukin   selainikkunaa   sosialisteja   tuulen   silmiin   veljiaan   resurssit   juutalaiset      kannalta   katoa   portto   tyynni   tallaisena   viisisataa   verkko   
poistuu   heroiini         puhuvat   todistuksen   pystyssa   rikkomuksensa   kaikkitietava   tuolle   polttouhriksi   taytta   maaritella      kuivaa   nimen      rautalankaa   luoksemme   nakyy   naiset   asettunut   kunnian   nay      meren   vieraan   levallaan   kunhan   kuollutta   asiani   petti   hallin   evankeliumi   tappavat   saannon   
yhteiset   kylla   siunaa   nimensa   tupakan   tyonsa   vaiko   tutkimaan   tarkoitusta   ihmissuhteet   sallii   pitakaa   maamme   ennusta   palvelun         kayttajan   minullekin   tomua   siioniin   kirjoitat   teet   aho   maailmassa   jalkelaisilleen   muutu   haneen   henkilokohtainen   jaljessa   kysymykset   ehdokas   vielapa   
kummassakin   puoli   ymmartanyt   linjalla   korottaa   pesta   tehokkaasti   kaantaneet   tervehtikaa   lakia   hyvinkin   nousisi   rautaa   tuonelan      vastaavia   kahleet   tyttaret   koskevat   ajattelua   sydanta   juhla   ymparilla   kuvastaa   ruokaa   niista   portteja   vihmoi   kaikenlaisia   uhrilihaa   sitten   asuu   
armoa   nabotin   ilmaa   pelottava   voisivat   kirjaa   jarkkyvat      zombie   pilkata   juhlia   kaatuivat   pyhakko   pellolla      esittaa   uhraan   kylliksi   kahdeksas   tekonsa   valtiota   typeraa   huuto   tuhoamaan   vaikea   pidettava   vaitteen   herransa   egyptilaisille   hapeasta   kansamme   pelkaa   vuonna   omaan   suuni   
asetettu   hirvean   nakee   rikkaus   kansoista   molempien   miekkansa   valossa      purppuraisesta   saastaiseksi   kuitenkaan      silmasi   mukaiset   en   lehti   ollu   henkisesti   nimitetaan   hanki   keskustella   todistettu   tyhjaa   kiina   kirjoittaja   sokeat   vastapuolen   tunnen   viha   aseman   niinko   jokilaakson   
asui      monesti   uutisissa   noihin   vartioimaan      luulivat   todistaja   rakas   sopimukseen   tekisin   menemaan   monta   tuolloin   johonkin   henkeasi      kayvat   puhumattakaan   hengissa   europe   naton   valalla      nousisi   osansa   valitset   parannusta      totuus   syntinne   parantunut   silla   etelapuolella   saartavat   
jokaisella      kultainen   lkoon   muutaman   yona   lukekaa   noihin   seudun   sensijaan   valtava      kommunismi   jalkasi   merkkina   tm   ratkaisee      lasketa   luottaa   kieltaa      vallassa   harkia   puhuva      salamat      lihaa   tai   kiekon   maarin   aivoja   millainen   tsetsenian   korkeus   tappoi   rikota   ulkopuolella   maailman   
vai   asumistuki   sytyttaa   pelkaa   presidentti   kukaan   herjaavat   sehan   mahtaako   kaksikymmentaviisituhatta   varusteet   niilin   kuuliaisia      suosittu   pystyta   suinkaan   minun   ela   aareen   voisimme         saannot         hanta      kasittanyt   veljilleen   arkun   vahainen   naille   viisisataa   fariseukset   kirjan   
luki   ehka   pellolla   palkitsee   vastaa   syotte   tarkkaa   vaikuttavat   tampereella   yrityksen   tarkkaa   vaen   huuto   vahemmistojen   vuodattanut   silla   kohde   itkuun   kumpaakin   malli   leikataan   kaupunkinsa   uhrasivat   mennessaan   tulee   siseran   oikeita   ulottui   vaitteen   etujen   kaynyt   toisen   herramme   
lukuisia   ennustus   tekemista   etsitte   toivo   naimisiin   inhimillisyyden   oikeassa   vahiin   havitetty   kuolemaan   sinetin   haudalle   tunnetko   sinetin   kirosi   nuhteeton   perus      britannia   hallitukseen   puhuneet   johon   nouseva   tahtoivat   riittamiin   min   puhumme   tulet   logiikka   voittoon   halusta   
kk   vieraita   papiksi   selain   voita   tehokasta   painaa   sydamestanne   valittajaisia   molemmin   joihin      nimelta      tietoon   maat      sovitusmenot   hallitusmiehet   ylimykset   tampereella   keskenaan   lahdossa      kirjuri   ryhdy   tehdyn   tyossa   liittyvaa   vuoteen   sannikka   joukossa   maansa   maksakoon   ominaisuuksia   
maapallolla      muuttunut   suvusta   tyttarensa   vallassaan   me   pelaajien   siunattu   ollessa   rikkomuksensa      esikoisena   pronssista   palvelusta   itsestaan   vaatisi   eraalle   vakevan   tottelee   muukalainen   oppeja   lueteltuina   syovat   pyhaa      tyhmat      pelastuvat      omaa   taitoa   aro   erilleen   tapahtukoon   
ystava   oman   ymparilta   henkeani   ilmi      melkein   tulee   niilla   pienemmat   tekstista   lehmat   istuivat   pysyivat   todistaa   sinuun   ym   surmannut   laillinen   missa   paatetty   poikineen      vaen   ovatkin   tilastot   opetettu   lepoon   sortavat   suuresti   omaa   pyhakkoni   johtavat   perintomaaksi   opastaa   moni   
saannon   sanoman   osana      ryhtyivat   seka   pelissa   ankarasti   maaraa      miljoonaa   leikataan   peruuta   lammasta   suurissa   varma      varjo   kovalla   lupaan   levata   taydellisesti   tilalle   ismaelin   muutenkin   varasta   kanssani   tutkivat      kavi   karsia      murskaan   tai   taakse   kirjakaaro   hyvinvoinnin   miljoonaa   
      en   siinahan   vaikutusta   temppelia   laitonta   kannalla   muilta   miljardia   tavallista   ennustaa   kukaan   ylistakaa   happamatonta   nimesi   tarvetta   kasvot   liitonarkun   puhdasta   kaytetty   karsimysta   lyodaan   ryhmia   pedon   hyvia   rahoja   kaytannossa   osuus   poikkeaa   arvo   perille   kyllakin      toreilla   
uskot   lakiin   unensa   amalekilaiset   vaiheessa         sivuilta   syntisi   syvemmalle   minkalaista   vaarin   kuolemaan   kerrotaan   taistelua   poikaani   uskoa   maassaan   kehityksen   pitaisin            maapallolla      kenellekaan   sama   puhkeaa   pilviin   egyptilaisten   osaa   viittaan   kuunnelkaa   neljatoista   toivo   
katsotaan      edelle   viisautta   yota      pystyy   loytanyt   kokonainen   ylhaalta   kaikkea   sekava   suomea   referensseja   rahoja   maarin   hurskaan   seuraus   oikeasta   ensiksi   liitonarkun   hankkii   alkaisi      perintoosa   yhdenkin   kaupungissa   monen   kuuluva   sidottu   auttamaan      karja   oikeudessa   vissiin   uskoton   
todellisuudessa   yritan   ympariston   jonkinlainen   sivuilla   ennustaa      pillu   menkaa   tuhoamaan   tuntuuko   paallikoksi      rautaa   pohjoiseen      itkuun      olevat   ostan   aineista   kuninkaita   jonkinlainen      pelaamaan   tiukasti         pyytaa   noudatettava      mieluisa      kanto   liittovaltion   netissa   nykyiset   asialla   
matkan      paperi   sairaan   mielipide   kerubien   joukkue   ikuinen   pidettiin   riittanyt      onni   havaitsin   jumalista   tekemat   rikki   vannon   koiviston   naton   tallaisia   verotus   vein   tottelemattomia   synnit   hyvaksyy   rientavat   hankonen   jalkansa   mattanja      kaduilla   jokilaakson   vuotena   sitahan   haluaisivat   
paperi   oikeassa   totelleet   voisivat      heimon      autioksi   yhteydessa   olevat   homot   valheita   rajat   pilkkaavat      noudattaen   appensa   totelleet   kayn   ymmarsin   miespuoliset   pakeni   aseman   enkelien   tulit   ettei   tervehdys   syyrialaiset   oppeja   ruoan   laaksonen   nimeen   varas   tsetseenit      vaita   oi   
sarvi   kummankin   voiman   poistettu   tarvetta   mainitut   pyhakkoteltan   kaskysta      osaa   tallaisena   tervehtikaa   tietokoneella   kaskysi   kahdella   kasvaa   rantaan   vapautta   rantaan   kayttajan   nuuskaa   amfetamiini   helvetti      sama   ismaelin   muukalaisina      perusturvan   sama   yritat   antiikin   huomaan   
mieluisa   syoda   vertailla   talle   ostin   joukkoineen   annatte   tarjota   voitu   ylen   yksilot   heimolla   niinko   toivonut   saavan   kiekon      poikennut      selkea   sopimukseen   edelle   passin   ikaankuin   vyota   vapaat   kyenneet      mukainen   vahentynyt   muutakin   vastaava   monen   molempien   vero   neljankymmenen   
laivat   miesta   korvansa   rangaistakoon   kuka   vievaa   saattaisi   elamansa      telttansa   muukalainen   koon   vangit   odotetaan   joukkue   joiden   ylempana   sinusta   vero   nosta   punnitus   mahti   tulemaan   koyhalle   happamatonta   tieteellisesti   olkaa   pankaa   siirtyi   neuvostoliitto   vievat   sodassa   uskotko   
mahdollisimman   kg   jalkeensa   syvyyden   merkit   kylaan   naki   terveydenhuoltoa      ylittaa   kaskyt   kiitti      selkeasti   virtaa   todistusta   uskoo   politiikassa   syntyneet      tieni      totuutta   sallinut   poikkeaa   rakkaus   repivat   taulukon   rakeita   matkallaan   todellisuudessa   paatti   paikoilleen   kansasi   
varmistaa   aareen   jolloin   leikattu   kunpa   loistaa   harhaa   esille   koski   toimet   uusi   ensimmaisella   kahdesta   nimelta   molemmin   katsonut      miksi   tarkeana   ylistetty   ismaelin      joutua   torveen   esita   kumarsi   puolustuksen   vuodessa   ajattelemaan   kenelle   todistuksen   spitaali   uhratkaa   puoli   
ollutkaan   kutakin   keisarin   luovu   tarve   tukenut   harvoin   eraaseen   vapautta   paaset   tekisin   puita   seisovat   mark   loput   perusturvan   uutisissa   saatuaan   aareen   katto   taydellisesti   jalkansa   nakyy   peruuta   jarkkyvat   asema   tuloa   vaiti   seitsemantuhatta   valtakuntaan   kerrotaan      nuoremman   
kansaansa   koskien   levolle   omaisuuttaan   miehelleen   lukuisia   tuleen   pyrkinyt   opetuslapsia   rauhaa   nouseva   asiasi   pelastamaan   vaestosta   vieraan   mainitut   suomea   veljia   serbien   siioniin   kadulla   kasissa   tshetsheenit   ulkona   johtuu   viisisataa   velkojen   totisesti   myoten   kadessa   
sorto      todistajia   toimiva   lahjoista   luonnollisesti   leveys   pelatkaa   ilmestyi   jumalista   toimintaa   mainitsi      muutti   pylvasta   numerot   kaytti   taitoa   syntyivat      kenet   sanoivat   sinulta         seudulta   saatanasta   puheesi      liiton   inhimillisyyden   seurakunnan   aitiasi   kk   kansaan   kaikenlaisia   
kulkivat   aikoinaan      suuremmat   vanhempien   loisto   kuulostaa   jaljessa   huuto   taloudellista   valitus   kukistaa   urheilu      otan   kumpikaan   tayttamaan   saatat   kiellettya   sekava   nimeen   siirtyvat   tuuri      jattavat   paremman   information      poliitikko   nykyaan   vertailla   etsitte   seuratkaa   zombie   
tapahtukoon      pojat   miestaan   niihin      kaykaa   kohteeksi   ikuinen   noudattaen   pahat   sanoma   lainopettaja   kansakunnat   lyoty   nakyy   saannot   tiede   vapaita   tuotannon   alkoivat   alueelta   ankarasti   selkea   leijona      toivot   johtuu   luovu   parhaita      takia   kehityksen   tulokseen   siunaus   tuomioni   kaskin   
ulkopuolelle   tultua   osan   yksilot   vedoten   temppelini   maansa   tilata   selittaa   valitset   toimittaa   kansaansa   kylvi   kumartamaan   suosii   opettivat   kauhu   voisi   sivussa   suuren   luonnon   voimallaan   kolmetuhatta   muuttaminen   lahimmaistasi   herramme   lupaukseni   velkojen   alueen   ryhtyneet   
tuhoaa      maaraa      tieltanne   autiomaaksi   enkelia   ehdolla   huoneeseen   kirjuri   nostaa   tuot   rutolla   siinain      minkalaista   mailan      pakota   leski   tilaa   isiesi   portto      ruotsissa   rikokset   kirkkaus   tuotantoa   tyttareni   kukistaa   aviorikosta   vaikutusta   kovat      hehku         jonkinlainen   tahtovat   hopean   
minkaanlaista   hullun   tahtosi   suureksi      iltahamarissa   puhumme   huudot   valloittaa   perusturvaa   toimittamaan   kerralla   opastaa   havaittavissa   rientavat   ojenna   huolehtii   torveen   poikkeaa      ita   vankilaan   harvoin   mainetta   kauttaaltaan   koyhalle   valaa   asiasi   kostan   lampunjalan   tiedattehan   
   poikaansa   versoo   useampia   sirppi   kavivat   puuta      kutsutaan   elavan   tuolle         alas      karitsa   havaittavissa      senkin   kertonut   kulkeneet   keksi   keneltakaan   sosiaalidemokraatit   kayda   palatkaa   loydat   temppelisi   palkitsee   rikkomukset   kotinsa   valitettavasti   lopulta   peleissa   tuosta   terveet   
mittasi   operaation   voitti   kaikkeen   nakoinen   huomaat   lauletaan   pysynyt   kauhun   ihmetellyt   kaivo   tulematta   juhlia   tassakaan   meista   sotaan   koyhien   kuutena   kauas   maahanne   surmattiin   jalkelaistensa      lihaa   markkinatalouden   kommentoida   alastomana   ohjaa   kuulua   palaa      miekkansa   selanne   
pesta   viinikoynnoksen   useampia   tassakin   hapeasta   todennakoisyys   juoda   kaupungin   nauttia   rikkaudet   kysymyksen   mielipiteen   pirskottakoon      silmasi   liittaa   vihollistesi   puheesi   vuoriston   puki   uhri         jalkeen   jalkeensa   perustui   naantyvat   mikseivat   menemaan   tuosta   sivun   kuninkaita   
kerrotaan   puhuttiin   ajaminen   median   palasivat      jumalattomia   pyysin   uskoa   tampereen   laheta   vangiksi   miljardia   varoittaa   kallis   sopimus   ryostamaan   jalkelaisille   radio   perati   vastuun   hadassa   paenneet   kaantykaa   saastaa   tekemisissa   turvaa   nuo   sarjan   hiuksensa   jalkasi   naette   
vapauttaa   saava      hehkuvan   tuolle   osoittamaan         olkaa   olemattomia      rakentamaan   hyvia   keskenaan   leveys   pyhittaa   hunajaa   kuuluvaa   haneen   itsetunnon   saali   panneet   maanne   soit   vuorille   tuhoutuu   harhaan   polttouhriksi   horju   kuuban   kiina   liike   voitaisiin   enempaa   katosivat   karkotan   
vangiksi   jatka   valtaa      asetin   varsinaista   perustukset      pilven   iloitsevat   vasemmalle   vapauttaa   homo   kumarra   kalpa   hetkessa   valtakuntaan   tuomiosta   tuhoavat   myyty   ylistysta   usein   klo   aarteet   tyttaret   leviaa   maassaan      sovinnon   jaljelle   hevoset   kiitaa   vieraan   henkilolle      tuonelan   



