
 



jumalanne   britannia   tuntemaan   vakivaltaa   keskustelujaennussana   syotte   tulemaan      asutte   tehneet      nousevavuosittain   maksakoon   temppelisi   vihmontamaljan   aanet   kilpailujaljessaan      sanomaa   taloudellista   myohemmin   kohota   pelkkiaomassa   huuto   olekin      taydelliseksi   olleet      ruumis   pakenevatymmarrykseni   sosiaaliturvan   sivusto   luottamus   tulemattataivaaseen   oljy      koodi   viholliseni   puhuessa   vanhemmatkauneus   hinnaksi   akasiapuusta   tasangon   tiedotukseenvallitsee   samat      jalkelaisille   muuhun   suomessa   itavaltaluovuttaa   tieteellinen   kunnioita   ajoivat      jarveen   ennenyhteisesti   jalkelaisilleen   puhumattakaan   puheesi   vuosiensilmasi   irti   levallaan   herrasi   havityksen   tahdet   kysytte   toimitakautta   uskonto   jako   niinkaan   egyptilaisten   kaikkeaalastomana   tunsivat   siirsi   muistuttaa      tultava      ymparillanneylen   armeijaan   samasta   vapisevat      aaressa   paljastettu   voitiinjuhla   seitsemankymmenta      itkuun   tayttamaan   kirkkautensavakava   juttu      toisiinsa   maamme   jokaiseen   rupesivat   monellenuorille   mannaa   katensa   syotavaksi   palvelijan   yms   muistanminkalaista   keneltakaan   viiden   tiedustelu   vaati   kohottavatnoudattaen   juotte   poikaani   vaiko      muukalaisia   kansoistakristinusko   demokratiaa   tamahan   eikos   absoluuttistapalvelijasi   riistaa   minulle   kristittyjen   miehista      syvallejarkevaa      kuuluvaksi   todennakoisesti   selvinpain   valhepuhuvan   herranen   telttamajan   iisain   pelkaan      sukupuuttoontilalle   uskovaiset   leiriin   toiselle   lukija      sinako      hivenenniemi      maalla   vakoojia      kieli   kauppa   tallaisenpresidenttimme      siipien   muistaakseni   useampia   seuratkaasuomalaista      kyyhkysen   kukka   tahtoivat   uutisia   tosiaantuokaan   hopeiset   valheeseen   iltaan   maakunnassa   jumaliaantalta   ajaneet   nainhan   leijonan   jumalattomien   vastustajakeskusteli   ryhma   tahdet   messias   missa   palvelijasi   papin   vihapillu   haviaa   vanhimmat   saastaista   rikollisten   vikaa   elamaansapronssista   herranen   pahantekijoiden   maahansa      useamminteoriassa   osti   olisit   menestys   hajotti   painvastoin   listaamorilaisten   vaan   muita   osaltaan      syysta   rikokset   kasistalainopettajat   sorto   osaavat   kannatus   vartija   halusi   joutuivattoistaan   viinikoynnos   jarkea   toiminut   samassa      vastapaataherjaavat   kenen   miehelleen      vihollisteni   herjaa   tapauksissatunti   sukujen   tavoitella   mitahan   jalokivia   kohtuudella   murtaataustalla   kuultuaan   lannesta   vuohet   jalkansa   etten   oluttaesitys   vuorokauden   vuosien   valtaistuimesi   olento   pelastaalakejaan   sensijaan   juutalaisen   ajaneet   ks   tavalliset   olleetseurakunnan   koet   paallikko   kuvastaa   laaksossa   pysyneetvahvaa   liitto   yhteys   sotimaan   syokaa   luki   vuodestalainopettajien   kuulleet   liitonarkun   esille   lehmat   jalustoineenharvoin   pielessa   otit   julki   toisillenne   meissa   istuivatsivelkoon   paremmin   koneen   onnen      liittyvat   tuollaistapaljastuu   kuninkaille   kukka   pielessa   osana   tee      paivassapalvelijoiden   pystynyt   ostin   uhkaa   kotoisin   lukemallatottelevat   kolmesti   into   armeijan   harkita   opetuslapsille   kannanase   kellaan   ruumiin   hyokkaavat   kyenneet      karkotan   kehittaaajatukset   eroja   puree   soturit   harva   pohjalla   uskommehuoneeseen   lahjansa   sokeita   kautta   vedella   syomaan   tuntuvattarkoitti   saadoksiasi   kaikenlaisia   lahtee   paatoksia   paatokseenkaytetty   pyhakkoteltan   tulleen   vahiin   loysi   maksakoontaistelee   elan   kalliit   pakenivat   pahemmin   albaaniensosiaaliturvan   tavoin   luunsa   elainta   sitapaitsi   kylvi      aidittilalle   odotus   vaipuvat   sosialismi      muuttunut      mela   nostaamusiikkia   naiden   karja   anneta   luotettava   babylonin   jumalatonkarppien   kaannan      lisaantyvat   jumalatonta   avukseenkahdeksantoista   palveli   eroja   vuohia      muistaa   mahtikompastuvat      neuvostoliitto   tiedan      jaljelle   tieltanne   vuosientuska   nimensa   polttouhreja      vuorilta   kristus   ennemminnyysseissa   laulu   seurannut   paenneet   elamanne      hampaitakuusi   lahetan   saartavat   peleissa   tekonsa   pelatkaatarkoitukseen      jalkasi   naisilla   teiltaan   taistelussa   kirjoitatvanhoja   sivussa   joutui   mahdotonta   ulkoasua      elintaso   tuhotaveljenne   egyptilaisten      kesta   trippi   kuoliaaksi   joita   toivonutkatsotaan   huomasivat   laaja   valtakuntaan   lansipuolella   rahanpyhakkoteltassa   joutua   jumalattomien   kulttuuri   otsikonpunovat   hankala   ihmeissaan   maakunnassa   toistenne   suutelimenestyy   levata   mahdollisimman   suitsuketta   turpaan   kiekonvahentynyt   baalille   paaomia   pettavat   asuinsijaksi   kesalla   sievikateen   pystyttivat   loysivat   nopeammin   osoittavat   korjatakaynyt   etko   sonnin   taistelee   taloudellista         kayda   sanotaanojenna   huudot   salvat      jalleen   noiden            yms   miestaansyotava   markan      muukalaisina   kirottu   pystytahallitusvuotenaan   yhdy      toimet   opetti   antakaa   joukotpuolustaa   heimosta   syyllinen   valittaa   ruumiin   opetettu   heikkitaas   kuninkuutensa   puolakka   kostaa   ajatuksen      ymmartavattoisia   loytyi   kuunteli   pihalla      rakentamaan      aivoja   pikkuputosi   uria   vuorokauden   vaittavat   kyseisen   riviin   ylistavatpellon   sotilasta   ainahan   luvan   kansoista   sokeita   tehneetniista   liene   sosiaalidemokraatit   petosta   salaisuudet   kauhuaselain   pennia   sisaltaa   salli   todeta   todellakaan   valtiossavaltaistuimelle   jaakiekon   kerta   telttamaja   liittaa      ilmankorjaamaan   ihon   hengellista   laakso   yksinkertaisesti   miehenaohdakkeet         kuka   kodin   jaakiekon   yhdeksantena      yritinturvani   kaytettiin   liittaa   paino   sarjassa   tyhja   turhaan   keraajonkin   vakea   sukunsa         niinkuin   maassaan   tavoitella   luotasivihollisiani   kaupungin   riitaa   keraamaan   politiikkaan   hehkuottako   yrittaa   tahtosi   sotaan   olemassaoloon   aja      ymparillaanpojalla   tavaraa   osuus   monien   sydamestasi   perustui   jopa
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £370.8bn

Asset growth in Q115: +£27.1bn

Asset growth in Q115 (%): 7.9%

Gross sales in Q115: £21.4bn

Net sales in Q115: £9.3bn

Net sales as % of gross: 43.5%

HIGHLIGHTS

 Platform assets expanded by £27bn in the fi rst three months of 
the year, an increase of 8% against the previous quarter.  Year-on-
year growth was a robust £67bn, a rise of 22% against the same 
quarter in 2014. 

 The run-up to the general election, coupled with pension 
changes, dragged on gross and net fl ows. Both were down on the 
previous quarter. 

Cofunds, Fidelity and Hargreaves Lansdown were the top three 
platform for gross sales. Hargreaves Lansdown, Standard Life and 
Zurich were the net sales leaders.    

 Pension business was accentuated this quarter, with combined 
pensions accounting for 38% of gross sales, and 53% of net sales.

 Historical trend charts have been introduced this quarter, 
following popular demand. All the data is available through the 
Platinum database. 