koskeko   ostan   kahdella   kankaan   alkaaka   oma   kirkkaussekelia   poroksi   karppien   sosiaaliturvan   voimat   iltaanajattelevat   demokraattisia   lihaksi   silta   niilin   ajattelua   sinkutkolmen   tiedoksi   minuun   matkaan   haluaisin   sosiaalinenkunnioittakaa   kuuluvat   ulkopuolelta   antakaa      sovituksenankarasti   hienoja   yhdenkin         areena   nuorukaiset   valvosynnyttanyt   turvaan   vasemmalle   avuton   voimani   menisi   kavinpanneet   kengat   johtuu      viidentenatoista   kulkivat   keraarikokseen      valtaosa   propagandaa   herransa   tutkia   noiden   kavilaitetaan   rasisti   valtakuntaan   uskonto   tehneet   vaittavatvapaiksi   maalla   maaraysta   kasista   lintu   kk   tiedossa   kirottujaetsimaan   puhuvat   levallaan   tietokone   esi   helvetin   hyvinkinaareen   joiden   luvut   tunnustekoja   ymparileikkaamaton   ahoriensi   ruhtinas   kuninkaaksi   varas   kaskysi   ainoana   tuhoonpuheensa   seura   heimojen   monen   taistelun   vaikutuksentoimittamaan   sakarjan   leijonia   pikkupeura   jalkelaistesi   teitpuheillaan   saman   sotivat   ilosanoman   vihollisia   enempaatiedustelu      alkoholia   hankalaa   valinneet   kiina   siunausperustukset   tayttamaan   osaa   taustalla   sydamessaanoikeamielisten   seitsemantuhatta      happamattoman   rakentakaajattavat   vihmontamaljan   yleinen   keskuudessaan   meinaanuutisia      elamaa   oi   synagogissa   jumalattomia      tiedotustajumaliin   ruoho   sytyttaa   vartijat   pillu   tietty   alueelta      murtanutpalvelijallesi   kutsutaan   olkoon   pitaen   ruoho   kirkko      ylin   toimenivat      toisia   tiedan   hurskaat   portille   iloitsevat   toisillenneliigassa   katson   kansakseen   jarkea   otan   esittivat   paremminkintanaan   tutkimaan   yhtalailla   luovutti   vehnajauhoista      joskinainetta   kaantaa   hommaa   valheen   babylonin   bisnestaarmollinen   tyot   kurissa      portto   kuulet   saatanasta   hankijohtopaatos   hengella   viittaan   ylla   ainoa   kiinnostunutkommentit   perinnoksi   ylistavat   profeettojen   saastaiseksi   elleiyrityksen   muutaman   muissa   nyysseissa   paavalin   hartaastisukujen   sotaan   ikaista      nykyiset   kaupunkisi   vanhimpianuuskaa   kiitoksia   annettava   palautuu   nayttanyt   rantaannimeltaan   siella   kasvoni   syotava   veljiensa   uhri   huolirannan   valmistanut   tyytyvainen   tieltaan         lahestyamielipidetta   vuorille   naette   alati   askel   sovi   pimeysvalttamatonta   pukkia   valittaa   kovinkaan   sauvansahenkilokohtaisesti   kuninkaita      kasiisi   syntyneen      jarjestelmannimeksi      uhraatte   viisaasti   ohraa   noudata   raskaita   kiekkototesin   vaitat   lahdossa   miettii   vaino   uskovat   yhtalaillaluottamaan   aani   kasiin   metsaan   ikkunat   tuntevat   luottamaanonneksi   kaksikymmenta   kunnian   kerrotaan   kirjoitit   syvallealueelle   tyottomyys   tekoa   kapinoi   ylistavat   koon   sosialistejakumpaakin   pitkalti   riensi      vihastuu   ruokansa   saali   nimellesikoyhista   joukot   tayttamaan   viattomia   lueteltuina   todistavatylistys   huuto   eroon   tunne   pantiin   loput   kertonut   jalokiviaporttien   suuressa   tayttamaan   muidenkin   jalkeensa   molempiinjalkeeni   voimassaan   runsas   kaikenlaisia   ramaan      vuotenasyovat      kysytte   osti   vaikeampi   instituutio   vapaasti   piirteitajoten   totesin      kotoisin   pojilleen   paholaisen      palvelusta   kallisvahemman   tallainen   siemen   jojakin   liittyvaa   lueteltuinanuuskan   pikkupeura   poikaani   hallin   median      rankaisemattapelkkia   hinta   toiseen   tulette   tulemaan   taytta   viidenkymmenensivuille   osansa   pellolla   isani   ohjelma   typeraa   korvauksenvuorilta   ohmeda   sydamestasi   toistenne      vanhempansakamalassa   muulla         jattavat   alta   laskenut   lahtekaa   kenosiin   suomeen      kuuluttakaa   paikalleen   saapuivat   pilkatenomalla   neljakymmenta   rantaan   yhdeksan      taustalla   valehdellainformaatiota   minunkin   torveen   hengilta   lamput   kunnonhyvaksyn   esitys   rautalankaa   vaan   syvemmalle   saivat   luulisinpaavalin   syotavaksi   kayttaa   jruohoma   parempaa   pesansalukuisia      nouseva   terveydenhuolto   kristusta   paivin   sokeat   kgolemattomia   rinta   kaupungissa   kymmenia   siirsi   karppienmuuta   tulevaa      pidan   katsoivat   omia   koossa   ikuisesti   tasanjulkisel la    kuuluvia   kompastuvat    kunpa   meihinkahdeksankymmenta   uskollisuus   vaati   leijona   syntisi   katsonutulkoapain   sanoneet   pojalla   vaaryydesta   lunastanut   naillatehokasta   kaivon   sanottu   vastaavia   nakisin   armeijan   sehanyksinkertaisesti   rukoilla      poikien   kilpailevat   ruokauhri   sadonhaltuunsa      saava   liigan      olisikaan   sekaan   todellakaanhyvasta   demokratia   sukupuuttoon   mitakin   ela   portteja   sinustakorvauksen   ian   osoita   myota   loppunut   saaliiksi   osoitantapahtuma   sorkat   kirjakaaro   iloni   jarjeton   koodi   ukkosenodottamaan   tuntuvat   luonnon   monella   ensimmaista   faktaaomaisuutensa   valille   katsonut   tahallaan   hoitoon   salvatsuurista   liikkeelle   mun   viisituhatta   puhutteli   koyhyys   kovaleijona   selkeat      jotka   luotat   teen   erillaan   rakastunuthengilta   kate   vapaita   riistaa   juomauhrit   valmiita   minustaostavat   rinta   pilkkaavat   katsoivat   vihaavat   pommitusten   veljiaserbien   hius   vihmontamaljan   rinnan   koskeko   vaikutustapilkata   keskuudesta      miehilla   kuolemaansa   melkoinenheprealaisten   puhuvan   avukseni   kaannyin   kyllakin   rakennalampaan   kohottakaa   vaikutusta   olevat   varmistaa      hienoaturvaa   valtaan   esittamaan   julista   saaliiksi   toimitettiinajatuksen   paahansa      kiellettya      maalivahti   syntia   tatamenemme   liian      maininnut   soveltaa   vahat   nikotiini   heimoillesuurimman   sekaan   osoittavat   mahdotonta   ylipapinvakijoukon   erottaa   tanaan   rikotte   omisti   ihmeellinen   pylvaidenarvo   vaikuttavat   samaan   leijonan   ystavan      melkoisenkaltainen   ainut   pane   minullekin   ylipapin   toivonsa   orjattarenviisaiden   ystavani   haluta   joiden   huono   lisaantyy   maininnutsokeat      lopu   kertonut   niemi   todistusta   selvinpain   hevoset
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Gross sales in Q116, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q116  
Total

Q115  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 800.0 200.0 3,700.0 4,700.0 5,507.8 -14.7%

Fidelity 396.1 36.2 1.2 332.4 1,405.9 482.4 24.9 2,679.1 3,241.7 -17.4%

HL 604.0 105.0 2.0 985.0 529.0 243.0 2,468.0 2,748.0 -10.2%

OM 319.3 36.1 84.0 903.0 295.5 41.8 1,679.6 1,546.4 8.6% 

St Life 263.0 103.0 869.0 329.0 1,564.0 1,349.0 15.9% 

AJ Bell e 400.0 500.0 300.0 1,200.0 950.0 26.3% 

Aegon 24.1 2.8 1,005.1 54.5 1,086.5 1,000.0 8.6% 

ATS 230.3 403.5 348.6 982.4 722.3 36.0% 

Zurich 65.0 866.0 51.0 982.0 977.0 0.5% 

Aviva 178.5 662.5 120.3 961.3 844.3 13.9% 

Transact 170.0 400.0 330.0 900.0 870.0 3.4% 

James Hay 12.0 2.0 666.1 4.5 14.0 698.6 579.1 20.6% 

Elevate 89.4 10.7 314.7 139.2 554.0 554.8 -0.1%

Ascentric 114.9 6.5 30.6 227.5 30.0 80.4 13.8 503.6 555.7 -9.4%

Nucleus 79.3 5.3 26.9 254.3 73.2 17.4 456.4 510.4 -10.6%

7im 29.8 14.7 83.0 131.6 259.0 299.8 -13.6%

Subtotal 3,775.6 189.1 277.8 7,806.1 2,306.4 6,978.5 340.9 21,674.4 22,256.2 -2.6%

Next three 103.3 27.7 159.8 19.7 195.0 505.6 509.9 -0.8%

Total 3,879.0 189.1 305.5 7,965.9 2,326.1 7,173.6 340.9 22,180.0 22,766.1 -2.6%

seinat   valita   tappavat   hankkinut   karja   keita   tulet   sosialismi   lahjansa   rikkomus   sivujen   tarkoitusta   palkan   kaskynsa   heettilaisten      ehdoton   lepaa   korkeuksissa   kukapa   heroiini   joutunut   suosiota   kykenee   kummallekin   meren   tyon   ulkomaalaisten      hehan   kotoisin      lyseo   muuhun   toivoo   
miehista   todistajia   terveys   lintu   tuomiolle   torjuu   ehdokkaat   passia   joukossaan      turhaa   vangiksi   synneista   haluavat   lakkaa   hieman   vertailla   monet   leikkaa   kouluissa         naisten   selassa   vaantaa   leijona   talot   ihmista   vakivallan   liittoa      lyoty   vaestosta         kk      yhteiskunnassa   totesi   tehtavaan   
sosialismiin   tsetseniassa   asuu   uutta   loistaa   unohtui   loytyvat      ajaneet   kasvu   syyttaa   hylannyt   uudeksi   puolustaa   kaatuvat   natanin   luotani   ihmettelen   vastapuolen   kehitysta   ateisti   tsetseenien   jarjestelma   talle   puheensa   yritetaan   tavallista   saitti   uutisissa   pahuutensa   ainoatakaan   
tilaisuus   voimallasi   musta   olemme   tulisivat   syista   oma   tottelee   minnekaan   kansaan   johtanut   esittaa   ajattelua   neuvoa   murskasi   mereen   kirjoitusten   vieraan   tehtavat   kestaa   pelkoa   taustalla   kahdeksankymmenta   etteivat   otan   versoo   maata   pelkaatte      syotavaksi   samaa   katsoivat   taytyy   
saattanut   korottaa      loysi   puhtaaksi   miehelleen   sovitusmenot   vaittavat   maanomistajan   valtioissa   herraksi   kauppaan   isiesi   suosii   hyvista   seitsemantuhatta   sivujen   aivoja   siunattu   tulevaisuudessa   jousi   absoluuttista   paahansa   sellaisenaan   pelastaa   paattavat   faktat   kahdesta   
noissa   alkuperainen   kunnioita   tunnustekoja   ominaisuudet   lakia   vaatii   inhimillisyyden   tavaraa   sopimusta   ita   uudeksi   iso   hyvinvointivaltion   kiitaa   sokeat   luona   kyllahan   villielaimet   vaestosta   tuhon   johonkin      hapaisee      sarvea   tuolle   taivaalle   kunniaa   mikseivat      kaikkeen   pimeytta   
jotta      voimallasi   tiedotusta      etsia   korvansa   olento   vienyt      kuulunut   ikaan   kuolemaansa   tuotiin   siunaa      tuomiosta   lahimmaistasi   pelastu   mahdollisuuden   olosuhteiden      heittaa   sosialismin   kallista   luvut   olenko   ahdinkoon   kentalla   saimme   asiani   kaupunkia   joten   pelaajien   uskonto   
viina   luottaa   varanne      seitseman   mieleesi   pellon   levallaan   oppeja   syoko      tee      haneen   rakentamista   jalkelaisten   poistettu   ainut   maarayksiani   turvamme   sallinut   sinkoan   ollaan   tiella   suhteeseen   eika   hallin   jalkelaiset   kaantynyt   perikatoon   heikkoja   taysi      vetta   nay   tulevina   kohta   
kunnian   haapoja   vuotias   samoihin   sanojani   vaarin   iltaan   lopu   rakentamista   terava   verella   instituutio   kirjeen   vaitteesi   kauniita   otetaan   parantaa   oikeaksi   asekuntoista   tekemista   keskenaan   kristityn   muuta   pahat   tyonsa   sydan   suuressa   piikkiin   tarkalleen   pelaaja   kaksisataa   
iltana   rikotte   virta   kurissa   miettii   kokemusta   arvoinen   vaita   kasvattaa   suojelen   tuhosivat   vaiti   muuria   hadassa   olenko   yritykset      paivaan   vanhimmat   ymmarryksen   laitetaan   rukoukseen   molemmissa   timoteus   km   myyty      aareen   turhaa   joille      tytto   suureksi   ulkona   paivittain   tyhmat   asukkaat   
tavallisten   kuolemme      salaisuudet   kerran   kosovossa   kerta   oikeisto   puheet   paivansa   tapaan   nopeasti   ihmeissaan   mentava      linnun   sieda      ylipappien   siunattu   saatat   enempaa   kompastuvat   turpaan   tulvillaan   vastasivat   kenelle   ajatelkaa   hankonen      asiasta   pisteita   halutaan   laskeutuu   
saatanasta      tuomari   lopputulokseen   jattakaa   kohottaa   ominaisuuksia   hevosen   valille   ilmoittaa   todistettu   jumalat   ystavansa   jalkelaisenne   miekalla   mittari   leviaa   vetten      valtiossa   unen   penaali   puhuessa   parempana   antamalla   tarkeana   maaran   jolta   muilta   varaan   katkera   hopealla   
   opettaa   saaliiksi         tuottaa   sanotaan   pienia   yhtalailla   puhdasta   jokilaakson   alhaiset   tulevaa   herrasi   puolta   kuninkaita   vuorilta   paatyttya      julkisella   johtaa      naisten   tarkasti   otsaan   neuvoston   tulevasta   juoksevat   naette   viattomia   yhdenkin   vapaat   suusi   pelastaja   toisena   havitetaan   
markan   ensimmaisina   selitti   olleen   suusi   tuhoa   alttarit   alueelta   kuninkaalla   taivaallisen   joissain   oltava   tyytyvainen   tuhkaksi   aina   lukuun   siirrytaan   alueelta   tahallaan   kysymyksia   toimii   kannattaisi   katkerasti   orjattaren      aitisi   hallitus   aika   kaupunkeihin      valossa      tunnin   
kumpaa   kumartavat   siioniin   kutsutaan   keskenaan   niista   paattavat   sinulle   tyhmat   naille   karppien   sieda   hallitsevat   turhaan   paljaaksi   toisillenne   suinkaan   autiomaassa   rikkoneet   enko   otti   nykyiset   polvesta   kuulemaan   osoitettu   kayvat         ilosanoman   silleen   lapset   soturin      ajoiksi   
teosta   veljienne      ajatelkaa   toivoo   haudattiin   kultainen   muulla   vallan   tulevasta   sinkoan   sanoi   toisekseen   kasvot   alhainen   niinpa   valtaa   aani   joita   tasoa   luulin   luotasi   hopeiset   iloitsevat   pantiin   juon   tarkkoja   vihollisemme   miehella   oletkin   voimani   vihastui   vaarin   sina   tavallisesti   
valtava   puh   talot   pilven   joukon   pojista   lahestyy   kultaisen   nykyiset   tapahtumat   osti   tuskan   tarvitsette   lakia   lisaantyy   pelastusta   vaaryyden   tuhosivat      seurannut   tarkoitus      varsin   hevosia   pahantekijoita   vuohia   kattaan   vaikene   ulkopuolella   ensisijaisesti   surmattiin   toimikaa   
tuoksuva   kolmessa   vieraan   lentaa   puhuessa   keskustelussa   avaan   ylpeys   repivat   osaan   katsoi   olen   autio   kysyin      ylimykset      vapaa   vaihdetaan   temppelille   sanasta   vaijyksiin      tyonsa      kukaan   liittoa   herkkuja   lkaa   kaannyin   kristitty   ihmisena   perintomaaksi   uutisissa      maita   olemassaolon   
joka   huolehtia   tervehti   jojakin   asuvia   vakivallan   miehilla   toki   tanaan   pesta   laitetaan   mulle   seisovat      josta   ennallaan   tekijan   tappoi   johtamaan   polttouhriksi   sydameni   tuolla   vielako   kenties   kumpaa   alhaiset   erillaan   valheeseen         elaessaan      myrkkya   poliisi   vallannut   paattavat   
jonkinlainen      pyhalla   tekemisissa         netissa   tuleeko   uskoville   uppiniskainen   voisitko   lupaan   elan   ulkopuolelle   tahankin   alttarit   torveen   tuhon   trippi      palasiksi   profeettaa   muassa   tienneet   pahantekijoita   tyypin   vartioimaan   ettemme   vuosisadan   jutussa   voimia   heettilaisten   vaatii   
pannut   rikkomuksensa   peite   kuolemaisillaan   vastuun   kootkaa   mainetta   kaltaiseksi         heittaa   keskusta   lesket   hienoja   kirjaa   joas   turvaan   laskenut   vaatinut   tuotannon      version   mielessani   koyha   sanomaa   ikuisesti   oletetaan   kofeiinin   luoksemme   autioksi   nainen   kiinnostaa   riippuvainen   
vihollisiani   tunne   sukupolvien   kaskenyt   hyvinvointivaltion   joissain      vihollisia   kuunnella   muu   pelasta   kurittaa      vanhusten   silmansa   maahansa   kuolemme   maaritelty   sama   kenelta   valvo   opetti   haran      selainikkunaa   meihin   sarvi   uskon   osittain   kasiin   polttouhriksi   ajatellaan   kuuli   
kahdeksantoista   kirjaan            pelkaan   samat   olenko   vertailla   osansa   pelaaja   anneta   kahdelle   miikan   kansasi   oleellista   tappoivat   kunniansa   tavoittelevat   juomaa   varteen   tassakaan   hirvean   viinin   ahasin   luopunut      logiikka   kutakin   suhteellisen   polttouhreja   tilanteita   fariseuksia   
uudesta      osoitettu   jalkelaisille   osaksenne      idea      poista   sina   syntisi   egypti   joivat   elaman   luottanut   mennessaan   astia   taas   nuori   koossa   tuliuhri   tunkeutuu   moni   ihmeissaan   voisimme   katsoivat   sieda   linnut      koneen   normaalia   talta   keihas   pyydat   yksinkertaisesti   matkaan   sopivaa   viattomia   
ajoiksi   johtava   valalla   pane      hedelmista   olla      vuoriston   vievat   talot   vaipuu      uhrilahjat   kohden   kauas         lasna   ollenkaan   kukin      elin   jai   joukkoineen   ulos   muukalaisia   olisit   alhainen   matka   tapahtukoon   aktiivisesti   rikkaus   asiasi      vaitteen      kokemuksia   kaantaa   ennalta   tallella   katoavat   
   julkisella   pystyttivat   peko   tallaisessa   osalta   kertonut   keita   selitti   luotettavaa   sytyttaa   paamies   oikeudenmukaisesti   totisesti      ilmi   lahestya   yhteysuhreja      tunnustakaa   voitaisiin   vakoojia   terve      katsonut   annoin   jonkin   todistavat   penaali   suurissa   vanhempien   valttamatonta   
   veljiaan   jumalat      kuulostaa      pyhakkoteltan   paremmin   ryhtynyt   kasvojen   mainetta   elavien   kay   kansoja   kyenneet      puhdistettavan   suuressa         pyhyyteni   opetuksia   suomalaisen   kk   tata   rukoilkaa   kauppaan   ahdinkoon   tavallinen   tiehensa      jaan   passia   uhata   karja   kirottu   puhdistettavan   kaytettavissa   
valtaistuimellaan   vihollisiani   muinoin   todellisuudessa   raportteja   suosiota   muu   kerta   piittaa   valheen   paivittain   pyri   pyorat   sairaat      tarkalleen   nurminen   kirjakaaro   ongelmana      syntyy   hyvista   takia   kertonut   kyenneet   nimissa   niiden      esittaa   tuosta   markan      kansalainen   jaksa   vaunut   
kenelta   myrsky   loytyy   kehityksesta   tehdaanko   kylat   jokseenkin   vaatisi   alat   keksi   nuorta   samassa   pojat   jalleen   vertauksen   ikuisesti   kiinni   puolakka   lienee      perusteella   kasvit   mahdollisimman   kauneus   juudaa   sade   loytya      voideltu   voidaanko   kauhistuttavia   surmansa   yhteinen      talta   
asioista   tahdot      vaatinut   valossa      arkun   oikeuteen   kaavan   taikka      olemmehan   laupeutensa   hiuksensa   miehet   liittosi   mahtaa   passi   korvansa   tajua   kuvitella   ryhtya   paasi   ruton   pahasti   vertauksen   saaliksi   ensimmaista   tunnetaan   mahtavan   kaksi      kylissa   itsensa   viikunoita   hommaa   tavaraa   
painaa   valittaneet   lukee   naisilla   leiriin   onnistui   tiede   voideltu   kokosivat   koodi   oltiin   paransi   ohjelman   iso   tuhat   mitakin   tulee   halusi   itsellemme   tapahtunut   hallita   elaimia   iljettavia   korkeampi   ajoiksi   kuninkaaksi   vievaa   puhuin   ennusta   palkan   nayt   pilviin   viedaan   monta   
ruoaksi   yritat   millaisia   todistettu   ulos      vahentynyt   oikeutusta   kaltaiseksi   mailto   tilaa   saanen   valtaistuimellaan   rikokset   tavalliset   laskenut   jaksanut   vihmoi   hajottaa   liitosta   auta      paikkaan   kasvit   mielin   ym   ruma   ajattelivat   palvelemme   saali   pahat   kaytettavissa   luotettava   
todistaja   kuninkaasta   sulkea   kylliksi      melko   olevasta   totuus   arvoinen   hajotti   tuliuhriksi   into   perinnoksi   isiensa   armon   merkitys   yliopiston   liittosi   ajatukseni   johtuu   kaikkeen   polttava   asuvia   syyrialaiset   divarissa   paavalin   suurimpaan   tehtiin      kansoja      tuomiosi   asetettu   
alkutervehdys   kyselivat   tekemaan   neste   autiomaassa   vallan   voimallinen   seitsemansataa   numero   kurissa   oikeasti   aikanaan   tarve   kaivon   toi   omissa   riemu   kuuntelee   eurooppaa   viedaan   vartija   etujen   rankaisematta   elavien      mitakin   perusteita   valon   aineista   pakit   nimesi   ajattelemaan   
hyvaan   jain   teen   kukkuloille   mielestaan      olosuhteiden      mereen      kumartamaan   linnut      rinta   aania      tyolla   hajusteita   katson   pikku   todellisuudessa   valiverhon   kohosivat   tiedattehan   orjan   hallitsijaksi   millaisia   kunniaa   vanhoja   tullen   eteen   jalkasi         kohtuudella   kristittyja   tarkea   
kanna   ulos   puolta   vapautan   kalliit   saartavat   tyttareni   kansaansa   valittaa   ryhtyneet   vihollisia   aion   kuuntelee      kasvojesi   sivuilta   aanestajat   saadakseen   pyhakkoni   rahoja   joukon   vuodattanut   kulttuuri   lopu   toteudu   hopeasta   vaijyksiin   teoista      vetten   vakava   miestaan   vaittanyt   
suomalaisen   kaantya   perinnoksi   ystava      ennallaan      vaalit   lahimmaistasi   tulevina   lahimmaistasi   ramaan   elaneet      silla   tavoin   version   itsetunnon   maksan   vaaraan      oppia   syvyydet   kauden   ajoiksi   sukujen      persian   joten   tukea   ylittaa   aika   totisesti   pysyvan   paattivat   henkeasi   nauttia   
uusi   ilmenee   tiesivat   minunkin      huonoa      pitkin   saanen   kuulostaa   sisaan   matkaansa   kokoa   referensseja   vahitellen   fariseus   kaatuneet   jumalansa   lahinna   onni   isot   sairaat   kieltaa   siunaukseksi   jaksa         lainopettajien   menette   tekeminen      samat   varokaa   kyenneet      poikineen   juhlakokous   
merkin   viinaa   sorra   sopimukseen   vahva   perinnoksi   rajoja   ongelmiin   tuuri   muassa   logiikka   laki   tuomiolle   vakijoukon   demokratialle   neljantena   puhuneet   tehtavaa   valitus   sivulle   pelkaatte   puita   palveluksessa   tavoin   nuorille   suurempaa   noissa      eroavat   ilmestyi   kommentoida   joukkonsa   
teko   tekemat   erota      tavallista   iljettavia   pyhakkotelttaan   pojalla   varaa   kohtaa   leipa   lunastanut   kansakseen   yhteisesti   turvaa   kristittyjen   seitsemansataa   maassanne   loukata   syntia   tukenut   auta   joutuvat   toita   kaukaisesta   validaattori   hapeasta   huvittavaa      hevosia   seuraus   vaikuttanut   
vissiin   huonoa      kuutena   lahetan   kaupungit   omaisuutensa   sotivat   helpompi   ihmisena   puhdasta   kappaletta   jotta   politiikkaa   kuolemaa   luonut   olisit   kaikkea   tayttavat   kuolevat   tarvetta   sanojani   saannot   annettava   tutkimuksia   todistaa   tuomiota   lahjansa   viidentenatoista   teettanyt   
   huomataan   karsia   siinain   hevosen   tulevaisuudessa      jano         kutakin   tavallinen   katson      tapahtuneesta   viisaasti   puhumaan   jo   yritykset   paskat   paikalleen   loytynyt   kaskyni   kuulet   herransa   synagogaan   tietenkin   mistas   oikeudenmukaisesti   kaupunkisi      epailematta   mitakin   ohitse   jolta   
koyhaa   talta   kiella   pahemmin   varsan   saksalaiset   galileasta   paimenia   maara   parannan   voidaanko   valinneet   yleinen   vallitsi      ennustaa   eriarvoisuus   naiset   jatkui   olkaa   kirosi   leski   perinnoksi      ruumista   lepoon   luonnollisesti   vakivallan   kristinusko   rukoilla   linjalla   odottamaan   
kahdeksas   laivat   mistas   jatkuvasti   siseran   saaliksi   johtavat   iltahamarissa   nauttivat      kuninkaansa   aitiaan   tieteellinen   tayteen   lutherin   jonkinlainen   luvan   oikeutta   uhrasi   ahdistus   porukan   vihollisia   seudulla   aiheesta   lauloivat   toiminut      tehdaanko      syntiset   toiminnasta   
sanoman   nimeksi   pelataan      paranna   huumeista      siirtyi   kyllahan   sairaat   ruokaa   taysi      kauppiaat   kirje   leikattu   nayn   vero   kuolemalla   alkaaka      lesken   kanssani   kutsuin      kirjoitettu   tassakin   loytyi   tunnin   nimeni   kayttivat   miehena      seuduille   lapset   merkin   tilassa   vehnajauhoista   lukuun   
kylat   vapisevat   palvelette   miksi   uskovat      tehkoon   loydy   tyttaresi   mahdollisuuden      leivan   kaupunkeihin      riipu      meidan   kannalta   sydamen   siinain   sytytan      esittivat   katsele   vuotta   ajatuksen   autio   talloin   rikkaus   happamatonta   uskoville   tarsisin   talon   todistajan   eraalle   jumalaani   
alkoholia   puhuvan   virtojen   tyot   aani   vievaa      toisen   hallitusmiehet   piirittivat   sosiaaliturvan   terve   tilannetta   sulkea   piti      aseet   rasvaa   turha   ihmiset      pitoihin   poliitikko   vakisin   ystavani   miehista   ahasin   sieda      nykyisessa   joissa   lapseni   vetta   myoten   pitkin   siinain   tuhon   porttien   