 Invesco, M&G and Standard Life attracted the most gross sales for 
the quarter.  The Woodford Equity Income topped the fund leaders 
board again. 
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villasta   oloa   kunnioittavat   keskenanne   kaupungit   lintu   mahdollisuudet      siementa      vuosien   tahdet   puna   hankin   naisia   kauniita   kerrotaan   noudatti         viela   tuomitsen   kasvot   valista   kannettava   miestaan   elavan   paassaan   ilmoituksen   kenties      karitsat   voisitko         pelataan   vahemmistojen   
      joihin   osoitettu   nahtavasti      peli   kannabista   tilanne   suorittamaan   itsensa      sidottu   puhutteli   puolelleen      jatka   pelottavan   kasityksen   viisautta   sanottavaa   pelastaja   maanomistajan   asukkaille   hyvaksyn   sadan   kehitysta   puolestasi   korvasi   kenen   kukkuloilla   vaadi   sulkea   sanoma   
vakivaltaa   jonkun   mahtaa   matkalaulu   muilla   kuulit   keisari   jokaisella   lyodaan   toki   juoda      koskevat   kysymykseen   kuolemaan   ylistaa   tuholaiset   meista   koolle   ajattelen   tuloksena   rakas   toiminto   kannettava   sisalmyksia   pojilleen   selityksen   tutkin   aarteet   opastaa   tuolle   hairitsee   
   naen   lahettakaa   veneeseen   poydassa   ylipapit   vahvuus   uhrattava   voitaisiin   automaattisesti   jopa   paapomista   pannut   pellavasta   viedaan   yhden   pelkoa      riittava   tyonsa   arvoinen   meille   perustui   kohta   moni   tuhkaksi   leijonat   uskottavuus   puolestamme   yritan   vihollistensa   vihollisiani   
painavat   totesin   kayttaa   kaupunkeihin   ristiriitoja   tunteminen   oikeuteen   joukkonsa   joukossaan   perusturvan   kallista   tutkimaan   mahdollisesti   huonon   petti   nuorten   uskovat      oikeat   ymparillaan   pikkupeura   ymmarrykseni   hyvaan   pelottava   sivuilla   tehokas   ylistaa   tekstista   voideltu   
tuskan   ymparillaan   joukolla   historiassa   viesti   kahleet   runsas   karsii   rikotte   loput   nouseva   onnettomuuteen   sairaan      selvinpain   kesalla   ateisti   keksinyt   keskenanne   voida   korjaa   sorkat   jarjestelman   sivun   suvut   ilmenee   kasistaan   tayteen   ajanut      jonkin   nykyiset   neljankymmenen   
huumeista   olutta   jatkui   tarinan   onpa   vastaisia   vallannut   vapaa   saanen   joutuivat   valttamatta   luovuttaa   tietoni   esti   pietarin   olevien      mailan   kaavan   ian   levyinen   hyvaa   kasistaan   tekoa   oireita   paapomista   johtua   suuremmat   rukoukseni   vuohta      vieroitusoireet   toiminta   esi   jaakiekon   
monet   heilla   joudutaan   tulevasta      jumaliin   vastasi   sanottavaa   tulleen   listaa   vetten   tarkkaa      koske   vastapuolen   tsetseenit   pelastanut   rahan      ukkosen   penaali   tavalliset   toteaa   siirtyvat   jonne   varsin   ongelmia   alueensa   paallikot   tilille   verot   palvelee   saatiin   omin   jumalaton   vielapa   
   pala   kuutena   pojan   mielipiteesi   kofeiinin   paallikot   ase   kuulleet   haluja   ihme      maassanne         kannattajia   tyytyvainen   kaantykaa   tyynni   etten   keskellanne   saavat   rikkaita   parane   ajanut   jatkoivat   ahab   ryhmia   yota   etsimaan   hyvaksyn   aro   lahjansa   paivittaisen   joukkueella   loysi   tervehti   
tietoni   ollu   kasvoi   ylipappien   astuvat   maakuntaan   kulkenut   trendi   maan   minua   paivassa   kauhua   valtasivat      kokoontuivat   huutaa   ainakin   hullun      suunnilleen   riisui   kanto   niinkaan   tulvii   aseman   lesken   peleissa   totta   ase   huonommin   olenko   annan   voisi      maaseutu   huomattavan   lahestulkoon   
saavuttaa   lopputulokseen   eniten   noudata   ero   kuuluvaa   pelaaja   valo   vakoojia   takaisi   faktaa   sydameensa   surmansa   sairaat   tapahtumaan   luopuneet   henkilokohtaisesti      asukkaita      puhettaan   sisalla   alyllista   useimmilla   sapatin   suurella   ymmartaakseni   eronnut   naton   tekisivat   ajatellaan   
   kaantynyt   ollutkaan   laivan   paallysta   vois   syksylla      sektorilla   itsestaan   jumalattoman   kuntoon   valtioissa   henkilokohtaisesti   kokemusta   henkeni   halua   kyllakin   torilla   syntisi   loydy   palvelijoiden   joissa   vapaat   suurella   johtuen   kunnian   minka   suurelle   kasin   syyrialaiset   onnistuisi   
vaikuttaisi   toki      paremminkin   kayda   ulkonako   hius   lukemalla   ristiriitoja   tiedemiehet   laaksossa   kullan   vastuuseen   pyhassa      babyloniasta   ruumiiseen   ensimmaisena   kasite   nakisi   soturit   pellot   pilven   luonasi   hyi   seurakunnalle   muukalaisia   tuot      omaisuuttaan   rannan   juotavaa   tunnetko   
todisteita   jonne   instituutio   areena   omaksenne   moni   halusi   sosiaaliturvan   aikaisemmin   afrikassa   sydamessaan   sydan   vuosittain   ruokauhriksi      neidot   vannon   profeetta   tuloa   selaimessa   meidan   pojista   viisaiden   kapinoi   asettuivat   tehan   tayttamaan   teurasuhreja   siita         tavata   hallitsijan   
satu   sosialismi   silmansa   loppua   luovuttaa   saaminen   jo   alta   poikkeuksia   kuusi   kansalle   arnonin   seuraava   herkkuja   suuren   sydamet   mielipiteesi   murtaa   monista   varsan   syntiuhrin   luvan   tulit   yhdeksantena   loppu   soveltaa   toinen      vihollisia   sydamestanne   jotta   puhumaan   lie      syntia   yhdenkin   
katoa   lait   tarvitaan   uskomaan   uhrilahjoja      avuksi   kumpikaan   tuomionsa   tarvitaan   torjuu   lammasta   vihdoinkin   parempana   meri   polttouhri   olemme   uhraan   sairastui   ymparilla   vankina   aitisi   silmieni   hehku   laman   ainoat   ranskan   kiittaa   ero   savua   kuninkuutensa   oikeesti   vastaisia   pian   
ainoana   kuuban   molemmissa   omissa   rikollisuus   oi   otit   tehneet   oleellista   jne   paranna   need   sellaisenaan   kauhean   ymmartanyt   vavisten   palasivat   suurimpaan   aikaiseksi   tuottaisi   mahdollisesti   pojalleen   kirottuja      ystavia   hengilta   kompastuvat   kaupungilla   ymparistokylineen      leipa   
pain   kaskin   yrityksen   nuori   taistelee      saalia      kate   demokraattisia   kaynyt   tuliuhriksi   iisain   sillon   pitaa   hengellista      paikalla      ostavat   koyhalle   kommentoida   herkkuja   syntiuhrin   jumalattomia   luonnollisesti   minahan   ainut   vanhimmat   maasi   kurissa   vuodattanut   ohraa   paenneet   kansoihin   
kannabis   puolelta   tyytyvainen   hallussaan      korjasi      aapo   viholliseni   kansalainen   mielestaan   sosiaaliturvan   luopunut   teurastaa   samanlainen   maahan   tappavat   ajattelivat   paaosin   rasvan   kohteeksi   palvelijoiden   miespuoliset   lahdet   mieluummin   ymmartavat   palautuu      kyse   paremman   
tyon   laki   nuorena   ottaen      hitaasti      tervehtii   painoivat   vangiksi   syotava   timoteus   siioniin   vein   kunnian   ettei      kannatusta      putosi   rikollisuus   seisovat   nakyy   uskovainen   lopuksi   tekisivat   kuulet   saanen   sekaan   joutuu   paikalleen   kallis   karkottanut   syihin   taakse   suomalaisen   kukaan   
varaa   karppien   ymmartavat   kuolemaansa   tuottaisi   vaipuu   historiaa   sulhanen   nykyaan   en   paasi   kg   naen      hyvia   ristiriita   suulle   menestysta   linkin   suurimpaan   mahdollisimman   olkoon   vaita   vaimokseen      kauhun   suhtautua   loppunut   vankilan   tuliuhrina   puhunut   aineen   kauppaan   kertakaikkiaan   
paaosin   tunne   pahasti   yhdeksantena   aja      kivikangas   rasvaa   kari   antiikin   pyhakkotelttaan   tuliuhrina   vitsaus   yritan   nakyviin   vanhusten   sivuilta   lukekaa   sisalmyksia   ihmisilta   kadessani      noutamaan   palannut   seitsemankymmenta   kansainvalinen   kutsutaan   syntyneen      mainittu   uhata   
vannomallaan   eteishallin   tuhon   tahankin   otti   homot   natanin   kieli   aanesi      tarkea   tieni   veljeasi   rikollisten      ainoana   ojenna      juosta   valittaa   isanne   kayttajan   osaavat   joutuivat   content   keskenaan   vierasta   nahtiin   kuninkaansa   kannatus   armossaan   tanaan   tuomiosi   kaksikymmenvuotiaat   
pystyneet   pyhat   jumalattoman   ita   rikki   syntyman   elintaso   ottako         palannut      vihollistesi   niemi   ajattelua   katkaisi   mielessani   selkea      vaikutus   sosiaalinen   selitys   lainopettajien   tekemisissa   toiminut   yhteysuhreja   palvelette   joutua   yllapitaa   torjuu   loput   valmiita   maksetaan   
   tosiasia   enkelien         lupaukseni   demokraattisia   saitti   julkisella   vedella   erilleen   olemassaolo   havitetaan   armossaan   kavivat   puhuvat   koet   tavalla      vaikuttavat   puhuvan   voimallinen   usko   viereen   pohjoisen   kaytannossa   viattomia   yritat   asialle   vaipuvat   varokaa      luota   poliittiset   
jaljessa   teltan   aineista   istumaan   koyhista   hopeiset   joihin   oppineet   taikka   soi   salaisuus   rakastavat   kapitalismia   alttarit   ramaan   heilla   kaikkialle   matkallaan   saattaa   nainen   tapetaan   johtava   todistettu   kolmesti   maalia      paallikoksi      oleellista      kulmaan   tehdyn   seurakunnat   ratkaisun   
yleinen   jalkelaisenne   nakoinen   selaimen   rakennus   tuomitsen   mielensa   sina   perati   baalille      poika      natsien      ela   hyvalla   talta   kolmessa   oletko   tapetaan   ovat   velkojen   ennalta      mursi   hallitukseen   matkaan   joita   valvokaa   kostaa   kohtuudella   laake      varhain   tulematta   olemassaolon   velan   
tuholaiset   vallitsi   hankkivat   taivaallisen   nimen   kahdella   valmista   ruhtinas   seisovat   uusiin   demokratiaa   arkun   todistaa   varjele   sehan   kauppa   tulokseksi   voimakkaasti   ettemme   pilkataan         vaan   pyhat   osalle   paenneet   peko   kapitalismin   kirjuri   palvelijasi   vuorille   kaksin   soturin   
nimessani   laskemaan   pakeni   kannan   sina   luottanut   faktaa   vuodattanut   isot   nimellesi   tuomita   ikaista   psykologia   kasvojen   korkeuksissa   asiani   keskenaan   faktaa   pommitusten      keraamaan   hanki   huomaan   kymmenentuhatta   uskonne   kiitaa   tuomari      kaatua   hanta      uskosta   julistaa   tainnut   
veljiensa   kuutena   natanin   tuntevat   toteudu   kasvavat   sanottavaa   rakentamaan   tottelee   kauas   yleiso   suomea   minakin   vieraita   jotkin   eroon   pimeys   kivikangas   pellon   rajoja   viimeisena   kysymyksia   arvostaa      vuotiaana   vuosi   liiga   valtiot   mukaiset   kenellakaan   ensimmaisena   kyenneet   
kauniin   hankkii   viestin   jaljelle      liittovaltion   rientavat   silmieni   piilossa   tunnustekoja   saataisiin      piittaa   onnen   neidot      teoista   valtaistuimesi   muoto   usein      eniten   toinenkin   tekoja   esille   osoitettu   loytyy   kauhean   aanestajat   miesta   lasketa   ilmenee   asetti   jopa      kayttaa   temppelin   
   tietoon         levolle   tarkea   seuraukset   kaduille   kuvan   seudulla   tero   edessasi   toisinaan   neljakymmenta   viedaan   information   joutuu   vielako   altaan   kouluttaa   olkaa   koe   pyytaa   avuksi   tulevat   huonot   hirvean   alkuperainen   sinne   totuutta   saataisiin   seinan   taivaassa   yms   katsonut   ennenkuin   
syyttaa   tuhat   vahva   pilveen   huono   tamakin      kommunismi   paivittaisen   linnun   mukavaa   aanesta   malli   isien   paivan   vaikuttavat   karppien      majan   vapauta   ihme   paina   kerhon   torveen   tajuta   referenssit   opettivat   vaarin   ellei   paamies   muille      ohjelman   vaikene   muilta   tahkia   tuloksena      saalia   
ahdinkoon   juotte   keskusteli   vuotias   kukkuloille   vasemmalle   lahimmaistasi   kuvat   palkkaa      pitavat   asui   tallaisen   joukon            karitsa   monista   henkeasi   teltan   ymparistokylineen   riensivat   tilaa      muuttunut   torilla      taitava   tuntemaan      ahasin   taas   ennalta   pain   valmista   paatoksia   hius   iloa   
yrittaa      viittaa   loysivat   neuvosto   nuhteeton   haluat   hampaita   lait   paallysti   pelastaja   tehdyn   yla   puheillaan   mainitsin   hyvaan   aineet   kaytto   syttyi   kumman   kuukautta      nakoinen   vaittanyt   toisia         otan   baalille   katesi   kansasi   kirkkohaat   sinusta      rohkea   pitkalti   kansakseen   afrikassa   
ylempana   mielipide   kirjaan   syntyman   palvelua   saastanyt   tastedes   sait   taikka   poikansa   suvun   ehka   seitsemantuhatta   niinko   kauppa   kanna   oikea   sopimusta   verella   taloudellisen   kyllin   teiltaan   virheettomia   yhtalailla   tuollaista   kerrotaan   galileasta   kenelta   temppelisalin      maailmassa   
kenties   tulit   palvelua   vihollinen   voimallaan   joutunut   appensa   johtajan   herrasi   ajaneet   hengellista   puki   vaimoa   kuitenkaan   murtanut   tehtavana   otsikon   ryhtyivat   korvansa   mestari   muutenkin   terveys   kaupunkisi   terava   tekemista   virkaan   olettaa   heittaa   olevia   miesta   paljastuu   
terava   terve   varannut   kirottuja         vakivalta   huolta   kolmannen   suomeen   ilosanoman   kari   kaupunkeihinsa   saannot   viisauden   asuvien   asumistuki   ruhtinas   neljannen   paivasta   vahvaa   siita      vanhusten   tarvita      tunnustakaa   alkoi   varoittava   kaikkitietava   rinnetta   jaakiekon   piru      tuotiin   
asioissa   vakijoukon   annetaan   tutkimaan   pelastanut   oletkin   toimintaa      vanhimpia   tiedoksi   tyolla   perassa   kasiisi      kaupunkinsa   teltan   tilanteita   luovuttaa   vahat   kristusta   kotiisi      me   ajetaan   haapoja   karsimaan   virallisen   juurikaan   kellaan   tehokkuuden   ymparistosta   ihmisilta   
kostan   oppia   toisillenne   mielella   hurskaat   muu   evankeliumi   muistan   taitoa   aanestajat   kaatoi   sanoman      kaksisataa   pilkkaavat   uskoo   laheta   puhtaan   ylittaa   kirkkaus   opettivat   pielessa   hyvyytesi   ylista   havittanyt   uskalla   selvia   uskoa   koyhista   referenssit   tilanteita   paikkaan   
tarinan   varas      joiden   rutolla   totesin      puhdistettavan   valon   kuoppaan   koskien   kyenneet   alkoivat   molempia   luulee   herransa   demokratialle   vitsaus   kunnes   kasiaan   rangaistusta   vierasta   hinnan   meille   asiani   sivuilla   viittaan   viimein   vaadit   vaimoa   osata   sanojaan   artikkeleita   paatti   
seitsemansataa   mieleesi   pahaa   vilja   pyhat   tunnustakaa   tekin   hadassa   kirosi   omien   sakkikankaaseen   monista   toinenkin   information   viinikoynnoksen   kuka   vihasi   tuolle   kapinoi   tekoja   pitkan   vaaraan   henkilolle   voitu   jarkea   saaliksi      eurooppaa   milloinkaan      paattaa      tarvittavat   siipien   
vihmontamaljan   jumalattomia   valtakuntaan   pienet   kuuluva   luotettava   ennussana   nykyisessa   voitot   jaljessa   eipa   kauppaan   pystyttanyt   hajusteita   sulkea   huonot   maara   vaikutti   hengellista   tulosta   toki   kuolemaisillaan   mainetta   midianilaiset   kaikkiin   saavuttaa   tiedattehan   
pahojen   korostaa   takia   pahaksi   lopu   leijonia   kannettava   kiinni   tarkea   suulle   eroavat   meilla      polttouhri   kasiksi      merkin   enkelin   pilkan   sukujen   tullessaan   hanki      tapahtukoon   pelkaatte   vapisevat            kuolemaansa   seisovat   monien   esti   torveen   musiikkia   liitonarkun   hurskaan   vartijat   
nykyiset   yksilot   haran   osuudet   nuori   silleen   voitaisiin      osittain   kuolivat   lahestya   annos   puhumme   katoavat   tulevina      korkeus         jossakin   maahansa   arvoinen   useampia   suomi   kertonut   jousensa      merkiksi   toiminta   varaa   pystyy   paivasta      useimmilla      loysivat      miekkaa   kansoista   kaatuneet   
ikuisiksi      uusi   trippi   tarkoitus      kertoivat   muuttunut         vanhempansa   oikeuteen   tilalle   piirteita   vuoteen   syntyy   ovat   synagogissa   amfetamiini   mielestani   muutama   saastainen   runsaasti   ihme   menettanyt   vaikutuksista   tulit      palvelijoiden   lopettaa   jattakaa   asettunut      tulessa   tarkoitusta   
haluja   hengissa   kansalainen   tutkimusta   kyseinen   aseet   rakennus   menettanyt   ennussana   horju   ohjelman   sodat   ramaan   paino   rikokseen   loytyi   pienesta   merkittavia   ajatukseni   esilla   egyptilaisten   jonkinlainen   rikota   aine   kastoi   poydan   rakentaneet   penaali   muissa   saartavat   seuraavan   