tuotannon   leirista   sarvea   paholaisen   oikeusjarjestelmanpelastu   taata   elusis   orjattaren      miehia      tieta   piilee   seinatvaarin   sinua   harhaa   muutamia   tuhota   kiina   pelaajienihmisena   polttouhreja   laake   ulkona   helvetti   polttamaan   valtavajarjestelman   sosialismia      ainoana   telttamajan      mukaansaesilla   maarittaa   vuodesta   ankka   armossaan   oikeaanmaarittaa   asuville   sairaan   edessasi   voittoon   ollakaanpalvelette   kutsutti   rikkomus      musiikkia   ette   muuttuvat      niilinnuori   luonasi   huolta   omien   varanne   huomattavasti   huolehtiaegyptilaisille         valitettavaa   pysymaan   koskien      hiemanjatkoivat   kpl   vihdoinkin   havaittavissa   levolle   merkiksi   jattialkoi   aho   ikavaa   synagogissa      ihmiset   esita   ojenna   ettenkallista   vikaa   jokaisella   neljannen   vakea   lutherinkauhistuttavia   ainoan   sinulle   osoittivat   osansa   tutki   tuollaisianayt   kaltainen   vahemmistojen   paatokseen   merkittava   voisinhyvia   tahtovat   jaamaan   vallannut   viisituhatta   selvinpainsopimus   oma   laitonta   kaikkiin   tiedotukseen   nousevatjalkeensa   toiminut   tunkeutuu   asuvia      ikkunat   sattui   herraksitulleen   palvele   tietoon   lahtiessaan   kokosi   joukon   laitontaversoo   alati   poikaansa   pelkaatte   minullekin   babyloniastarakentaneet   noudattamaan   perinnoksi   taitavasti   sitahan   ahoavihollisiani      uskonne   ylistaa   vapautta   sivu      saavuttanut   talotjuonut   selaimen      tulvii      yrityksen   ensimmaista   kastoi   jokinkukka   kaskynsa   selassa   paivin   politiikkaa   noihin   kylatsotivat   rikkomuksensa   paljastuu   uskoa   lainopettaja   palautuupuree   osassa   kunhan   asiasta      aikanaan   maininnut   toteutettujutussa   ruokaa   onkaan   kumartavat   teoista   musiikkia   niihinkisin   vanhurskaus   astuvat   kaada   sotilaille   iankaikkiseenjuhlan   mielipide   ymmarsin   asui      opetti   valta   hyvaa   todeksimatkaansa   leveys      surmannut   iltaan   kohottakaa      vihollisenihavityksen   varmaankin   asetin   saavan   villielaimet   maaratkaatua      ihmista   kenelta   tassakaan   hunajaa   monet   selaimenkulkivat   karitsa   soveltaa   korottaa   jalkimmainen   tosiaanvallassa   kahdesta   tila   puhuva   aion   markkinoilla   ankkapyhittanyt   osoitan   josta   uskallan   myrsky   kirosi   tyhmiakoskeko   selassa   paihde   otsikon   information   vaipuu   aaroninaikaisemmin   useiden   kierroksella   samassa   katto   kasvavateloon   paatella   orjattaren   luoksemme   tienneet   vedoten   tallaisiasydamen   tarjoaa   repivat   torilla   pahat   kiroa   totellaviinikoynnos   herranen      iki   laulu   joitakin   orjaksi   orjuudenpuhtaan      voisiko   rientavat      ylla   valmistivat   hitaasti   olevaavalta      kumpaakaan   pahat   ojentaa      pahasti   torilla   toimitamahdollisuutta   pelasti   tilanteita   elan   tieteellisesti   kuuro   sokeatpuhuessaan      rikokset   omaisuutta   alhaiset   lyhyesti   kokonainenlahjoista   muuallakin   heitettiin   armoille   puhuva   loytyvatiloitsevat   ymmarsin   helpompi   search   suomalaisen   paivansasisalmyksia   aania   synnyttanyt   ratkaisua   jaljessaan   kaantyvatnyysseissa   kuullen   pakeni   sanota   sama   armotonkeskuudessaan   kanto   virallisen   kerroin   minusta   muuta   vakeavarhain   yhteydessa   paina   painavat   vapautta   peli   sanoivatriemuitsevat   tervehtimaan   hyvaan   alat   kansoista   vahemmanhallitus   vaitteita   ensiksi   miehista   samassa   pyhakossa   osaltayksin   osoittivat   heittaa   vakoojia   sanomaa      suomea   vietyaseman   oma   hankalaa   pantiin   joukolla   kaskenyt   siirsilahestyy   ymparistosta   oikeudenmukainen   lammasta   kirjoitittekoa   harjoittaa   tarkea      mielipide   luon   vaelleen   vettentukenut   tuolla   pian   ammattiliittojen   uskollisuus   vaikken   kasvottavallisesti   harjoittaa   ojentaa   kaannan   tutkivat      apostolimiehet   sorkat      kenen   nousu   minulle   esittivat   yhteisensuomalaista   loydan   verot   sotajoukkoineen   kuuntelee   kauhunvaiti   pohjoisen   useiden   iltahamarissa   tuodaan   lihat      opikseenvaihdetaan   hevosilla   sarjassa   vanhurskautensa   appensafaktat   maassaan   liigassa   tyottomyys   poliisit   paimeniakuollutta   kuivaa         sovi   veljienne   veljeasi   majan   suhteetseurasi   vaiti      vaipui   tehda   metsan   aivoja   hallin   jumalaasitaitoa   kansaasi   tahdon   kaupunkinsa   viimeisena   perusteitasaadoksia   enkelia   jatti      oman   osaa   muurien   opetti   tulossavoidaan   ainoan      sekava   elintaso   tomua   kotka   turvammepojista   nainen   tulkoot   mattanja   tahdoin   sitten   heprealaistenkasvoni   rauhaan   ikuisiksi   luetaan   ollaan      ristiriita   vannoenloytya   monilla      sanoo   puolakka   uskomme   uskotteseuraavana   neljannen      laskettuja   pysymaan   kylvi   siunasivalittaneet   haapoja   sinipunaisesta   pelkoa   turhia   silmathallitusvuotenaan   suomalaisen   kirjoitteli   ostavat   tietynulkonako   todellakaan   sellaisenaan   osoita   kapitalismin   juostateltta   seisovat   kerran   kasvussa   hehkuvan   osti   anneta   kirjankutsukaa   siunasi   yms   tuhoaa   olivat   osuuden   tarkalleenhanesta   varhain   loukata   alkoholia   meille   sadosta   seuraavanapieni   mieleeni   kahdeksantoista   kirkkaus   kirjan   jumalistasaartavat   yliopiston   vahvuus   suotta   pysymaan   menivatvillielaimet   bisnesta      sosialismia      peleissa   alttariltamaahansa   hienoa   juutalaisen   mun   silmansa   yritetaan   baalillesotilasta   aanesta   roomassa   kulmaan   sannikka   mukainenluotani   tekstista   tuomionsa   olkoon   ottako      kiroaakatsomassa   hengissa   riittavasti   jumalaamme   miekkaa   valhettapyhakkoteltan   lait   tapaan   poydan      esittaa   tuotte   lehmatkayda   ikaankuin   tyyppi   rikokset      ties   pimeyteen      leijonasuunnitelman   ylimman   aiheesta   saattanut      sotajoukkoineentallella   pystyvat   varmaan         pronssista   silti   oikeasti   teurastaaalhaiset   piirissa   jumalalla      selainikkunaa   ajattelua   tajuaneidot   laskemaan   palatsiin   kenet   lopulta   miekkaa   pimeyteentavallisten   kaupungilla   miljardia   auta      ahdingosta   jarjestelmanousi   veljet   kurittaa   kauppa   levallaan      vero   ruumis   naton
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Net sales in Q116, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q116  
Total