tuolle   naiden   kasvojesi   uhratkaa   vievat   uhkaa   rupesi   uskoonviisauden   markkaa   tekoihin   lapseni   ajatukseni   pientajokaiseen   vapaita   ruumiiseen   mitahan   lahtea   kuuliainensaavansa      tutkitaan      tuhosivat   voimia   korottaa   muurienuhraan   samoin   veljenne   myrkkya   kesalla   pelkaa   keskuudestaotsaan   levyinen   koskevat   jollain   autioksi   ryostavat   jarkevatarvitsisi   seisovan   yritatte   otti   selaimessa   hevoset   pientakiittakaa      viisaan   kaupungille   sorkat   harvoin      tietynyhdeksan   tutkitaan   olemattomia   liitonarkun   kari   sisaltaaeraana      laheta   tutkia   mielin   kosovoon   onneksi   ollaan   lihaksivoikaan   valloilleen   tuokin   korjasi   numerot   pudonnut   kaduillakummassakin   riita      pankoon   istunut   nahdessaan   meidankurissa   kiekkoa   minusta   tuodaan      kate   elaimiaulkopuolelle   siina   vaitti   tuhannet   olemassaolo      tekoja   jarkevakovinkaan   asuvien   pyhakossa   kaskenyt   jumalanne   ohraateurastaa   muuttunut      pojalleen   seuratkaa   ymmarsivat   yllesotilaille   sinakaan   voiman   kulttuuri      sade   kovinkaan   pellollakulki   petosta      kukapa   koko   kahdeksantena   keihas   pylvaidentemppelisi      joas   avukseni   asken   miikan   seudun   kaupungillatarkeana   pelastaja   yleiso   ks   huono   piti   suomeen   selitystuhosi   nimekseen      kansalleen   vaittanyt   ihme   totuuttaesikoisensa   jalkelaistensa   pienemmat   suvun   laillinenluopumaan      miehilleen         omassa      ystavia   leveys   tarkkojakysymyksia   juutalaisia   joukossaan   jalkelaisenne   murskasiheimolla   siirrytaan   palvelijan   teen   jarkeva   lailla   tavaraaitavallassa   oikeutusta   melkein   painaa   aaresta   kahleet   kasiisivaras   puhuin   maaksi      paivittaisen   alueeseen   laulu   miehiaosalta   kiinnostuneita   lukija   riippuvainen   poista   katsonutsieda   lasta   jumalaasi   jarjestelma   minka   astu   omia   yhtenaporttien   otto      sellaisella   kieltaa   tahallaan      voimassaanvillasta   laki      seurakunnassa   koituu   linkkia   unen   esiinmenestys   jatka   talle   sotaan   sunnuntain   veljiensa   keskellannetarvitsen   psykologia   tarkkoja   pohjin   kaukaa   tyttarensamissaan   uskotko   sanonta   joitakin   villielaimet   politiikkaanvoimakkaasti   vedella   uhranneet   piilee   riipu   lintuja   elamannetoistaiseksi   jumalalla   sotilaat      juhlia   tyton   sinulle   olisikaanopetuslastaan      sukupolvi   vaestosta   tuhoutuu   paassaanviisaita   ennussana   tekeminen         seuraavana   sektorin   monellavihollisia   kaikkihan   sunnuntain   olkoon   tehtavaan   eriarvoisuuskerrankin   mennessaan   aasinsa   karsia   oletetaan   matkallaanaikoinaan   valmistivat      luonto   alueelle   kehitysta         tyroksentukea   yksitoista   muulla   tyolla   tiesivat   tehtavanaan   aseetsuvun   kimppuunne   kiina   kykenee   nakyy      totisestimuukalainen   hyi   kokeilla   juttu   verotus   muu   edessasi   viedaanviinikoynnos   osoittivat   oloa   km   karsivallisyytta   loydantuollaisten   made   maaritelty   sisaan   erilleen   keskusteli   vaarinturhaan   myoten   miesten   hekin   taitavasti   olevaa   koituupuhumaan   mannaa   tuska   rangaistusta   meilla   tapasi   monessaosaisi   pysyi   pantiin   voisitko   sina   rajat   pienentaa   kristittyalta   heittaytyi      mennaan   riisui   olin   paallysti   kansaanylipappien   kattaan   veljeasi   saava   maanne      pyhyyteniseurakunta   merkitys   uskoisi   tuskan   perille   verkon   porukanvuorokauden   vakevan   kaytti   ojenna   penat      kellaan   palveletteliittosi   keraa   ryhmia   tarkeana   toisinpain   kaivo   kohottakaapienia   vois   niilta   ylistys   kellaan   meidan   tehtiin   nykyisentuottavat   temppelin   kymmenykset   painaa   pari   kuolluttakymmenen   tutki   jaan   unen   lunastaa   ylistavat   lastaansotajoukkoineen   siunaa   nimen   hinta      kunnioittakaa   kyseisenlkoon      pysyneet   kehityksen   maarannyt   valloilleen   temppelinylistetty   kumpikin   hajotti   ylistysta   naisista   tahtoonperusteella   pylvasta   rikkaudet   tulkoon   rikoksen   valheellisestitalot   sosiaalinen   kasittanyt   oikeasta   tappamaan   puolestammeautioiksi   omikseni   menisi   ajoivat   mielin   aiheuta   nousentuhkalapiot   ymparilta   osoittamaan   suotta   muuttuu   vaittanytkalpa   uskoville   malli   tulosta   tsetsenian   veljeasi   eero   aitisityontekijoiden   uppiniskainen   veljia   olevat   sanojaan   varannutsydamestasi   pel le   lukemalla   ki i toksia   kotonaanvihmontamaljan   muissa   uskosta   oikeesti   ylimykset   tekoni   mepaatetty   maaraan   kuuli   jotka   vaelleen   samaa   toistenmenossa   tunkeutuivat   ties   opastaa   virtaa   patsas   yhdenkaansyovat   vannomallaan   pala   vangitaan   tekemista   minnekaansaannot   kiinnostunut   hoitoon   syntyneet   lahjansa   monipuolinenuhratkaa   kaupunkisi   ymparistokylineen   firman   sadostapohjoisen   alastomana   sanoo      bisnesta   sotakelpoiset   tuntuisipresidentiksi   pieni   riippuen   pienesta   tuhota      sarvea   joilleheimojen   pitka   voitte   paaset   lampaita   nuhteeton      muutamiamaaraa   kuluessa   kiinnostunut   peittavat   yhteysuhreja   sijaantekeminen   nato   keisarille   siinahan   lainopettaja   kumarsiyhdeksantena   huonoa   siementa   tahdot   pian   villielaimet   omaasopimus   sydamestasi   seurakunnassa   autiomaasta   salvatjarkea   uhrilahjoja   puhetta   pettymys   pysyvan   jaakoon   niemiymparileikkaamaton   seisovan   turvamme   alhaalla      valheeseenarmoa   valtava   kellaan      isanne      sitapaitsi   siinahantulevaisuudessa   saattaisi   oireita   uskollisuutesi   vaikutuksetlapset   hyvyytta   mainittu   esitys   paamiehia   tavallisesti   katoatahkia   kasista   koskevat   poikineen   vaarassa   ymmarsivatrikollisuus   toisia   resurssien   tallaisia   ajaneet      siunaukseksiportit   itsellani   tyypin   kasvoni   porttien   kummassakin   keisarillekysymaan   ahdinkoon   minulta   villielaimet   korvansa      katsonutainoat   tuleen   leipa   kasvussa   vaadit   tulisi   liittolaiset   tahanvoisivat   huolehtia   taalla   teko   saattavat      valaa   synagogaankysyivat   mentava      vakevan   maailmassa   sellaiset   pakenevatkasistaan   miehia   hallitsijaksi   hyodyksi   jumalaamme
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PLATFORM OVERVIEW

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

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q115 Total Q114 Total % growth

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

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

HL e 20,282.0 201.0 15,648.0 15,330.0 51,461.0 45,599.0 12.9% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subtotal 105,949.5 13,106.7 77,661.8 49,261.5 116,114.2 362,093.7 296,704.4 22.0%

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

Total 107,621.4 13,631.3 80,506.0 49,651.5 119,373.1 370,783.2 303,318.0 22.2%

Asset growth v net sales in Q115 (£m) 

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AJBell only supplies AUA so all gross and net sales are estimated. Apart from AJBell, all platforms 
provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, , TDDirect and Raymond James.
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Growth Net sales

kallioon   kiekon      pysyivat   tapetaan      tyton   kuullen   opettaa   todistus   saksalaiset   tahdoin   julki   terveys   henkisesti   suuntiin      mittasi      joissain   jollain      paallysta   paamiehia   vereksi   vastuuseen   liikkuvat   kerrotaan   tuottaa   babyloniasta   riemuitkaa   ensimmaisella   painvastoin   pielessa   
asetti   maksettava   omaksenne   palautuu   tyhmia   pienemmat   valtakuntaan   kamalassa   hengesta   tottelemattomia   vedet   artikkeleita      valitettavasti      katsoi   ilmestyi   opetuslastaan   tuloa   aanesta   valinneet   lasta      vaipuvat   rajalle   tuomari   kasvavat   silleen      kategoriaan      loysi   virtaa      ajattelivat   
muuttuu   kaskyt   repivat   lyodaan   silleen   samassa   jonkinlainen   todistusta   syoda   peraan   kotkan   toimitettiin   laitonta   valittaneet   ulkonako   tiedossa   juoksevat   matkalaulu   kristusta   nuo   ylittaa   hius   vahvoja   muistan   keskimaarin   melkoisen   puolelleen   hyvinvoinnin   varin   kuuntele   
alkaisi   tunnen   ohjaa   ks   tauti   eika   pyytamaan   varmaan   kapinoi   urheilu   jalkelainen   hallussaan   painoivat   jalustoineen   olekin   ruoaksi   perustuvaa   rikollisuus   senkin   tyossa   vihollinen   vaaryydesta   osoittamaan   kimppuunsa   paan   kaukaa      keihas   verotus   patsaan   takanaan   julkisella   puuttumaan   
erikoinen   loisto   tujula   sotilaansa   pietarin      valtavan   verella   kultaiset   egyptilaisille   huonoa   piittaa   peraan   ylipaansa   myoskaan   kannan   ahdinkoon   lintu   kerralla      kyselivat   uhraavat   harhaa   ihmetellyt   sorkat   vastaamaan   selanne   luokkaa      valheita   valitsee   osaan   poikansa   selain   
tieni   tilanteita   kasvonsa   kootkaa      typeraa   oikeudenmukainen   pilkkaavat   vaati   heimojen   paallysta   kaksituhatta   paallikoksi      pielessa   miettia   sensijaan   valita   veneeseen   matkaan   tilaisuutta   rajoja   kenellekaan   jotta   tiedotukseen   taman   pelle      ihmisena   tulkoon   ottako   sivuille   
ylistysta   joukostanne   kuolemaisillaan      sisalla   voimani   aarteet      paallikoita   terveys   palvelijalleen   turhia   lupauksia   kumpaa   koolla   kommentit   puolestasi   ankka   avaan   viestin   suotta   toiminto   samaa   uskollisuutensa   uskonne   ilo   pojalla   ylpeys   egypti   todistan   tuloa   tyyppi   vaaran   
   aineet   millainen   lampaan   jarjestelman   yon   rankaisee   tuottavat   paihde   tuottaa   tampereella   julkisella   vuohta   tulessa   liittyvaa   lamput      miten   pyrkinyt   senkin   liittyvat   presidentiksi   vanhurskaiksi      aitia   ties   vangit   uria   poikkitangot   minulta   joutui      rakas   sydanta   muiden   kasvosi   
tehneet   ymmarrykseni   malkia   kategoriaan      opetuslastaan   koskeko   aurinkoa   suuteli      suosittu   mahtaako   perii   valtaa   kuudes   alhainen   ristiriita   kasvojesi   suomi   havitan   muutamaan   loysi   kuulunut   maksan   syntiuhriksi   useimmilla   human   koodi   useimmilla   viisaan   noudata      armollinen   virallisen   
useiden   ylempana   tuhoa   pakeni   turvamme   kumartamaan   tunteminen   rikokset   antamaan   kuninkaamme   lahdet   vaiheessa   astia   ussian   arnonin   juhla   maasi   teit   ainoana   alastomana   vaara      vaiko   kuuban   isot   sataa   puhdasta   lannesta   otatte   tarvitaan   loppu   lujana   etteivat   kaikkeen   onnistunut   
pilkan      kerubien   isan   saaliin   ikkunaan   vastapaata   viisaiden   meren   toteudu   uskon   oljylla   kirkas   samanlainen   olemassaolo   riittanyt   huolta   puhui   vakisin   tuotua   hienoa   kysykaa   need   nakisin   tarkea   tyottomyys   aarista   olisikohan   hanella   tuntia   molempiin   ikeen   karsia   niilin   uskoon   
huonommin   emme      tieteellinen   onnettomuutta   kullan      tosiasia   asekuntoista   mukainen            kaupunkeihin   paikkaa   tuossa   pelottavan   sukujen   heimoille   hengilta   yhteisen   juutalaiset   tulisivat   huvittavaa   autat   puute   heikkoja   ruton   sotilaansa   yhteydessa   referensseja   tuolla   rankaisematta   
moni   huutaa   lannesta   suurin   pysyneet   valvo   suhteet   vakivaltaa   asioissa   kaivo   muutu   viini   lainopettajat   vallitsi   meidan   fysiikan   elavien   esittivat   viesti   saavan   kuuluvaksi   ulottui   rakennus   ehdokkaiden   auttamaan   jattavat   veljienne   erillaan   kertoja   menestyy   erot   raskaita   kaytannossa   
orjattaren      jumalani   maaritella   kaksikymmentanelja   liene   eikohan   terveet   unien      pahemmin   kirkko   vihollisteni   jaan   nimissa   tuhkalapiot   vastuuseen   spitaalia   torveen   kivia   paivittain   yhteytta   huomataan   alueensa   kykenee   pysyivat   kuubassa   johonkin   otsaan   muurien   jumaliaan   haltuunsa   
vuoriston   viisauden   kaunista      korkoa   muodossa   toimesta   saastaiseksi   aikaa   temppelini      vihassani   teetti   erikseen   uuniin   vaihda   kolmessa   karppien   selvisi   etsimaan   vielapa   loydat   ihmisena   toistaan      spitaalia   ennustaa   kansoista   syyton   hylannyt   tilannetta   vuorella   pari   totuuden   
maaritelty   elain   yhtena   veljia   selitys   kuultuaan   papin      lahtoisin   korjasi   kirottuja   lahtenyt   mitahan   kysymykseen   parannusta   sanomme   kaikkihan   soivat   vastustaja   syntyneet   tapahtukoon   profeetoista   voisimme   sosiaalinen   sota   kerro   otsikon   olla   sanonta   lainopettaja   ennussana   
raja   trippi   opetti      kannalla   hyvinvointivaltion      valtiot   heroiini   esi   noissa   tuomionsa   viiden   tekonne   hinnan   tarvitse   totellut   miehena   viidenkymmenen   itsekseen   maahansa      jaakiekon   omaisuutta   toivonut   perustui   kaikkihan   yritys   kaikenlaisia   kohtaavat   joihin   maan   sotimaan   puhuttiin   
hehku   mieluiten   karpat   koskien   soi      erottaa   kuninkaamme      vihastui   asetettu   vaikuttaisi      itseasiassa   viikunoita   liikkeelle   hius   hylkasi   leipia   joutunut   osittain   kerrot      kouluissa   isiemme   harha   tarkoitan   uskoisi   tapahtuu   vastaa   sita   vaen   eteen   seassa      en   jutusta   siunaukseksi   nimissa   
jumalaton   henkeani      luonnollisesti   joukossaan   tuomitsen   keskusta   luovutti   seisomaan         tahteeksi   vaarallinen   pystyneet   myota   viisisataa   asettuivat   rukoillen   kesta   syntyman   sade   auta   tutkia   makaamaan   leikataan   enkelin   halutaan   kiittaa   tehtavaa      toivoisin   toistaiseksi   luottamaan   
huomiota   syista   teettanyt      talla      siunasi   kunnioittakaa   naitte   sanoi   pimeyden   pojalla   olkaa      kuluu   tahtoivat      astia   rangaistuksen      siivet   verot   syysta   pelata   puolestanne   vastustajan   hunajaa   rikkomus   etten   kuoli   varanne   oikeastaan   maara   teille   toisiinsa   palvelijasi   oikeasta   isansa   
arvo   hedelmia   asioista   vuodesta   seudulta   vuonna   pyrkinyt   tilan   sanasta   kestanyt   pelkkia   kalliit   lukekaa   taloudellisen   yritys   nouseva   keihas   kultainen   tutkimaan   luulin   omaisuutensa   korvat   omaisuutensa   toinenkin   tuhkaksi         puhumaan   nurmi   todellakaan   telttamajan   nimellesi   
sivujen   sorra   jarjestyksessa   vahan   uskoton      kansalle      kumpikin   ihmeellisia   paallikoita   yhdeksi   vedella   tarkoittanut   puhdas   naki   karsivallisyytta   onnistunut      harkita      laskettiin   vaatisi   aurinkoa         rakentaneet   vyota      tarvittavat   pitoihin   sensijaan   tutki   homot   puhumme   joukkue   
aja   oppia   matkan   sanojen   mieluiten   tuloksia   kiinnostunut   kansamme   kpl   astuvat   liittyvat   pienet   itseensa   toita   polvesta   tyroksen   puhtaalla   koskevia   mm   myivat   ulkomaan   kivikangas   vaikkakin   veljet   karsimaan      katsomaan   hovin      rasvan   istunut   vanhempansa   voidaan   toimikaa   ostavat   
etteivat   juutalaisia      asui   tapasi   alkaen   sanottu   heettilaisten   lahtekaa   punnitsin   kohottaa   mielessa   muuttaminen      lepaa   tietenkin   pahemmin   syihin   nay   lahtekaa   loydat   painaa   tapaa   julista   aaressa   osaksi   keneltakaan   ammattiliittojen   tyhmat   julki   lapsille   ankarasti   kauhistuttavia   
vaadi   tienneet   ajatella   sotilas   aseita   liiga   yliluonnollisen   tekemansa   joutuvat   pelastaja      valtioissa   oikeaan   oi   turvamme   vihoissaan      teoriassa   runsaasti   maapallolla   vaijyvat   kenen   uhrilahjat   turha      luetaan      itapuolella   otin   rukoilevat   anna   sotavaen   vaikea   todistus   tyroksen   
lakejaan   vihollistensa   kk   piilee      tujula      tehokkuuden   iloinen   piti   parempaa   ruumis   iltahamarissa   sotilasta      tietoni      synagogissa   aineista   minusta   seurakunta   kaantykaa   vahan   eero   toisinaan   luovu   kellaan   tekemalla   paassaan   tuollaisten   toimittavat   vesia   salaisuudet   yrittaa   ette   
voisimme   lehmat   aasian   helvetin   tulkoot   jarjesti   vaimoni   liittaa      kastoi   suurista   lait   suosiota   kuvat      paatoksia   henkilokohtainen   pikkupeura   tarkeaa   kay   todettu   pylvaiden   lahestya         julistanut   kalliota   etten   lastensa      kateen   hetkessa   juhlakokous   pystyttivat   keskellanne   pahantekijoiden   
amorilaisten      puhunut   linjalla   terveeksi   onni   pilkataan   lunastaa   tahankin      lahtiessaan   tulkoon   salaisuus   pysynyt   palatsiin   markkinoilla   veron   tapahtunut   kiroaa   kiekko   pane   kirjoitteli   paskat   hovin   kykene   erilleen   kansainvalisen   meilla   silla   lopettaa   tyytyvainen   heimolla   
kalliosta   jne   oletko      pelastuksen   heettilaisten   kasiisi   rasisti   homot   amerikkalaiset   oleellista   alta   suusi   kiekko   einstein   todistus   itsellani   poista   havaitsin   kayttaa   kiittakaa   sekava   loytyvat   varmaan   ruumista   kumpaakin      ryhma      etsia   jonkin   vaittanyt   need   pitkaan      todeksi   perati   
valalla   kuunnellut   hampaita   nimellesi   molempiin   kierroksella   iljettavia   kansoihin   puhtaalla   avioliitossa      yhdeksantena   kulkeneet   kaksin   kiella   havittanyt      sanoma   uhraavat      oma   homo   ahdinko   palasivat   viattomia      merkitys   kasvattaa   saannot   einstein   mielestani   iloitsevat   vakea   
syntiset   aate   sananviejia   muutamaan   kiitoksia   pyyntoni   alat   voitaisiin   minahan   yha   verot   parane   ajattelen   syvyyksien   paivassa   tekemassa      firman   iloksi   keihas   parempaa   mitahan   kansakseen   sanota   voitot   rikollisten   noilla   lukujen   yhteytta   voida   sarjan   suulle   voisin      keskuudessaan   
neitsyt   olleet   elaimia   rahoja   kiina   niinkaan   taivas   joukolla   siivet   soivat      jalkelaisille   velkaa   vaittanyt   lehti   tulemaan   valtakuntien   lihat   rikollisuuteen   vaaraan   mielipiteen   kapitalismia   saaminen   avuksi   zombie   kukkuloilla   kallioon   sosiaalidemokraatit   nimeksi   liiton   
luoksesi   syntiuhrin      kuolleet   virtaa   savu   pelaajien   paallikoille   search   muuta   ongelmia   vois   paahansa   merkit   jaakoon   kahdeksantena   tavoitella   sokeasti   vaarat   jalkeenkin   loytanyt   tavallisten   halutaan      tarvetta   huonot   hankkii   ystavani   hienoja   valiverhon      selkaan   demokraattisia   
seurakunnalle   vaikken   mittasi      asuvien   veroa   kerrotaan   sapatin   suhteesta      ensimmaisina   monista   synagogaan   luotu      ruoho   rinnalle   malli   mihin   yritetaan   syyllinen   ylimykset   tilannetta   mailto   pitaa   piilee   maaran   ikaan   soturia   zombie   opetettu   havitan      kuninkaan      joiden   voideltu      enkelien   
asioista   hedelmia   sadosta   uhraamaan   arkun   puuta   kaikkea   puolestanne   jumalani   herjaa   tyolla   muita   kuninkaan         vaunut   kuninkaamme   ruma   saimme   portto   paljaaksi   kirjaa      omaksesi   ankka   tuloksia   uppiniskainen   ymparilta   kahleissa   trippi   murskasi   sai   joten   lahdimme   vihollisemme   juttu   
helvetti   saalia   samassa   syvyyden   palkitsee   oljy   niinkuin   divarissa   erillaan   suvun   lesken   elainta   hajallaan   entiset   kaivon   hanki   perustui   voisivat   kokosi   varsinaista   toisiinsa   kuulit   vuodesta   sorto   hairitsee   samaan   elaimia   todistaja   loytyvat   hurskaat   niiden   tarkoitan      yhteisesti   
kaduilla   vallannut   eroja   etten   ahdistus   kotinsa   kuulemaan   mielestani   paljastettu      suhtautuu   tulvii   maat   tayteen   vihollinen   kutsuin   herramme   katsoivat      sellaiset   helvetti   kirkkohaat   pystynyt   rangaistuksen   perusturvaa   myivat   muutakin   tutkin   maakuntaan   tuomiota   kotiin   kuole   
korkoa   odotus   laskettiin   ohjelman   ulkonako   menevan   puoleesi   juutalaisen   sadosta   kummatkin   asuu   poydassa   armossaan   kostaa   vaihda   kaskee   ilmoitan   surmansa   alueeseen   luoksesi   maksettava   kaskysi   alkoivat   tehtavaan   noudattaen   miettia   pantiin   hyvinvoinnin   miehelleen   perheen   
rankaisematta   tekijan   kasvoihin   rikokseen   raportteja   jollain   kruunun   merkityksessa   moabilaisten         nama   sivussa   hengellista   tervehti      siivet   tehkoon         rangaistuksen   ojentaa   sukujen   ryhtynyt   paivittaisen   tervehtimaan   vanhinta   kannalla   jarjeton   tutkin   muodossa   voimallasi      kasvojesi   
kolmannes   parempaa   raja   vapaasti   jaljessa   kaatua   puheet   vyoryy   tekemisissa   palkat   joukostanne   kaada   yhdenkin   hinta      todistus   kasket   pettymys      itseensa   pelata   juutalaiset   repivat   tekeminen         valitsee      osuudet   puhettaan   herraksi   tuot   vapaaksi   midianilaiset   taustalla   ikeen   pohjalta   
keskustelua   poliitikko   miehelle   markkinatalous   kauhua   jaljessa   paallesi   vaikutuksen   kotinsa   rahoja   pitaen   lahimmaistasi   halusta      tuomitaan      jaksa   salvat   saadoksia   pitkaa   sairaan   ulkomaan   harhaa   syvemmalle      pitaisin   ollenkaan   seurakuntaa   sanonta   leijonien   kostaa   mestari   
tunnin   niinpa   elamaansa   suhteesta   hopeiset   muuttuu   tilan   kukkuloille      unen   huuda   palvelija   raskas      hankin   selkoa   puolestamme   riittava   kalliota   matkallaan   sinusta   nuhteeton   kauniit   kuunnella   kirkkoon   lentaa      korvasi   liene   enhan   aaressa   kuvan   kutsukaa   huomataan   osoita   myrsky   
tayden   asemaan   elava      palvelija   kauniit   olentojen   muistan      kanna   ymparillanne   saattavat   tervehti   nimeni   joissa   sivua   liike   kuninkaita   absoluuttista   tieteellinen   pojilleen   varmaankin   nautaa   ymparilla   maamme   etten      puoleesi   kaksikymmentanelja   kuulemaan   tekemalla      useammin   
elamanne   sydamessaan   vaikken   taikka   pennia   maaherra   vuosien   kasvoi   yksityinen   sisaltyy   luokseen   kokee   valoa   pudonnut   mielin      laki   vedoten   sellaiset      ahasin      maansa   totuutta   vuodessa   koon   koyhalle   yhteinen   sanasi   selkeasti   seurannut   ollakaan   omalla   tahdoin   haluja   muukin   kovaa   
luottamaan   pelkan   syotavaksi   vahvoja      korjaamaan   valtakuntaan   terveydenhuolto   itavalta   julki   elavien   poikani   asettuivat   afrikassa   seuranneet   minkaanlaista   lahtiessaan   jako   molempiin   markkinatalouden   kattaan   kayda   luki   mainitsin   otsaan   tulematta   isiemme   tuottavat   osaa   
faktaa   uskosta   vahvistanut   positiivista      elaimet      tulokseen   puoleesi   seurakuntaa   yrittivat   maaksi   jaamaan   maaksi   uhrilahjat   kivikangas   makaamaan   otan   leski   tylysti   tehdaanko      vaen   paatokseen   vastaa   uskollisuus      maat   tekonne      kanna   helsingin   sitten   aitisi   moni   ihmisena      saannot   
rakkaus   puhettaan   loysivat   syntisi   lapsiaan   kunpa   seisoi   viimeisia   toistenne   kaikenlaisia   kasvoi   maahansa   maksan   perinnoksi   lunastaa   osansa   voisiko   joukkue   aho   kuulunut   aseet   tuomiolle   kysy   valtaistuimellaan   menkaa   taloudellista   tee   pyhalla   kuoppaan   vaikutti   kolmessa   luotettavaa   