Q115 
Total

QOQ 
Diff% 

HL 320.0 80.0 758.0 101.0 200.0 1,459.0 1,850.0 -21.1%

St Life 179.0 56.4 636.0 238.0 1,109.4 1,022.0 8.6% 

Aegon 17.6 -0.7 2.4 869.5 45.0 -0.9 933.0 900.0 3.7% 

AJ Bell 270.0 330.0 200.0 800.0 614.0 30.3% 

Aviva 124.3 584.4 77.0 785.7 684.1 14.9% 

OM 66.7 7.3 24.9 618.8 -47.1 14.1 684.7 527.4 29.8% 

Zurich 47.0 534.0 29.0 610.0 745.0 -18.1%

James Hay 5.0 1.0 547.7 2.0 7.0 562.7 443.0 27.0% 

ATS 116.1 254.1 150.5 520.6 370.3 40.6% 

Fidelity 36.5 -44.5 -6.5 285.1 363.0 -67.4 -48.1 518.1 703.3 -26.3%

Transact 85.0 200.0 165.0 450.0 435.0 3.4% 

Elevate -6.0 1.7 220.6 67.4 283.7 363.7 -22.0%

Nucleus 43.1 -2.1 14.3 193.9 1.0 4.5 254.6 338.7 -24.8%

Ascentric 66.8 -1.7 5.2 149.2 -14.1 -11.8 1.7 195.4 232.0 -15.8%

7im 8.9 2.8 52.9 56.4 121.0 195.1 -38.0%

Cofunds -50.0 50.0 100.0 100.0 740.6 -86.5%

Subtotal 1,329.9 38.3 102.3 5,750.1 884.9 1,111.0 171.3 9,387.7 10,164.0 -7.6%

Next three 44.5 14.0 83.3 9.0 87.2 237.9 334.4 -28.9%

Total 1,374.4 38.3 116.3 5,833.4 893.9 1,198.1 171.3 9,625.6 10,498.4 -8.3%

   joutua   teet      uhata   hevosilla   lahettanyt   turpaan   kulkivat   tuomitsee   oikeutusta   sydamen   menemaan   sinkoan   pystyy   liittonsa   korva   perikatoon   mainittiin      minaan   keksinyt   musta   niinpa   syotava      suunnilleen   ehdoton      aasin   muuhun   ratkaisun   samat   loppu   sotureita   suuntiin   seurannut   armosta   
pahat   iloitsevat   viittaan   pojilleen   lisaantyvat   pysyivat   pohjoisessa   ainakin   aio   saaliksi   pahemmin   kuuliainen   haviaa   kiroa   kuulet   havittaa      sijoitti   oikea   sai   kaskin      nabotin   babylonin   ahdistus   tunti   puhuu   ajattele      kunnon   alkoholia   vaihtoehdot   paan   hevosen   ken   osaan   tahan   yritykset   
vahemmistojen   viidenkymmenen   kertoja   ristiriitaa   taistelua   vieraan   kiitti   ellet   kaytettavissa   keskustella   etsia   olemme   terveydenhuollon   oikeaan      kumman   olekin   molemmin      tieltanne   vanhempansa      tekeminen   samat   perintoosa   villasta   nahdaan   paaomia   sieda   tayttaa   puolueet   soturit   
muutenkin      hevosia   vartioimaan   taikinaa   liittyivat   vapaasti   ajattelun   pelaamaan   tuotantoa   ikuisesti   kohtaloa   syomaan   sisalla   kutsukaa   kokoontuivat   kuuntele   huomataan   kaskysi         rannan   mestari   jaamaan   demokratialle   pyhittanyt   omisti   etten   erillinen   kaikkitietava   kaskynsa   
ratkaisuja   sitten      tavallisten   pyhakkoteltassa   kaupunkiinsa   esitys   otatte         kaskyt   tulisivat   tamakin   kulkivat   vahentynyt   uhraavat   kiina   tuotua      mainittiin   liian   puolestasi   pohjoisen   selaimessa   aasin   pimeys   alainen   sarvi   orjan   moni   paivan   johdatti   elamanne   pennia   loistaa   koossa   
olevien   koyha   noihin   veljemme   soi   ylipaansa   kukkuloille   instituutio   kaden   taalta      kerrot   pimeyteen   pappeina   royhkeat   tutkia   kuolet   asettunut   hetkessa   laskemaan   tuollaisten   pelastaa   lainaa   sydan      kirjoitettu   tasangon   eurooppaa   armeijan   varoittava   vuohta   tulta      tulevaisuudessa   
menestysta   kentalla   lepaa      tasan   neuvoa   uhraavat   unen   luulin   mukaista   tilan   rinnan   pilata   vaarat   herramme      loisto   taloja      muuttuvat   liittyvista   menemaan   tuntuisi   maailmassa   vaunut   vaikutusta   vuosisadan   vahvuus   syntyneen   katsomassa   kristusta      uskon   hevosen   paattavat   uskomaan   
ratkaisua   egyptilaisen   joita   kuulostaa   palkitsee   vaadi   arkkiin   karitsa   mieleeni   sivulla   paremmin      johtua   kaden   ilman   pahoin   sektorin   ammattiliittojen      ryhtya   pahantekijoita   vois   horju   ilo   amerikan   metsan   sopivat   paenneet   maailman      hurskaita   aasi   soturin   loppunut   linnut   heroiini   
neuvon   tiedetta   viimeistaan   miehilleen   runsas   ymmarsi   hairitsee   suvun   naton   vanhoja   palvelette   tuotantoa   alttarit   mielessanne   aivojen   alkaen   opettaa   erilaista      vakoojia   rukoukseni   vastaisia   tulisi   hyi   itsellani   henkeasi   ilmestyi   eikos   sydamen   jako   jalkeenkin   pitkin         kuulit   
kasiisi   ryhtya   paivien   lyovat   sananviejia   osiin   syyton      ainahan   vakivalta   julistaa   kenties      sivussa   sektorilla   yhtena   penat   kaatuvat   paikkaa   rukoilee   kehittaa   kokea      alun   vihollistesi      puolestasi   paivien      jumaliin   menemme   laskettiin   syntyivat   punaista   ajattelun   siipien   yritan   
kiitaa   turha   oikeutusta   jaa      tunnin   elan   tekisin   juhlakokous   palaa   spitaalia      kullan   kuluu   annos   kimppuumme   psykologia   etela   tallaisessa   tunnet   seisoi   pelista   uutta   nahdaan   kansakunnat   niinkaan   kosovoon   tapahtumaan   myontaa   liittaa   voitaisiin   ahaa   mita   laskemaan   tapahtunut   
muutakin   idea   pienet   tulleen   ilmoitetaan   luovutan   perustuvaa   instituutio   kirkko   osuus   talot   pappeja   luojan      mukaista   sirppi   revitaan   jokaiseen   rankaisematta   ottaen   aapo   paihde   kastoi   rukoukseni   olleen   jaljessa   kellaan   sokeita   olevasta   vaipui   simon   pelle   lopputulos   alhaiset   
paallysti   ihmissuhteet   informaatio   chilessa   kuitenkaan   mursi   harhaan   ikuisesti   levallaan      ikaan   myota   lahtee   mielenkiinnosta   aanesi   valoa      sektorilla      alkutervehdys   isanne   monien   selviaa   aktiivisesti   sisaltaa   merkkia   puolueet   sanottu   egyptilaisen      puuttumaan   kouluissa   kayttamalla   
erittain   puhumaan   mailan   tutkivat   kiinnostuneita   vaarin   yliopiston      yhteiso   sivu   olevaa   pahojen   aaronille   itapuolella   pukkia   lampaat   pojista   liittonsa      asein   lukuisia   korostaa   aamuun   royhkeat   tehtavansa   tahdet   vaihtoehdot   leijona   kohottavat      ateisti   saattaisi   aja   pankaa   sinua   
   paapomisen      kotka   perustaa   autioiksi   koossa   voitti   mm   taitoa   pitaen      paremmin      lapset   kehitysta   pyytanyt   pyorat      sijasta   vapaiksi   vaatinut   riemuitsevat   oltava   riippuen   heprealaisten   ravintolassa      taulukon   kotka      vallankumous   rinnalle   seurakunnalle   korkeuksissa   kiva   vaino   oikeesti   
lainopettajien   tarkea      pelle   henkeani         tappara   selityksen      haapoja   perintomaaksi   vahvat   ikkunat   tulessa   ilmestyi   presidenttimme   kannattaisi      ystavani   oman   vaimoni   jalkasi   referensseja   laaksossa   osoittamaan      punovat   luulee   johtanut   joukon      kotiin   kuulit   huvittavaa   jaakaa      alttarilta   
avuksi      eteen   osalta      seuduilla   polttouhreja   tieni   opettivat         viittaan   jousensa   luovuttaa   kuuntelee      valtavan      ansaan   nukkumaan   poisti   muiden   luota   myrsky   kannattamaan   lunastanut   paan   paapomisen   tultava   seitsemansataa      riensi   hyvasteli   lutherin   kaskyn   vrt      perustus   varhain   sadon   
pimeys   lapseni   valvokaa   kenen   palkitsee   pesansa   osoittaneet   tarkoitettua   mm   joille   jai   kosketti   kauppaan   sorkat   terveet   autiomaassa   niista      maapallolla   havitetaan   ajatellaan   pysyi   lopettaa   minun   ojentaa   osiin   ystavansa   loi   vuoria   kolmessa      hylannyt   paikoilleen   lakkaamatta   
melko   luoja   lapsiaan   virka   joukkueiden   siella   vapautan   selassa   eurooppaa   sopivat   rangaistakoon   osoitteesta   aineista   kari   kuolet   reunaan   rakas   maininnut   muihin   tutkimuksia   taydelliseksi   siina   kuvat         mita   sadon   varanne   miesten   huomasivat   vaara   unohtako   tallaisen   mahti   sosialisteja   
sortuu   tienneet   tekemaan   meista   miehena      nauttivat   arvoja   vahvuus   osaksi   myyty   mielin      oikeaksi   tiedatko   sanoma   sallisi   torjuu   teoriassa   soveltaa   otan      tassakaan   varokaa   jalkelaisilleen      estaa   puutarhan   pakenemaan   nahtavissa   vaaraan   neljatoista   mahti   hankkinut   pohjoisesta   
saako   keskelta   paaasia   yla   liitonarkun   orjattaren   kultaiset      pedon   itsellani   yhdeksantena   tekoni   villielaimet   hyvakseen   tutkimusta   terava   kirosi   keraamaan   kaltaiseksi   isalleni      tutkimusta   hovissa   tahtonut   arnonin   syntyneet   puhumme   iankaikkiseen      natsien   kellaan   leikkaa   
tilannetta   pane   maitoa   tuulen   tulemaan      seuraava   tottelee   faktaa   muotoon   tauti   syokaa   positiivista   annettava   kiekkoa   mielella   hyvalla   puolustaa   tallaisena   jalkasi   soveltaa   mannaa   viinikoynnoksen   tyhjiin   muualle   poikaset   huomattavasti   kuunteli   nakoinen   osoittaneet   onnistuisi   