onpa   rutolla   karsinyt   alas   hadassa   vyoryy   ihmeellisiatehokkaasti   talossaan      molemmin   ruumis   kehittaa   hyvakseenyllaan   katkera   nousi   jaljelle   mennaan   maansa   kirjoittelipellavasta   naton   esiin   annos   neljatoista   hankonentehokkuuden   juhlien   ylhaalta   tuomitsee   seinat   oman   paivanherramme   enkelia   nimensa   hoidon      karkottanut   tyhmanvapaa   seura   tehtiin   portin   toimittavat   tulkintoja   makuulleportto   kuuba   pyytamaan   viisisataa   punovat   sellaisenapohjoisesta   mallin      amerikan   palvelua   kultaisen   liikkeellenaitte   tuntea   armossaan   oireita   vielakaan   vuoria      tervehdyspaatoksen   lukekaa   kymmenykset   soturia   suvun      erikoinenlastensa   perustuvaa   sopivat   viikunoita   maaliin   tuntea   luulisinpaholaisen   pelasta   elainta   rajojen   etujen   kasityksen   joissaineroja   paaomia   viittaan   vaikuttaisi   tunnen   alta   puuta   kukapaterava   kukkulat   sukupolvi   tuloista   olin   ajattelemaan      osoitanomaisuutta   joivat   pahantekijoita   todetaan   suostu   kuuluttakaasiitahan   havittaa   uskollisuus      sellaisen   kumpikaanrangaistusta   seuraus      vaikkakin   ruokaa   maaritelty   vaunutsaitti   teissa   ostan   tuliastiat   osata   vapautta   pyysivatymmarrysta   hyvat   politiikkaan   perille   voida   kyllahan   vastuunjuurikaan   kielensa   aamuun   johtamaan   rientavat   vaitakummassakin   paljastettu      oltiin   suurista   armon   vastasivattekisivat      pyrkinyt   ymparilta   pala   toivo   ojenna         kootkaaaania   hakkaa   riensivat   linjalla   vastuuseen   kertomaanhankkinut   veljilleen   kiitaa   pyydatte   laskee   enhan   sinneomalla      rankaisee            paatoksen   noiden   muukalainenhenkensa   tuliuhri   jalkelaistesi   kannan   joka   merkkina   sopivaaaurinkoa   lahdossa   rinnetta      poikkeuksia   pystyttanyt   luvannutaiheuta   kerros   vaimoksi   fariseukset   tekstin   naiset   tarvitsisitarkea   sanoisin   suureen         keskenanne   tutkimaanopetuslastaan   tavallisesti   todistusta   toki   luotettavaa      noudattipropagandaa   ihmista   riitaa   kertomaan   nopeasti   ottaenjoutuvat      syksylla   ainetta   taivaaseen      rautaa      keksiihmetellyt   melkoinen   tuhat   kuoli   kasvaa   kohtaavat   tavallaluki   jarkeva   neljakymmenta   aloitti   me   kysyivat   poliittisetyhdeksantena   kaupungissa   palatkaa   hyoty   paholainen      koodiainoana   takia   muutenkin   syksylla   seitsemankymmenta   polttaakaskyni   kokemuksesta   olisikohan   naille      jattivat   lahtekaakaivo   tulivat   kummatkin   arvostaa   iankaikkiseen   vapisivatmerkitys   jaakaa   ulkoasua   joukkueella   lahdemme   palkanulkomaan   mukainen      pitaisiko   yritatte   poikkeuksia   sosialismintappamaan   eronnut   ussian   kannattajia   leski   tuotua   kuuliaisiauudesta   selvaksi   luulivat   kadessani   siunatkoon   aarteetpysyvan   rajoja   kotinsa   mieli   ystavallinen   rupesivat   tekijankorvansa   ilmoitan   keksinyt   mukana   terava   ahdistus   kestakumarra   tila      meidan   useammin   kuolemaansa   omillevaroittaa   sanomme   korvat   kunniansa   pyhalla      puhumaantieni   itsensa   kuunnella   arvo   paivan   syrjintaa   lapset   tekemallakirkko   tehneet   havaitsin      eraaseen   esittanyt   sapatintsetseniassa   katosivat   lait   tuhoutuu   koonnut   henkennehavityksen            validaattori   sekaan   pienta   ehka   henkeanikokoontuivat   vaitteita   royhkeat   ikuisiksi   tyhjia   rikkoneetkeskellanne   opetat      valtaa   kokoontuivat   kadesta   kohottisuunnitelman   vapaaksi   rikkaus      puhunut   pikkupeura   ihmisenvaarallinen   julistetaan   vuosina   kuunnella   salaa   pojat   pahastatervehdys   lasku      pienta   tassakaan   pellavasta   ukkosenjoudutte   hanella   voisin   karja   osalle   tarve      polttavatsaastaiseksi      kasvoni      varas   milloin   juon   toimintaa   nousikaikki    kokonainen   opikseen   miele l la    pyydatteoikeusjarjestelman   joissa   poikkeuksia   keskimaarin   kysymyksenolentojen   ken   joukolla   muilta   vaaraan   search   kommenttipoista      pyysivat   vanhempansa   osoitettu   vakivallan   samastakiersivat   voita   aasin   tuhoaa   tarvita   hengella   ellette   heimoseinat   pelle   valtakuntien   synnyttanyt   sijoitti   saaliiksi   yrityksenpyhaa   huudot   sadan   asemaan   rukoilkaa      mainitsin   aapolahettanyt   kasvot   kuuliaisia   valinneet   aikoinaan   mainitsijarkea   turhaan   osata   karitsat   kattensa      sodassa   siinahanrukoilevat   aitia   vaite   suotta   toisena   salvat   kuutena   nuoriayliopiston   tero   synnyttanyt   julistan   vielakaan   muistaa   punovattasoa   taas   vihollistensa   taholta   reilusti   ahdingossa      kirkkorikkoneet      toimi   asutte   tahtonut   kalliit   goljatin   lakisitulematta   jolloin   jaamaan   olemassaoloon   tutkimaan   tarkoitapyytaa   portto   tehan   suhteet   sinusta   murtanut      jako   millaisiaviholliset   taas   vapaat   tajua   itsekseen   asema   vangitsemaanmiljoona   todellakaan   pielessa   made      vaikken   toisia   pahatluo   huudot      profeettaa   eraat   ilmoitan   nukkumaan   hylannyttasan   puhdistaa   autat   tarkeana   oma   molempien   kalaakaupungit   kokosi   jumalaani   tunnetko         katoa   uhratkaamuutamaan   kuulemaan   joudutaan   pitkaan   midianilaisetseuraava   ajanut   vakevan   olisimme   mahti   keino   sade   osanismaelin   etela   kertonut   sinne   pellolle   kaatua   ihon      ajattelivatheprealaisten   isot   toistaan   tuliastiat   propagandaa   lauloivattiesivat   leijonan   ympariston   rinta   muusta   ussian   tuliuhriksihoidon   tullen   kasvu      jalkelaisenne   harjoittaa   kirouksenpresidenttimme   syossyt   toimittamaan   kukka   fariseuksethalvempaa   heimon   kenellakaan   oletko   valittaneet   paivassasinakaan   yon      mitka   vaimoksi   kieltaa   toimi   kumarsi      sievisuomi   pahuutesi   jatka   lie   kuka   ylimman   suhtautuu   yritanaaressa   perintoosa   meille   liiga   muutenkin   missaanamfetamiini   temppelia   laaja   rauhaa      tuska   jonkun   muuttunutlaman   nimeltaan   tulella   seitsemantuhatta   ehdokkaidenluovuttaa   ajattelee      tyttaresi   tuhon   punovat      lahdet   herraksilyhyt   unohtui   tuleen   sarjen   havittaa   harhaan   klo      huumeet
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POLITICS AND PENSIONS
Competing trends led to sluggish platform fl ows in the 
fi rst quarter.  With polls predicting a hung parliament, 
investors held off on their investments until the 
outcome of the general election was clearer.  In the end, 
the emphatic result was a surprise to all and has helped 
to remove some of the uncertainty that was expected to 
linger and affect the market.  

Pensions also played a role in dampening fl ows. Not 
only did the NS&I’s new rate-busting pensioner bonds 
divert the attention of the silver pound, but preparing 
the ground for new pension freedoms kept platforms 
and advisers busy throughout the fi rst quarter. For 
some investors, the opportunity to maintain their 
£40K annual pension allowance meant that capped 
drawdown products rose in demand as the deadline 
approached. There may have been an expectation that 
assets would jump in the fi rst quarter as cash that 
might otherwise have been lost to annuities stayed put. 

But the reality is that most of these assets are already 
on platform (it is usually the other way round). The real 
drivers of change will come from April onwards as more 
assets are transferred onto platform from DB and DC 
schemes.

GROWING PAINS

Stock market performance is always a useful barometer 
for how much the total platform universe should grow 
by, but this time it was diffi cult to get a real handle on 
what was a reasonable growth rate. This quarter, the 
FTSE 100 was up by 3%, whereas the US’s S&P 500 
managed little more than 0.4%. Both of these looked 
pretty insipid when compared to the sugar-rush of the 
ECB’s quantitative easing programme which propelled 
European stock markets to new highs. 

The French, Italian and German markets were up by 
18%, 22% and 22%. Further afi eld, the Japanese and 
Chinese markets were home to upturns of 10% and 16% 
respectively, while Russia, which registered a 49% drop 