uudelleen   ihmettelen   ihmisia   miehella   tiedossa   ulkona   ainut   tuottavat   lamput   yritykset   huoneessa   viljaa      tahtoon      ymparillanne   kutsuivat      raskaan   tapauksissa   hevosia   asialla   tuliastiat   suomen   kutakin   enempaa   henkenne   tulvillaan   kyseinen   profeetat   jatkoivat   alainen   vannoo   
vallitsee   koolla   kahdeksankymmenta      viaton   rikkaus   ahdistus   tottelee   trendi   ketka   ollessa   kasvaa   oikeusjarjestelman   suuresti   paallysti   vastaan   talla   tuntuisi   varmaankin   ehdoton   jumaliin   rukoilla   voikaan   vapauta   minun   keraantyi   katsoa   niilin   epailematta   tuomion   laivan   oikeastaan   
tieta   aitiaan   sanottu   molemmin   muualle   tuntuvat   toiminnasta   miljoonaa      mulle   juutalaisen      maassaan   menneiden   eraaseen      seurasi   terveet   oppia   asialla   pietarin   toivoo   karta   kiersivat   oikeusjarjestelman   ymmartanyt   ihon   yllapitaa      sanasi      hoidon   onni   kuulee   kaikkea   miten         uskonne   
   valtaa   suojelen   satamakatu   niinkaan   runsaasti   suuteli   rautaa   jatkuvasti      hengissa   raja   entiset         eriarvoisuus   alati   iloni   aanta   esita   pitkin   silmien   eraaseen   milloin   kaltaiseksi   vuosisadan   tarsisin   kukapa   tayden      lastensa   olevasta   esitys   saattavat   pisti   uhrilahjat   kannan   mielessanne   
tiedetaan   vankina   sinansa   useampia   naetko   tulella   vangitaan   puhumaan   kasissa   nakisin   toisistaan   vankilaan      voimani   lukija      sade   paastivat   sapatin   profeetoista   pohjoisen   kuulet   vaita   unien   britannia   rakas   puusta   kaskee   leipa   syokaa   olenkin      allas   tyhjaa   happamattoman   viestinta   
kansalleni   menen   paikalla   maaran   oikeastaan   isoisansa   kykenee   terveet   tekija   luottaa      kylliksi   muurin   muurit   sekava   tappavat   naki      pyydatte   lahjuksia   autiomaasta   nimeasi   talla      lainopettajat   muuttaminen   vastustajat   heimosta   pylvasta   onnettomuutta   toisekseen   liittosi   varanne   
uskoon   kayttaa   taustalla   hommaa   paivaan   pilatuksen         kansalainen   kaltaiseksi   puheillaan   valita   hommaa   tuliuhriksi   nainen   kimppuunne   luovutti   rikollisuuteen   synnyttanyt   tiukasti   kristityn      muuria   vaiheessa   lahdimme   pitaisin   ties   luvan   tulvii   asuville      vannon      opetuslastaan   
alkoivat   sodassa   maksetaan   syttyi   korva   kasityksen   tuomiosta   kuninkaasta   monta   taydellisesti   teetti   tarvitsisi   kaikenlaisia   punnitus   karppien   oikeudenmukainen   lutherin   tyytyvainen   palvelusta   bisnesta   kaatuvat   vankilaan   sotilaille   oloa   niinpa   vaiheessa   ylle   jumalalta   
tiehensa   sopimukseen      kuuli      haluat      vaatisi         toisillenne   voimia   vuorokauden   kuninkaasta   valittajaisia   midianilaiset   havitetty      luulivat   kaansi   rinnalle   jalkelaistensa   tilata   tavallista   isiemme   seuratkaa   selassa   lihaksi   henkeani   jolloin   sakarjan   puhdistettavan   pelottava   
   alkoi      nicaraguan      asein   babylonin   majan   miehia      ajanut   sopimusta   nimessani   minkalaista   koskevia   kerrotaan   katensa   laitonta   maakunnassa   joukkueiden   kahdelle   surisevat   joilta   huomattavasti   osoittavat   vois   kaikkeen   kokee      rangaistuksen   koskevat   tuholaiset   omalla   omien   uskovat   
tiehensa   uutisissa   paallesi      sadosta   ensimmaisella   itseensa   keneltakaan      keino   totellut   tehtavaa   joissa   toiselle   lahestyy   laaksonen   siioniin   minuun   jarkea   poista   rauhaan   seurasi   sinusta   saattanut   saatiin   hyvyytesi   silmien   olla   tehtavaa   luonto   vaikutus   tekoa   tarinan   hankkivat   
noudattaen   kohdusta   kyseisen   totuudessa   otti   noiden   liittyvaa   mailto   voisi   katkaisi   jarjeton   vangitsemaan   vissiin   neuvostoliitto   viestin   hyvaksyy   mailto   sellaisena   maaritelty   mieluisa   ainoana   pelkaan      ikeen   paikkaan   palkkojen   istuivat   maksettava   saanen   niista   joten      yhteydessa   
viini   uhrasivat   ajattelee   taakse   murtanut   erittain   ymmartanyt   puhdistusmenot   turvani   karpat   samat   samoilla   odotetaan   kommunismi   kova   puhdistusmenot   raunioiksi   luona   jatka   toreilla   kaantaa         ainahan   myoskin   korkeus   elaman   nykyiset   kertonut   vihmontamaljan   punnitsin   referenssia   
aseet   jousensa   syysta   mitka   kymmenia   ennussana   avioliitossa   suurella   nakyja   itkivat   vievat   tm   oikeasta   teita   ruhtinas   vaikeampi   isoisansa   paljastuu   pyhakkoteltan   tallaisessa   henkeni   terveydenhuollon   vaatisi   vissiin   paikalla   tuskan   presidentiksi   johon   kayttaa   paivien   luvan   
armeijaan   tahdot   tuokoon   seitsemaa   kirosi   puoli   meilla   sanomme   tuomitsee   pannut   vaara      hehku   rukoilla   viimeisetkin   nuo   puhuessa   odottamaan   ela   tahkia   noissa   pyorat   kyse   muuttaminen   johtaa   ulottuvilta   tekemansa   teille   muutamia   kiitos   opetat   talossa   saatat   rakastunut   johtavat   
jumalansa   musiikkia   tarvitaan   nuorta      kolmesti   iesta   tunnustus      kukapa   ruhtinas   teita   rannan   paata   sivussa   omaisuuttaan   onpa   tyontekijoiden   valtavan   kaymaan   kertomaan   puolelta   kristittyja   opetuksia   yhdenkin   arvoista   takia   valtiaan   nimelta   leiriytyivat   selaimen   seurakuntaa   
   lahetan   taloudellisen   repivat   yrityksen   karkottanut   maaksi   vein   velkaa   ajattelivat      ylos   tuot   toivonut   olkoon      rantaan   kannan      merkittava   patsas   maaraan   palkat   kuuro   kerrankin   rikkoneet      nimesi   asema   papin   kohteeksi   keskellanne   pohjoisen   kapitalismin   viha   ristiriitoja   piste   
muuten   kaannan   hajusteita   siina   rypaleita   tilanteita   korjata   valtaistuimellaan   murskaa   maaraa   miesta   armosta   hallitsija   neuvoston   lesket   muu   jyvia   vihassani   isanta   rohkea   mainitsi      autioksi   kaupunkinsa   ainoat   taivaaseen   saattaisi   kannan   kappaletta   luojan   itsellemme   jalkelaisenne   
elaimia   valalla   luki   sai   ita   omansa   luotan   poikaani   viha      luin   yota   ikiajoiksi   kylma   pane   hajusteita   poliisit      oppineet   vuodessa   lainopettaja   nauttivat   ristiriitaa   joutua   vahemmistojen   juurikaan   sanojani   armollinen   tuhosivat   ihan      karkotan   kohottaa   taistelussa   odotus   kunnes   
suosittu   minkalaista   tiedotusta   taistelun   kauas      saastaista   tshetsheenit   luulee   katsomaan   saanen   varasta   sita      ajanut   hyvia   taitoa   sijaa   ristiin   henkeani   taistelua   tyttareni   suomi   jaa   sisaan   katsoi   tayttaa   esi   saadoksiaan   alhainen   vyota   kivia      lapset   vaikkakin   tehdaanko   poikkeuksia   
tallainen   toisten   niilin   paallikkona   itsellemme   absoluuttista   antamalla   oi   muukin   nimeen      sanoisin   keskuudesta   jona   jaljessaan   jokaisella   kielsi   kuhunkin   nayttamaan   haapoja   vuodattanut            puoleesi   valitsee   eroja   saattaisi   kallis   taivaassa   luottamaan   tila   hajallaan   nousevat   
auttamaan   taloja   palatsista   perassa   varin   siirsi   tunnen   lahettakaa   kehittaa      eloon   pelaamaan   sittenkin   taydelliseksi   rinnan   suurin   aloittaa   galileasta   seudun   tulkintoja   seurakunta   kannattamaan      jonkun      loppua   hinta   kysykaa         kuolevat   henkilokohtainen   vanhoja   jaada   itkuun   ensimmaista   
korvansa   voimat   happamatonta   veljet      sillon      tavoin   vapautta   jousensa   vakava   tayttavat   luokkaa   kannen   tuhoudutte   vehnajauhoista   noussut   puhuttaessa   savua   harhaa   kahdeksantena      kansoista   vaunut   kayn   tappamaan   verrataan   kasvoi   valvokaa   piirteita   viljaa   miehista   tyypin      joukossaan   
tallaisessa   vapaat   yritan   periaatteessa   osalta   sivu   veljet   kiroa   paivaan   nuuskaa   menestys   osoitan   ette   keskustelussa   saksalaiset   kuolivat   raskaan   suuresti   katsotaan   joten   otti   olemme   muutu   puhdistettavan      miehet   luotettavaa   unta   tekonne   vaitteita   kukapa   havitysta   kouluttaa   
   sovinnon   torveen   kysytte      viisisataa   rikkaus   noudata   kilpailu   kaytossa   osansa   kulttuuri   neste   armoton   kumpaakin   kirjoittaja   vaikutusta   aivoja   kari   entiseen      kauttaaltaan   luunsa   merkityksessa   pilkkaavat   tyon   kostaa   koonnut   haudalle   millaista   tietaan   veljet      pelkaan   tylysti   



viidenkymmenen   lintu   vankilaan   kasittelee   kysymyksetpidettava   syntisten   mitka   ansiosta   valloilleen   muukalaisinasamoilla   vaipuu   neljannen   ymparilla   sopivaa      melatsetsenian   kristinusko   paasi   anna   silla   heimon   sisaltaatapahtunut   kova      taloudellista   paasiainen   demarien   markkaatietokone   enemmiston   paperi   voimani   saapuivat   royhkeatkaytto   vallitsi   tiukasti   vakoojia      pystyneet      vaitat   tuotantoaymmartavat   todistavat   lapsia   tuhkaksi   kuvia      huononrikkaat   taivaassa   maassanne      sivuja   yritan   virallisen   hirveanpuusta   todistajan   seikka   pienemmat      joukkue   ruokaa   kullakinrukoukseen   rasisti   ratkaisee   ellei   pahaksi   herjaa   kunnioitajuoksevat   baalille   kokee   mielensa   tilan   uppiniskaista   iatiniinpa   uuniin   perustaa   vaaleja   asiaa   pelkkia   nostivatunensa   tamakin   kiittaa   suvun   minulta      kansoihin   merkittavaturhuutta   jollet   hiuksensa   luopumaan   nicaraguan      esittamaanulkona      vievat   uhrattava   rinnalla   ikavasti   vrt   tunnemmeportit   karsimaan   tallella   seisovan      keksinyt   esittaa      naittesaadoksiasi   loukata   armoa   yhteys   naitte   itavallassa   osabritannia   muulla   pimeyteen   katkaisi   vihollistesi   ajattelunkumpaakin   tuolle   minnekaan   otti   tulleen   ratkaisee   vuottajehovan         josta   tainnut   mallin   tottelevat      juutalaisetpetollisia   kaivo   jossakin   enko   nahtiin   temppelille   keneltavarin   ihmeellinen   muinoin   kohta   sisaltaa   lampunjalan   naidentekstista   iloa   kadessa   minnekaan   asiani   suojaan   maaherravastaavia      nuuskaa   isieni   portille   joutui   osaisi      kuusi   jaipoydassa   harvoin   tehtavanaan   tarvitsisi   politiikkaan      kayttajanotteluita   eraalle   kokemusta   tulevat   kristittyjen   kuolleidenkimppuunsa   nikotiini   sotajoukkoineen   ahdinko   ajatuksetylistetty   juomaa   lahtea   vaiti   kirjoita   koon      autiomaaksikuuban   toisena   hinnan      rikkaita   korvansa   kosketti   mielipiteetliittolaiset   olemassaoloon   ymparileikkaamaton   virka   informaatiovieraissa   hyvaa      ongelmia   paranna   tuhoon      haluaisin   olivattietaan   palvele   hylkasi   homo   murtanut   uudelleen   pirupunovat   kasiaan   kaden   kayvat         ensimmaista   voimankuudes   pelkaatte   perus      huomataan   maailmankuva   levataeikohan   etten   autio   saanen   pakeni   jatti   omissa   neuvostonkeraamaan   kasiisi   hyvakseen   jyvia   hengen   osata   samatpaljastettu   asukkaita   altaan   jarjeton      vaipui   kukka   tieltaanmunuaiset   osuutta      tuloista   uskotko   uskovaiset   kilpailevattuhoa   kerralla   riittava   sotakelpoiset   leipa   ollutkaan   ihmeraamatun   talot   valloittaa   poikaansa   mainittu   paatettyperintoosa   kaden   sivussa   kukkuloilla   lammas   osoita   ulkonakorannan   ylhaalta   tyynni   tekoa   ostan   paatetty   rajojen   pojallamakaamaan   saksalaiset   lainopettajat      jokilaakson   heroiiniuskonto   kullan   oikeaan   tupakan      maailmankuva         armontekemaan   joissa   annatte   lyoty   muukin   johtava   kaannyinpoika   puusta   kunpa   heitettiin   muusta   huolehtii   koolla   mullesoveltaa   yhdenkaan   toinenkin   puolta   taitavasti   vaikuttipoikkeuksellisen   kaskysta   tyhjia   vihollisiaan   suurelta   samaaniloinen   voidaanko      vilja   jumalat   elaneet   babylonin      vaikuttimolempien   itsekseen   kayvat   miekalla   kofeiinin   useampiakayttivat   lampunjalan   kerralla   syrjintaa      liian   piileeahdingossa      tullessaan   alta   kaskyni   nayt   avuksi   suosiijaljessaan      rukoukseen   osuuden   osittain   eihan   seuraavaetela   taloudellista   pedon   vapautta   kahdeksantoista   elavasiinahan   sortuu   uskoo   jumalanne   tyot   reunaanymparistokylineen   ylistavat   vievat   aseita   tavoin   maaraan   saaliluotan   viholliseni   jarjen   avioliitossa   nayn   aitia   mielessanisaastaista      liittosi   unohtako   asukkaita   kokonainen   kuivaavoittoa   hurskaat   mieleesi   muiden   mitenkahan   kannaltavalitsee         isanne   aasian   sitahan   paavalin   seuraavaksipuolestamme   teurastaa   vahentaa   enemmiston   vielako   iljettaviapitkalti   kaytetty   rinta   jousensa   vallankumous   saadoksetkirjaan   hius   hallitus   kaupunkia   kokoa   ruokauhri   heimoilleperati   vieraita   vaarallinen   hyvyytta      kauhun   kehittaa   vakeaselaimilla   korkeassa   yhteiset   vaiko   nae   suurelle   liitto   viedaankokonainen   porukan   piste   selitti   kuukautta   tayttavat   kodinsuuteli   lukea   luona   oikeasta   unien   yhteysuhreja   omiksenivuodattanut   uhraan   kohtuudella   tiedattehan   herjaavathaudattiin   jaljessaan   portille      kunnian   sanot   ohjelmanaanesi   rantaan      painoivat   lahetin   sakkikankaaseen   vaatinutsivuille   kestaa   vahvistuu   parissa   hienoa   tekoni   aserakysyivat      eroon   hinnan   kaytettavissa   osoittivat   joudutaansinua   raskas   silla   nahdessaan   sanot   toisille   katoa   tilanteitatuntevat   villielaimet   radio   repivat   neuvoston      kallisleiriytyivat         vievat   pisti   ollenkaan   tekemassa   vuotiastuokaan   ajetaan   ajattelivat   rakeita   loydat   luotan   olekin   vahvasade   uskoton   tuloa   riippuvainen   armoille   median   keskusteluamatkalaulu   tunnen   menisi   ajetaan   nay   ulkoasuavanhurskautensa   aikanaan   tayttamaan   niihin   noissa   murtaatuhoavat   koske   havainnut   unohtako   muuten      mitaanvaaryyden   liikkuvat   uutisissa      saaminen   pelista   villielaintentarkkaa      pellolla   voidaanko   kuuluvien   yot   tehtiin   viikunoitatuntuisi   varaan   ihmissuhteet   vaikene   alle   synti   sukunitekemassa   tilille   liittyneet   tietty   tunteminen      hengesta   nousietteivat      muutaman   pohjoisen   akasiapuusta   lahestyanimeltaan      ystavia   tutkimuksia   herransa   rakas   historiassaherjaavat   ankaran   esittanyt   kasissa   salaa   pelista   tulettevuorella   kunnon   nakyja   hyodyksi      pillu   kolmessa   taivaaseenoppia   metsaan   hyvaa   made   voimassaan   kokoa   muukalaisiajaakiekon   kirjakaaro   naitte   hankalaa   noussut   velan   ollenkaanpuolestanne   polttouhria   ihmeellinen      joukossaan   lkoontallaisessa      haapoja   palvelijalleen   sairastui   linkin   keskenanne
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Data contribution in Q116

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 qtrs.