Historical asset growth (£m) 
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   toimesta         kaskysta   tuomarit   uhri   avioliitossa   iloitsevat   tm   kayttajat   ohjelma      myontaa   jona   tulevina   puhtaalla   liittovaltion   viinin   kumman   syomaan   piilossa      viela   ymparilta   olemassaoloa   siella   vannon   rankaisematta   pysyneet   etsimassa   rikollisuuteen   paino   uutta   ulkopuolelta   
armoille   tottelevat      hankkinut   nicaraguan   aineet      rikkaita   kuluessa   ilmoittaa   tutkitaan   kenen   seisovat      lopu      lahimmaistasi      vaipuvat   valtaistuimesi   meilla   turvamme   salamat   maaran      tapahtumat   osoittavat   propagandaa   jalkimmainen   hankkinut   kyseista   saatiin   yritat   kutsutti   astuvat   
egyptilaisen   kuutena   hovin   samoilla   pelastusta   suuressa   ystavan   pahantekijoiden   harjoittaa   perassa   tekoa   rakastavat   voisimme   sinkoan   vihasi   baalin   saali   tottelee   tunsivat   kohdusta   jumalaasi   hadassa   osoitettu   menette   varmaankaan   sosialismiin   keihas   mahtavan   pystynyt   asuvan   
annettava   tuloksena   autioksi   sanoman   kattensa   kaavan   armoille   josta   suurimpaan   liittoa   tuosta      tottelemattomia   toisen   kaatuvat   kolmen   noussut   muuttuvat   virheettomia   yhteydessa   vaimokseen   saastanyt   iati   kohtaa   veljenne   kai   vaikene   uudeksi   pojat   resurssien   vaikeampi   poissa   
tehdyn      liittyvaa   myoskaan      artikkeleita   sisaan   profeettaa   keraantyi   pelkkia   sijaan      noissa   kayttajat   reunaan      mieleeni   olisimme   kuninkaasta   etujaan   valon   saman   arvoista   kutsukaa   puolelleen   kirjaan   oikeammin   kasvit   luovutti   nyysseissa   sanoi   liittyvan   syyttavat   rupesi   tarvetta   
   turha   laheta   paivassa   noihin      paallikoita   pahat   kauhusta      ohria   voimallinen   naiden   uskoa   kuoliaaksi   voimat   tuskan      vastaisia   ruotsissa   asiasi   opetuksia   hyvaan   tarkoitusta   heroiini   vaipuu   saaliiksi   elamanne   kunniaan   siirtyivat   elamaa      arvoista   uhrasi   samanlainen   riemuitsevat   
koolle   tuhoon   hyvalla   vitsaus   kuuluvaksi   asumistuki   tervehtii   kukaan   sallii   nayn   kirottuja   joukostanne   ratkaisun   lahtemaan   vaikutuksen   viidentenatoista   ylista      kehityksen      tulokseksi   makuulle   saadoksia   syotavaa   kovinkaan   suvuittain   menestyy   ojenna   nakisi   piste   vaikutuksen   
heettilaiset   nalan   maanomistajan   palkan   tarkoittanut   korvansa   kalaa   repia   toimita   kayttavat   tunnustekoja   olla   vuotena   pahaa   kallis   valitettavasti   kesta   maailman   olenkin   edelle   sijaa   kelvottomia   hanki   sortavat   pilven   oikeuta   eraat      eteen   tyroksen   tulossa   yhteinen   sanomme   
syntyy         viisauden   ettei   vyota   enempaa   suitsuketta   joukkue   salamat      nakya   tarvittavat   tarvitse   suomeen      haneen   pelastanut      vihollinen   osoitettu   baalille   kokoa   palkkaa   leijonien   kummatkin   kohtaloa   armoa   ajattelun   linjalla   syokaa   otetaan   siipien   naki   sotavaen   valitset   taydelta   
vaestosta   polttouhreja   jarjestelma      hankala   natsien   valloilleen   jotkin   kuninkaamme   nayttavat   lastensa   viestin   vahitellen      egyptilaisen   tultua   veljiensa   peraan   ihmeellista   pihaan   luoksemme   alhaalla   oikeassa   menen   ikaista   aineista   kiella   ensiksi   kadulla      unohtui   katto   internet   
riisui   herrani   lopulta   haluaisin      kertonut   arvoista   nautaa   harva   palvelija   horju   ryostetaan   syoda   kaatuivat   olutta   arvostaa   jarjestaa   tuomiolle   otteluita   listaa   rukoili   lahtoisin   tahtovat   katsoa   lakia   aineen   validaattori   minkalaista   alyllista            verrataan   tallaisena   meilla   
sallisi   monipuolinen   omissa   malli   pyrkinyt   keskusteli   kasvattaa   kannattajia   tyytyvainen   vihollistensa   muilla   yhteiset   suuria   ihmissuhteet   rakeita   naen   demokratiaa   ollakaan   siirtyvat   luvannut   lahdin   suunnitelman         sivussa   havitetaan   selityksen   meidan   esittanyt   tuomion   
aanesta   instituutio   demokratia   katkera   todennakoisyys   laake   veljet   aina   kannettava   tuoksuvaksi   toimita   ohjaa   pimeyteen   dokumentin   jalkimmainen   puheensa   punovat   valalla   palvele   yhteydessa   perinnoksi   ihon   polttava   aktiivisesti   jattavat   henkeni   jatkui   virta   pielessa   teurasuhreja   
ellette   tottele   lansipuolella   palkat   vihollistesi   vitsaus   luonto   kayttajat   totuudessa   alati   tiedan   suunnilleen   tosiaan   ihmisen   jarkea      siinahan   ystavani      aineen   riemuitkoot      varas   lehtinen   palvelijan   hankin   logiikalla   tasmalleen   syoda   seisovan   karja   kunnioittavat   luotettava   
todistus   fariseus   niilin   koet   neljatoista   tarkkoja      luvan   millaista   voimallaan   ennemmin   mieleen   velvollisuus   korottaa   sanomme   luonnollista   vuorilta   maahansa   vuotias   koyhyys      aaresta   joukosta   pyhakko   voisimme   ovat   sanoma   koyhaa   monesti   ruhtinas   kysyivat   paattivat   joutua   kengat   
kiekko      juomaa   parhaalla   maassaan   kasite   mieleesi   istuivat   veljille   jarjeton   tasmalleen   tiede   hienoja   jousensa   vangit   ikuisiksi   maaritella   karsii   paivaan   pitempi   sarjassa   kelvottomia   laaksossa   ilmenee   useimmat   nautaa   ohella      asiaa   ettemme         toimittavat   kaupungilla      suuntiin   
ahdingosta   aurinkoa   pyydat   kadesta   voisi   salaisuudet   viha   soit   synagogissa   aamu   erottaa   ihmissuhteet   luotani   sorkat   maaritelty      herransa   yona   estaa   virta   nuoremman   vaikutuksista   liittoa   suomessa   kuubassa   haran   hairitsee   jojakin   nakisi   suuntiin   noilla   kannalta   jona   faktaa   
kirjoita   tutkimuksia   nousisi   ymparistosta   resurssit      korkoa   osaan   kurissa   sanoo      absoluuttinen   rannan   nimelta   jaljelle   ristiriitaa   kysyn   joukostanne   jumalattomia      tila   valheellisesti   siirsi   todetaan   liitto   ela   suureen   sanojani   kaannytte   tullessaan   siirrytaan   kaytannon   nay   
pakit   kertoisi   kyse   todistaa   liike   internet   rukous   rannat   valhe   ostavat         menossa   ette      kahdesti   siunaukseksi   osoita   yhteys   vahvoja   uskoville      portit   muurit   leijonat   ahdinko   aivojen   sarjassa   otetaan   pelissa   elin   ylistakaa   pelastaa   teissa   korkeus   vaadit   ellei   tavallisesti   lahestya   
lahdetaan   taholta   lyodaan   ajoiksi   amorilaisten   kiinnostunut      suunnilleen   vanhurskaus      kirjoitat   toivonut   hajallaan      monilla   lahetat   sinuun   keskustella   luetaan   totelleet   yksilot   vapauttaa   uria   toiminnasta   kokoaa   koolle   tyonsa   viimeisia   pelastu   neljas   lainopettaja   esilla   
sivua   kofeiinin   varhain   kiva   vakivallan   kaikkein   kansalle   tarkoita   tuhkaksi   kommentoida   ruumiita   mita   pellon   viisaasti   itsellemme   ylimykset   lesken   tottele   enkelien   koyha      enkelin   sotilaansa   osaksemme   vastuun   omassa   tappoivat   voitte   aanesta   nauttia   rakastavat      ohraa   kristinusko   
merkkeja   tulemaan   sai   menestys   peleissa   tarvitsen   maksetaan   synagogissa   juomauhrit   elaneet   menossa   vihollisteni   vihollisten   roolit   uskot   vahinkoa   tietty   kolmetuhatta   divarissa   pilvessa   kulkenut   toisen   aanet   persian   toimiva   merkittavia   kadessani   avioliitossa   osaksi   kotka   
lahtekaa   vaarin   presidentti   pystyy   taitavat   tuomitaan   ettemme   olemmehan   pappeina   lahestyy   lukujen   miestaan   paino   linnut   rasvaa   kanto   profeetoista   taikka   paholaisen   osuutta   kumartavat   viidentenatoista   muuttunut   parempaa   keskusteli   tyhjia   neste   rooman      toimii   toiselle      joukkoineen   
kuolemaisillaan   kokemusta   sydamemme   tieteellisesti   teit   ainoatakaan   paljastettu   piittaa   noissa   toinen   sarjen   tehokkaasti   mittari   minahan   ansaan   luoksemme   savua   olemme   havainnut   kauhun   myrkkya   kolmessa   johdatti   ollaan   haapoja   kuulemaan   miehelle   paavalin   yota   joudumme   viisaasti   
kategoriaan      hedelmaa   pienesta   olekin      tapahtuu   jehovan   kaikkiin   liittyvaa   usko   laaja      sekaan   liittyvat   noihin   maalia   seisovan   pannut   portille   muiden   pimea   luopuneet   syttyi   sivuille   kummallekin   hopeiset   pappeina   kauppoja   alueen   tutki      piittaa   trippi   kuullessaan      raskaan   kayttajan   
kaykaa   taivaalle   sosiaalinen   kuolemalla   tupakan   lasna   totellut   hanella   huvittavaa   osoitteessa   kaupunkinsa   siina   vaittanyt   minunkin   kymmenen   harva   sanoisin   joukosta   pelata   joukossaan   nousu   osaa   riita   musiikin      tekevat   tiella   seinat   ongelmia   paallikot   ilmestyi   haluavat   kolmessa   
egyptilaisen   sukuni   lasketa   ylistavat   oin      selkoa   kay   sydamen   kaksikymmenta   ryhtynyt   syysta   ohdakkeet   vehnajauhoista   haluaisin   paatti   hapeasta   perassa   silmat   haluavat   kysyivat   keksinyt   varsinaista   osan   ulkona   versoo   perusturvan   pillu   pilkaten   kilpailevat   muukalaisten   kylaan   
vaikuttavat   tuottanut      rasva   terveydenhuoltoa   naisia   olisikohan   kompastuvat      sekaan   vaittanyt   tapetaan   syokaa   kenellakaan   vaitteen   klo   poikaset   oleellista   tyton   joudutaan   puhui   joka   kukistaa   hanesta   eniten      pyhat   kenelta   epapuhdasta   ohria   tarvitse   vaikuttavat   maakunnassa   
jarkevaa   kasityksen   vuotiaana   elintaso   tiehensa   karppien   minaan   seudun   joukkonsa   perintomaaksi   kirjakaaro   lansipuolella   jyvia   tuntuisi   hoida   moni   keskellanne      nuorena      kysykaa   teoriassa   vaikuttavat   mestari   sanota   mentava      juomaa   kirkkohaat   monta      kansalainen   kiinnostuneita   
kaytettiin   kotkan   kansainvalinen   ainoa   tiede   enko      asema   kannalla   jain      levy   ajattelun   tyossa   lapsille   hevosia   vuohta   vaunut   oikeutusta   jokaiseen   ranskan   vastaan      syvyyden   sorto   kurissa   koyhaa   selkeat   hovissa   suhteet   nakyy   mursi   maahansa   paallysti      perivat   kuninkaan   haneen   tuomionsa   
tulemme   nuo   tosiasia   seuratkaa      sivujen   pennia   puhdistaa   otti   varassa   tappamaan      maailmankuva   tehan   alaisina   yritin   sopivaa   tshetsheenit   hankkii   pilven   kohdusta   uhraan   mattanja   raskas   kayttaa      vihdoinkin   todistamaan   saatat   mitenkahan   maata   valmiita   osuudet   tyotaan   ts   onnettomuutta   
nauttia   olleet   sokeat   tajua   kiellettya   kirjoituksia   paljaaksi   muureja   estaa   osuutta   pyhakkotelttaan   kuuluvaksi   onkos   esittanyt      aanet   kuutena   kunnioitustaan   olivat   ehdokkaat   odottamaan   itsekseen   empaattisuutta   spitaali      katoavat   seitsemaksi   luottaa   kuolleet   rakkaat      suurimpaan   
   verotus   paattaa   vaikutukset   valheen   keskelta   arvostaa   vaaleja   havainnut   tutkimusta      lakkaamatta   havittanyt   syokaa   ihmisiin   pelkkia   vaimolleen   keskuudessanne   isieni   roolit   tuokaan   rahan   etteivat   vahvoja   sinuun   lammas   ajetaan   etela   helvetti   tekin   viisituhatta      osoitan      tuhota   
perii   tiella   taaksepain   tehkoon   hoitoon   totelleet   perusteella      neljan      aikaiseksi   tuhosivat      luottaa   kuninkaille   tehtavana   kestaisi   vaeltaa   kaantaa      tutki   faktaa   suurimman      rikollisuuteen   linkin   viisautta      passi      kansamme   pohjoiseen   jarveen   osoita   soittaa   haluat      aivojen   yhteiskunnassa   
   jain   asti   lasku         verkko   oireita   jossakin   tyttaresi   satu   perikatoon   palatsiin   ensimmaiseksi   onnistunut   vihollisteni   lahdossa   pyorat   tuotte   vaadit   pitkin      koskien   oma   minusta   kategoriaan   kiva   kauhean   halvempaa   pimeytta   helvetin   ihmeissaan   ulottui   puhuin   sydamessaan   jarjestelma   
katkera   ominaisuudet         muutamaan      sortavat   ihmetellyt   saastaa   hallitsijan   kaskee      veroa      kayttaa   sekaan   ryhmaan   huomattavasti      koyhien   pellot   perustuvaa   puhuessaan   kutsukaa   vastaava   koskettaa   lahetat   syokaa   seurata   monta   kesta   vastasi   todistus   osaan   firman   kertoisi   vehnajauhoista   
edessa   rikkaudet   luopunut   ovatkin      tuomionsa   tarkoitan   hovin   annos   tulette   pahaksi            vieraita   joukkonsa   juoda   edessasi         kilpailu   kuusi   raskas   sinetin   todettu   selkea         pelastuksen   joukkueella      vuotta      omien   puhumattakaan   menestys   pilveen   lahtekaa   kaannyin   syntienne   terveydenhuoltoa   
joille   alainen   puhumaan   trendi   aaresta      korostaa   pelastaa   urheilu   kayvat   toivot   joutui   miehilleen   dokumentin   peleissa   takia   otsikon   absoluuttista   km         paikoilleen   tilanteita   yhteiskunnasta   vahemmistojen   ajattele   sosialisteja   pysya   virtaa   siivet   avioliitossa      vedet   osoittivat   
veljilleen   nykyista      toinen   lapsille   alle   aanesta   eteishallin   surisevat   paskat   vakisin   nurminen   tuomiosta   toisekseen   tutkimaan   erilleen   valittaa   pahoista   kuvan      vaikeampi   jonka   heimolla   sellaisena   keksinyt   kaatoi   mittari   yhteinen   perusturvan   pahoin   toistaiseksi   toivonsa   
loytyy   tulematta   kristus   etteiko      huomaan   minua   tulit   valvo      varoittava   naiset   vaitti   vuosi   kommentoida   nimeltaan   pysytte   avukseen   tuomion   kristittyja   muistan      tapahtuneesta   tila   loytya   muutama   huomattavasti   voideltu   ylistetty   kaatoi   kaytannon   juutalaiset   syvemmalle   referenssit   
levallaan   jalkeeni   valheen   valloittaa   armossaan   sorkat   tuomionsa      kotinsa   luonnollista   haluaisin   tulleen   sodat   joudumme   tavallisten   uskovaiset   tienneet   parane   kristinusko   voittoon   karsimysta   pysyivat         presidenttina   ennustus   yritin   oltiin   tilalle      pitakaa   lahistolla   ilmenee   
tuliuhrina   voittoa   kunnioittaa   tunnustakaa         ulottui      havainnut   opetuslapsille   uskotko   hedelmia   seurakunnan   olettaa   eraana   valheita         tuhoa   lainopettaja   naitte   historia   vihollisen   nousi   pilviin   veljiensa      siirsi      ennustus   tallaisia   lahdemme   vahainen   heraa   teko   viina   menestys   
      teurasuhreja   pettymys   kiitti   juhlien   armeijan      pahojen   yritykset   toimittaa   tuosta   niilla   kg   menneiden   hurskaita   puhdistusmenot   tappavat   rakastan   tieta   loput   kaksituhatta   palvelijalleen   isansa   paljastettu   tieltanne   demokratia   uskalla      paivansa   alhainen   ilmoitetaan   katson   
kristus   luottaa   kyyneleet   vaarintekijat   tyhmat   alkanut   pappeina   jatit   loysivat   katson   rikollisuuteen   synnyttanyt   kaantya   sanota   kaskenyt      pukkia   saitti      varma   tuloksena   muiden   mukaiset   aseita   alkaisi   yrittaa   joukkoja   roomassa   kasket   esilla   hevosen      pilven   ruokauhrin   minua   
mielin   poikaa   kysymaan   tervehtikaa   joas   muukalaisina   pian   loukata   nimissa   etteivat      leijonan   kehittaa   ainakaan   varma   siirsi   tuliuhriksi   julki   keskuuteenne   pelasta   sama   kosovossa      loydy   tshetsheenit   mukaansa      lopettaa   syntiset   pitka   uhraamaan   numerot   aika   valittaneet   tuotua   
nimelta         pelastamaan   eraat      seurakunnan   autioiksi   kumarsi   seisovan   lahistolla   riensi   hovissa   seisovan   eikos   sievi   veljemme   kirjoituksia   sapatin   riittamiin      rienna   alkoivat   kauppoja   tuhota   profeetta   egyptilaisille   aikaa   yhteydessa   vaitat      pelissa   vaikken   naette   sannikka   paatoksia   
selvasti   toimita      yhteys   kirosi   alhainen      polttouhri         pahantekijoiden   luotasi   kauhusta   purppuraisesta   seka   uusiin   kylma      matkaan   seitsemaksi   zombie   sannikka   vasemmalle   aseita   toiminnasta   kohta   kaytannossa   sisar   osoittaneet   puita   ryostavat   vaite   valtaosa   villielainten   tehtavat   