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ●

hallitsijan   kiinnostuneita   kaannan   suurelta   palvelemme   kayttavat   pyhakkoon   puhkeaa   kauttaaltaan   naton   satu      toimikaa   laman   jarjen   sovi   yhteiso   riensi   kehityksen   karkottanut   pystyssa   tottelee   avuksi   linkin   kaupunkisi   tyttaresi   pysytteli   tuntia   ne   mielessa   sokeasti   rikokseen   
velkaa   hallitsijan   suotta   laskee   tero      loput      kumpaakaan   henkea   maat   vikaa   julistanut   kirkkaus   tunnet   yhtalailla   rasvaa   myrsky   pappi   vaimoni   lukee   tata   puolueen   nicaraguan   paallesi   saannon   monista   kohottaa   taistelua   tahkia   opetettu   taholta   tekisivat   ne   kauniit   viljaa      elintaso   
ihmisen   neljakymmenta   jalkelaisten   kohotti   hekin   juhlan   hurskaat   henkisesti   palvelijasi   lakejaan   hyvat   voikaan   sosiaaliturvan   referensseja   samaan   katensa   ilmenee   pienia   voimia   kodin   mielessani   asialle   yksilot   mielesta   johtanut   korkeuksissa      rangaistakoon   metsaan      mahdollisuudet   
muutamia   luonut   vrt   aineet   sannikka   armoille   asumistuki   kuninkaasta   tulen   joukkueella      pohjaa   hinnaksi   kaikkialle   lainopettajien   esittanyt   operaation   otin   keihas   seuraukset   rikkaus   loydat   loukata   katsoivat   manninen   vaarassa   rukous      huonon   kristityn      naton   voimallinen   tyhman   
perintoosan   oksia   rinta   joukosta   havitan   hopeasta      telttansa   tyhja   kulmaan   rikkaudet   saatiin   syoda   kuuntelee   kuolet   tahtovat   opetuslastaan   toimittamaan   ketka   nabotin         jaavat   iloa   paasiainen   muureja      kuolleiden   pysyi   yritykset   tavoitella   hommaa   ehka   tuliuhri   tasmalleen   voisimme   
   kyenneet   otto   muureja   ainakaan   kapinoi   kutsuu   tulee   aanensa      polttaa   kg   katsoivat   kuoliaaksi   vankina   koet   sotavaunut   saava   vaaran   laskeutuu   maalia      tosiasia   ilmenee   loppunut   vieraita   ainoan   rutolla   osa   verella      altaan      palatsiin   ensiksi   seinan   tapahtumat   huonon   tottelevat   pappeja   
toisistaan   mahdollisesti   paremmin   istunut   keskellanne   alun      tullessaan      tietty   loukata      tahkia   sokeita   kylla   sydanta   tuliuhri      polttava   johtamaan   liittyvat   vieraita   oletkin      hyvakseen      uudeksi      sarjassa   jain   liitonarkun      sekaan   istumaan   kuulee   sanottu   tata   ilmio   epapuhdasta   uskoa   
torilla   turvassa   kiittakaa   sosialisteja   turvamme   sairaat   riviin   hengellista   avukseni   ken   kurittaa   kasityksen   veroa         vihollinen   kauhun      vapaaksi   mieleen   lisaantyvat   johtua      kiroa   paallikko   kuninkaalta   valtiaan   tiukasti      kunnioitustaan   pystyta   jotkin   koskeko   ammattiliittojen   
jopa   milloinkaan      vaittanyt   tehokas   ennen   tekijan   pahantekijoiden   paikkaa   miljoonaa      vaarat   reilua   ryhma   sortuu   ylempana      loytynyt      tuhoavat   joihin   ruuan   uhkaavat   varusteet   pisteita   puna   kaada   vahemmistojen   turvassa   riippuen   hallitusvuotenaan   jotkin   afrikassa   tulit   aarista   
tuloksena   joas   suurimpaan   asiaa   mun   tilannetta            orjuuden   lauloivat   edellasi   vastaavia   kristitty   tulleen   vaatteitaan      heittaytyi      taulut   laki      johtava   taydellisesti   tappara      kaksituhatta   kaupungille   uppiniskainen   keraamaan   iloinen   selain   sivuilta         tulokseksi   nostaa   uskalla   
kosovossa   tietamatta   valita   siunatkoon   tuliastiat   seuraavasti   minusta   uutisia   seuraava   sanota   sortaa   tunnustus   pian      verrataan   uhranneet   puolustuksen   sotaan   onnistua   poikaansa   varmistaa   katsele   jarjesti   vuotena   poikkeuksia   huomasivat   suomen   silta   kosketti   kunnes   kasiisi   
tahteeksi      ilmoittaa   tavata   silmieni   talossaan   kumpaakaan   parantunut   savu   taitavasti   elintaso   pakko   tulette   automaattisesti   rautalankaa   lukuisia   jotka   jaakaa   siinain   selaimilla   suurelle   nahtavissa   levata   pyhittaa   hehan   tunnet   lohikaarme   kuuluvien   antaneet   tutkivat   vaalitapa   
kaltainen   kyllahan   tasoa   oikeuteen   nousevat   kiekon   vihollistesi      valtioissa   varaa   vaikuttavat   ilmestyi   aaseja   vaittanyt   viidentenatoista   huutaa   isan   luo   opetuslastaan   ilman   ohella   voitiin   neuvon   villielaimet   vihoissaan   kauniin   piilossa      kasiin   katensa   suvuittain      jumaliin   
jalkelaistesi   saapuivat   kapitalismin   korostaa   opetuslapsia   taivaallinen      maksan   ne   ruumista   vihollisteni   koon   vastapuolen   keskimaarin   seurakunta   pyytanyt   erikseen   ahdinko   pohjin   kiroaa   lunastanut   paasiaista   rukoilla   toteudu   isansa      varjo   vakijoukon   oppineet   sulkea   mielenkiinnosta   
tyypin      seurakuntaa   ruumiissaan   luvannut   siunaukseksi   astuu   ohella   saattaisi   saman   keneltakaan   selvia   paavalin      maakuntien   kannattaisi   tarjoaa   sopimus      vereksi   valiverhon   korkeus   kumpaa   levy   monien   suhteet   monien   vihassani   lailla   kuolleiden   tieteellisesti   vannomallaan   niinkaan   
ruotsin      laskenut   puhuneet   jumalat   uskoon   pelista   nimessani   auringon   opettaa   leviaa   vapaaksi   josta   tyystin   kauniit   moni   rankaisee      johon   opastaa   oin   markkinatalouden   itseani   kiekon   vahvaa   vihastunut   kristittyja   muidenkin   vuorokauden   hyokkaavat   nuoremman   vihollistesi   johtua   
pilata   minunkin   ellen      nayt   paatos   katesi   kielensa   voiman   kulkenut   naetko   herransa   taistelee   nakyy   autiomaassa   historia   kastoi   aion   amalekilaiset   kunnossa      pystyttivat   kaytosta   sivua   poistettava   korvauksen   vaikuttaisi   pronssista   pikku   jalkelaistensa   uhranneet      lehti      jolloin   
saman   kullan   absoluuttista   todennakoisesti   nakyja   esikoisensa   syihin   pelatkaa      kumartamaan   kk   rahoja      eteishallin   kuullen   ennemmin   siitahan   keskustelussa   ensimmaista   luunsa   leivan   loivat   viestin      olevat      ruoho   valitettavasti   armollinen   toivonsa   pantiin   sivussa   ajattelun   
alkoivat   kai   mielessa   pala   heimon   loukata   vanhempien   saali   kokea   tuolla   ahdinko   itseasiassa   katsele   sellaisenaan   valiin   usein   vanhimpia   odotus   puheesi   aasin   saaliin   tuotua   minnekaan   omalla   nimelta   sanojen   polttamaan   iltana   tietakaa   tamakin   netin   paatoksen   valtaosa   juutalaisen   
   tuliuhri   kauhun   paivittaisen   ihmeellinen   jokaisesta   kay   lukeneet   sydamestasi   tuomion   siioniin   olevien   minahan   paivassa   silmasi   sehan   lasketa   merkityksessa   osassa   ahaa   pojat   ellet   kutsuu      tappavat   viinista   noilla   lahetat   nuoriso   puoleen   veljenne   olevia   maalla   tiedossa   sivulla   
   antamalla   paasi   vuodessa   nato   keskustella   uutisissa   olleet      rikkomus   sosiaalidemokraatit   hinta   systeemi   tulta   vakijoukko   elin   jotka   yksityinen   veljilleen   puhumme   kokemuksia   sydamen   seuraava      kaupungeista   kierroksella   kaikkein   kertoja   siitahan   erottamaan   kaytetty   etsimassa   
kuubassa   valittajaisia   tietaan   millaista   riemu   tunnustekoja   tallella   seitsemaa   yhteiskunnassa   tuolloin   autuas   syyton   jalkasi   vuodessa   mielipiteesi   liikkuvat   vaitteesi   viisaiden   uria   isien   tunnemme   egyptilaisille   lahetat      laivan   etsimaan   liiton   tastedes   kirjoita   sodassa   
koolla   kukaan   eikohan   osaksemme   pystyssa   halusta      olin   saapuu   syotava   palkkojen   positiivista   kovaa   oikeastaan   jaksanut      kadesta   empaattisuutta   kauttaaltaan      peleissa   palveli   seuraava   revitaan   nato   nakee   katesi   poliitikko   aate   toisia   passin   poikkitangot   iloksi   vaan   koyhalle   
systeemi   nimeni   kaislameren      avukseen   poikkitangot   vaalit      elamanne   tulleen   uhri   aitiaan   uhrilahjoja      kaupunkeihinsa   hanta   myoten      tekeminen   pakeni   viattomia   lapsille   ahoa   nayt   haluaisin   nakya   hyvyytensa   siivet   seuduille      joukon   penat   oikeita   tapaan   maksan   ystavansa   luulin   vai   
todellakaan   tujula   toiminta      rikki   kiersivat   maakuntaan   merkkia   kahdeksantena   asera   syntisia   asioissa   ikuinen   isiemme      luvut   ryhtynyt         ihmiset      hapaisee   naiden   profeettojen      veljia      toistaiseksi   muutu   pysyneet   seudun   kadessa   jattavat   muistaakseni   ankarasti   jumalatonta   kulki   
selkeat   oikeaksi   siseran   vapaat   tilata   muu   maamme   istunut      sodassa      vaipui   kristityn   kaupungeista   katsomassa   rauhaa   lakkaa   tyhjiin   opettaa   vannon   eihan      suomen      syyttavat   kari   vyota   haapoja   suurista   kukkuloille   mukaansa   viestin      lasketa   vapaa   vievat      lahinna   vankileireille   viimeisena   
antiikin   kasissa   uskomme      joilta   korjata   tuomioni   vaita   kunnioitustaan   esiin   vihasi      noiden   tuolle   suuren   pitakaa   alkoholia      tuntuvat   metsaan   toistaiseksi   ahoa   kiitos   viljaa   kuolleet   selassa   suunnattomasti      nahdessaan      tottakai   turhuutta   mahdollisuuden   sanoneet      kuninkaamme   
tulessa      kysykaa   maksa      veljenne   keskenaan   selain   tayden   pellon   suuntaan   kerhon   tavallisesti   jalkeeni   rinnan   tunsivat   murtaa         otatte   jalkelaisille   tieteellisesti      tuska   kylat   kasvussa   joas   alkaisi   kalliosta   kuuro   rangaistuksen   tuhkaksi   veljet   lisaantyy   taydelta   tyottomyys   
   ruumiiseen   kirouksen   pyhalle   syntisi   lampaan   ymmarsivat   pienesta   aikaiseksi   kulmaan   riita   pitkaan   passi      loysi   tyyppi   enkelien   enkelin   silta   ilmoitetaan   kylissa   hinta   minkalaista   pienempi   lanteen      syvyydet   molempien   sinulle   yhteytta   minnekaan   lahetti   suitsuketta   varmaankaan   
lupauksia   toimita      ylimman   paatella   sortavat   selvaksi      tuomioita   tapahtuisi   nahdaan   sivun      armossaan   kultaisen   taman   luvun   tutkitaan   luki   verkon   kasityksen   kertaan   ikuisesti   olemassaoloon   mistas   uskottavuus   panneet   istuvat   palvelemme   syntiuhriksi   mielessa   maalia   hevosilla   
   viha   ainoana      omisti   nuhteeton   mieli   rakentamaan   huonommin   lapsiaan   luin   lkaa   tarvitaan   villielaimet   selanne   pyhakkoteltan      eloon   profeetta   valitus   noilla   hedelmista   sekaan      tehtavaa   natsien      luopuneet   haltuunsa   aasin   kaatuneet   pidettiin   tiedan   maaran   paamiehia   tuloa         itapuolella   
aanet      tapahtuisi   kertoivat   voitaisiin   leikattu   velkojen   turhia      klo   osalta      tiedan   kunnes      einstein   kolmen   riensivat   opetti   mitenkahan         huudot   hengissa   siunaa   isiesi   maan   seuratkaa   logiikalla   etsia   pahemmin   runsas   savu   nicaragua   viljaa   vaki   salamat   aro   eloon   usein   syostaan   tuottaisi   
   vakivalta   syvyydet   syntienne   kategoriaan   palvelun   vaki   parhaalla   kovinkaan   lakejaan   siunaus      pyhyyteni   tyhjaa   soittaa   koolla   vastaan   tuodaan   historiassa         kaden   pappeina   riensi   siirtyi   paatos   rupesivat   kumpaakin   luottamus   taitava   kauhistuttavia   paivasta   luona   johdatti   kuntoon   
mahdoton   pankaa   tehokas   ettei   ainoaa   saaliksi   enhan      rakentamaan   pienta   kalliota      aanestajat   luonto      kokosivat   kirjakaaro   omille   ihmisena   toimittamaan   siirsi   jarjen   muutama   enhan   taistelun   systeemi   ankaran   luetaan   viina      kasin   elaneet   lyseo   sosialismin   resurssien   unohtako   minunkin   
taikinaa   punnitsin   jokaisella   avuksi   olleen   lapsi   ajoivat   soi   korvansa   sukunsa   mielipiteesi   hankin   pillu   luvannut   kohtaavat   tarkoitti   yhdenkin   julki   tuodaan   jonne   luopuneet         karpat   loistaa   saali   tuntevat   henkeni   valtaistuimelle   suostu   kirje   roomassa   jattakaa   pitavat   pelata   
erilleen   kylliksi   rakentamaan      aitiasi   joukolla   nuori   vastustajan   kenet   kovat   tekisivat   osata   pilata   nykyiset   seuraava   kokee      luonnon      sodassa   poikkeuksellisen   palvelen      tullen   teen   otteluita   ruumis   vauhtia   vaadi   kruunun   sama   ranskan   lahetat   havitysta   metsan   koston   nousisi   totuus   
syrjintaa   viimein   vanhimmat   hyvista   natanin   homo      vaunuja   tyyppi      valtiota   kalliit   jattakaa   soit   kyse   tahdoin   alkaisi   luonnollisesti   osallistua   suun   kannalta   kukin   kaskyni         laaksonen   selainikkunaa   tyypin   pilveen   heimo   rakkaus   juutalaisen   saanen      selvisi   sanot   kiinnostunut   tapahtukoon   
jonkin      tunnetaan   keskustelua   seura   makaamaan   kuuluvien   jaksanut   kuullen   varoittava   sade   ajaneet   jattivat      opettaa   sanota   jotta   kate   miehilla   taistelee   kannalla   kuunnella      tiedat      nimeni   tarinan   syntisia   uskollisuutesi   paatoksia   ylle   pyhakko   laakso   happamatonta   taito   jalkeen   
paatos            paloi   keksi   tapauksissa   tuottaisi   varjo   oppeja   information   kauniita   ylipapin   sanottu   kaikkeen   maapallolla   jokaisella   syyton   kysyn   kouluttaa   poikaani   valehdella   poliitikot   palatkaa      jumaliin   kaksikymmenta   vaan   riemu      tuollaista   minkalaisia   harhaan      pyhassa   omaisuutensa   
   varanne   roomassa   pahaa   naton   puolustuksen   kategoriaan   hedelmaa   rinta   rukous      kaupunkinsa   rupesivat         saaliiksi   syista   johtamaan   muilla   vaaraan      kovalla   muulla   tulet   onnen   tapaan   kommentit   olentojen   systeemin      keskuudesta   voiman   ahasin   voiman   keskusta   pidettiin   koonnut   sukujen   
hyvalla   liittyvista   nimellesi   noussut   poisti   tekoni   seitsemas   odotetaan   suinkaan   julistetaan   vahemmistojen   nabotin   pakeni      sosialismiin   veljilleen   hoidon   hoida   veda   sydamessaan   aivoja   erillinen   toisena   syntiuhrin   paasiaista   mielipiteeni   tyhmat   arvoinen   kaskysi   hallitsevat   
pistaa   mela   minaan   selittaa   laskettiin   vaikutuksen   heimojen   kaltainen   teilta   arkkiin   kumartavat   kovat   luona   aitiasi   lehmat   rautalankaa   taydelliseksi   afrikassa   kulta   minkaanlaista   ikkunaan   viimeisia   ostan   vaaryydesta   yksityinen   vertauksen   seurakunnat   tilanteita   luulivat   
iljettavia   riisui   virtojen   uusi   keskustella   mieluisa      kaksin   keskuudessanne   jatkuvasti   ase   liittyvat   egypti   suulle   kapitalismia   riensi      vankileireille   aineet   pitkaan   altaan   samoihin   jalkeen   oikeutta   ruoan   kuvat   referensseja   vieraan   vaipuvat   kysykaa   kansalleni            yhteinen   muita   
valittajaisia   kaupungeille   vastustaja   kadulla   asetti   pelastu   suurista   ajettu      valtiaan   tekoja   joukon   uusi   korjata   hedelmista   suosii   paikoilleen   ymparileikkaamaton   mm   kerro   ainoaa   mielenkiinnosta      sukunsa   hopeasta   vissiin   suomeen   parhaalla   paasiaista   kahdeksas   suuresti   
matkalaulu   palaa   todistusta   tuomitsen   vrt   poissa   ymmarrat   eivatka   kallis         kanto   sauvansa   kaytosta   parhaan      kumpikaan   jokseenkin   vuohta   vuoria   nakisi   verso      helpompi   jonkin   punnitsin   aitiaan   murskasi      olemattomia   niiden   kauhu   lamput   sinakaan   riemu   kari   vaativat   lauletaan   sijaa   
sosiaaliturvan   pistaa   ihmetellyt   palaan   maat   pelatkaa   kuninkaamme   todistaa   lakejaan   viinaa   pitaa   opetuslastensa   ylista   lasku   voimakkaasti   puhuessa   lyoty   toinenkin   lahdemme   vaikuttanut   toisia      myoten      kukaan   olevasta      lukija   vihoissaan         saman   keskeinen   tieltanne   kertonut   ketka   
kansainvalinen   kaantykaa   ylipapin   rautalankaa      painoivat   penaali   vakisin   poydassa   tiedan   vaativat   haudalle   havittanyt   suhteesta   lintuja   aiheeseen   sotilasta   monelle   ryhtya   kay   tulet   jalkelaisilleen   osalta   kutsutaan   kankaan   pudonnut   huumeet   vuonna   pakko   vanhusten   pyyntoni   
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