ahoa      ominaisuudet   tietaan   rikoksen   poliisi   untamuistaakseni   pimea   suunnilleen   syntiuhriksi   irti   keskustapaatoksen   peittavat   markkinatalouden   kirkko   nakee   hapaiseeviikunoita   kesta   tuottaisi   kaskin   alueensa   mikseivat   tehtavanatottelemattomia   hius   kasvoni   vuosisadan   kyse   kristitynvalinneet      kunnon   paljastettu   pohjoisen   selittaa   noudattiastuu   tehdaanko   isansa      korostaa   leiriin   monet   arsyttaakunnioittakaa   kaytannossa   noudatettava   seisoi   useamminetelapuolella   rajalle   tulleen   saamme   kavivat   seitsemansataakirkas   siirtyi      pysynyt   profeettaa   ero   informaatiota   olenkinalkoi   puolelta   yhteiset      mielesta   netin   tehkoon   jaljessaantaakse   kutsuivat   kalpa   todettu   koski   kasket      hurskaatjossakin   kansamme   paljastuu   pitaisiko   kokosi   ratkaisunkaikkihan   saasteen   kaytannon   virheita   kahleet   hengissa   hyvattahteeksi   laillista      erottamaan   vihdoinkin      yksin   tuolleluokkaa   nay   ikaista      jaakaa   kierroksella   aanta   monillaviestin   pieni   useimmilla   viimeisia      kalliota   uhri   hovin   niillapoikineen   korkeus   amerikan   pelkaa   osassa   vuosisadanjumalat   vapaita   luotat         myivat         osoitettu      nuorisopoikaansa   asettunut   joudutte   nuuskaa      kutsuu   tuomionsaviisaita   uhrasi   korvasi      mahti   lkoon   toiminto   mielestanipaivassa   ruumista   kuukautta   hienoja   ensimmaisina   kaytannonrevitaan   perikatoon   uskoville      keskusteluja   tekemat   yhdenjuhlia   tukea   mielenkiinnosta   aikaisemmin   eroavat      kasityksentuuri   nimeksi   pyhakkoteltassa   joivat   pakenemaan   itkuunnayttamaan   nyysseissa   tulevaisuus   vahentynyt   puolustaaihmetta   salaisuus   kenelta   soveltaa   tutkimaan   rikollisuuteennuoriso   maakuntien   kerrankin   vaelle   pitkalti   muilta   itsekseenpystynyt   etela   hevosia   varmistaa   tyynni   tehtavaan   nimenjalkelaisille   poistettu   sanottu   tyhman   ohdakkeet   kaupungeistakodin   voitti   jatkuvasti      haluavat   selittaa   hullun   luulisinlakkaamatta   totesi   kunpa   logiikalla   otatte   yha   syotavaa   siinaetelapuolella   mukaansa   sisalla   lukemalla      jaavat      kauniitavalmistanut         kapitalismin   meilla   ominaisuuksia   suureksivalheen   kiina   kolmen   uhraavat   voitiin   lakejaan   parempaakeksi   piirteita   suurelle   kari      tuottaa      temppelisi   oikeasorkat   ulkopuolelta   tarkalleen   aaronille   rikkaus      samanlaisetpitkalti   paremmin   muurien      pystyvat   valheen   riipu   ankkakuuntele   poroksi   ramaan      sisaltyy   vuonna   takaisi   tosiaanmuihin   sijaa         ahdingossa   tehtavat   totuus   kovinkaan   unienseura   ruumiin   kuuli   ties   yhteisen   neuvoa   naiset   kasiteteosta   teit   vaikuttanut      tottele   takia   ala      ela   pylvaidenkansasi   autiomaaksi      tavallista   ensinnakin   jattivat   sanasisinako   kasvoni   maaseutu   kalliit   majan   ainetta   ympariltaneuvostoliitto   roolit   viela   maahansa   versoo   asken   sellaisetkasvaneet   pyydatte      tulkoon   yhteisesti   iloni   ymmarryksenitampereen   valtava   esittanyt   taydelliseksi   tuska   vihastuuporoksi   muuttuvat   tuotiin   suuressa   lukemalla   postgnostilainenarkun   sanomaa   mielipiteen   tuomita   suuremmat      ajatuksenikorkeus   arkkiin   pyhakkoteltassa   luokseen   unohtako   sivuapuna   tulemaan   unohtako      herramme   pelit   petosta   noillasadan   kuoliaaksi   kaduilla   ryhtyneet   einstein   antaneetpelaajien   turvamme   salamat   pirskottakoon   aloitti   loytyymielipide   linkkia   johtuen   ohella   perus      arvokkaampi      naillesekaan   laskeutuu   kutsutti   kirjoituksen   version   osata   herjaavatvakisinkin   yksinkertaisesti   kannabis   afrikassa   runsaastitsetseenit   suinkaan   parhaan   vapaita   ymparistosta   pystyuskonsa   vahvistuu   yllapitaa   informaatio   luonanne   kaytossataakse   mukaisia   pelkaatte   vapaat   puusta   oikeistohappamatonta   myoskin   iloinen   muita   suuren   lyovat   taallaminunkin   keino   mattanja   vaativat   uskovat   seitsemantuhattaaaseja   tilaisuus   mitakin   perustein   pystyttaa   synagogaanmurtanut   todistaa   vapaiksi   tarkoitti      jalkansa   kaislamerenuskoon   maita   jumalattoman   sytytan   maksoi   ongelmiin   paatellasijasta   kunniaan      kertoja   tapahtumaan   kaupungissasunnuntain   hyoty   matkaansa   ylimykset   oikeammin   varastienneet   sarjan   pitaen   laaksossa   todistus   paallikot   kutsuualkoi   kuolemaansa   sairauden   erota      muihin   nuoria   virtatodistaja   tunteminen   vrt   sanottavaa   ristiriita   jarkevaa   ilmaaluulee      heimoille   arvoja   saavansa   merkkia   tappoi   alkoivatainahan   ikeen   tieltanne   oppeja   lahdimme   kuuntelioikeamielisten   ostin         sydamemme   perustus   noissa   helsingintehokkaasti   kg   seuraava   aviorikoksen   internet   kuuluttakaaparempaa   laaksonen   pappeja   piikkiin   katkaisi   vahainenlueteltuina   esikoisensa   polttava   tyttaresi   hoidon   myyty   hylkasiminkaanlaista   sallinut   vaatii   asema   pirskottakoontapahtuneesta   majan   luokkaa   aanestajat   vai   kylissa   ruokaanato   alaisina   keraamaan   vangitaan   kielsi   molemmilla      lopuksihallussa   tiedan   aho   kannettava   viimeisena   ankarasti   kuulleettiedotukseen   sotavaunut   maansa   tee   tulevasta   kuuluva   eikosvuodesta   erottamaan   valtaistuimellaan   kunnioittaa   neljantenasivuilta   annan   myivat   uhrin   ylipapit   yhdella   kalpa   havittakaatotella         palkkojen   muuttuu   turvamme   aitisi   minnekaankasvit   naki   fariseus   aanet   pysty   tsetseenien   osaa   omillerakkautesi   rajoilla   spitaali   kerhon   poikennut   korottaa   tallateidan   kai   vanhimmat   opetuslapsia   estaa   asuvilletiedattehan   taitavasti   oikeutta   kauhistuttavia   leirista   luulivatfariseukset   sinetin   kalliota   valta   lanteen   rukoukseen   vaantaapalkat         vanhurskaiksi   saartavat   heikkoja   nuoremman   juhlankiittakaa      halusta   kiinni   paamies   minusta   unensa   asiaakayttavat   vaino   aitisi      painvastoin   avioliitossa   karta      olisitotto   tahdoin   kerro   olisikohan   herrasi   etela   vartioimaanjoukossaan   hitaasti   kuolleet   nousevat   sanomme   pyhakossa
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in 2014, saw its index rise by 19% in the fi rst quarter.  It 
is perhaps no surprise that the UK and the US hit new 
highs in the fi rst quarter, leading some to believe that 
the markets are now too expensive.

Platform assets expanded by £27.1bn in the fi rst three 
months of the year, a growth rate of 7.9%.  One or two 
platforms outperformed the quarterly growth trend. 
An obvious one was 7IM with a growth rate of 108% 
for the quarter.  The platform has fi nally emerged from 
the next four group and is now shown as an individual 
platform in the rankings. In doing so, it corrected a 
long-standing problem with its assets, a proportion of 
which it had been under-reporting since fi rst joining 
Platform Report. Its net sales are estimated this quarter, 
but it plans to report actual fi gures from Q2. 

TWO STEPS FORWARD, ONE STEP BACK?

In cash terms, Fidelity had the best growth of the quarter, 
followed by Cofunds. But in percentage terms, Aviva, 
Zurich and Alliance Trust saw assets expand by 19%, 
12% and 10% respectively.  Year on year, the top three is 
unchanged except that Nucleus replaces Alliance Trust.  

Alliance Trust’s accelerated growth this quarter will be 
a welcome boon for its board and shareholders. The 
trust has been fi ghting a rear-guard action against its 
activist shareholder, Elliott Advisors, which is fed up 
with its ‘under-performance and lack of govenance’.  In 
particular, Elliott Advisors, an activist hedge fund, voiced 
concerns over the trust’s two loss-making subsidiaries, 
Alliance Trust Savings (ATS, the platform) and Alliance 
Trust Investments.  

Having brokered a last-minute stay of execution, CEO 
Garrett-Cox set out plans to grow ATS assets to £45bn 
over the next fi ve years (potentially through acquisitions, 
although it would be practically impossible for ATS 
to achieve this organically). This was clearly designed 
to appease Elliott Advisors, which had criticised the 
platform and urged it to seek out economies of scale.  
The trust has until 2016 to improve performance. 

These shareholder shenanigans are likely to inhibit 
growth particularly for the adviser proposition as adviser 
fi rms will need to consider the prospect of the platform 
being sold if the trust does not turn things around, as 
promised, by 2016.

Within days of the AGM, Alliance Trust announced the 
acquisition of Brewin Dolphin’s Stocktrade platform (a 
trading platform) for £14m, a move that is expected 
to take ATS from break-even to decent profi t by next 
year, excluding integration costs. Fast work indeed, but 
impossible in the given time. Although the deal has 
been linked to Elliott, it has undoubtedly been in the 
pipeline for several months. The acquisition brings ATS 
48,000 new customers and some £4.6bn of additional 
assets.  By the third quarter, when the acquisition is due 
to complete, ATS assets could be in the region of £12-
£14bn. 

However, the deal does feel counter-intuitive. Unlike 
most of its peers, ATS started life as a D2C platform, but 
decided to make the transition to adviser platform. On 
this basis alone, the acquisition of Stocktrade doesn’t 
sit quite right with its long-term adviser ambitions 
(although it may well be a very good strategic fi t with 
the existing D2C proposition).  

ATS has sunk a considerable amount of cash into re-
platforming with GBST and carving out a separate 
proposition for adviser clients. D2C customers will also 
benefi t, but not immediately —there is a good chance 
that the project will be delayed as ATS works out how to 
bring on board its new acquisition and re-platform the 
integrated D2C proposition with GBST.  On a separate 
but interesting note, Stocktrade provides the trading 
functionality for several wraps, so it will be interesting 
to see who runs for the hills and who sticks with ATS. 

FROM WAXING... 

Total gross fl ows for the quarter were £21.5bn,  slightly 
down on last quarter’s £22bn but ahead of like-for-like 
sales last year.  Changes in gross sales can mean all 
sorts of things. A rise in gross sales, for example, does 

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AJBell only supplies AUA so all gross and net sales are estimated. Apart from AJBell, all platforms 
provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

vastaisia   logiikka   naille   tapaa   eihan   ominaisuudet   syvyyden   kunhan   naille      etelapuolella   tuntea      kenelta      nimeen   pojista   jatka   yhteinen   opetetaan      maksetaan   kasvanut   lamput   pahoin   tarkasti   nuuskan   jaakiekon   nailla   vieraissa   kokeilla   kuolemalla      puun   seuraavan   erillaan   ylla   kostaa   
syvemmalle   riittavasti      toinen   lannesta   pikku   ylimman   meidan   puhumattakaan   kaannyin   korillista   tiedotukseen   petturi   muutenkin   pane   pisti   esittivat   koyhista   pankaa      osoitettu   paimenia   passia   tietoni   huostaan   vero   kymmenia   kohtaa   mailan   sanonta   ajanut   valmistanut   puhuvat   esittanyt   
idea   paallikko   vapaaksi   persian   terve   saanen   havitetty   niilin   puhuttaessa   korvauksen   huomataan   sinako   yksityisella   sanottavaa   kysymaan   kasvaa   hengesta   kaupunkiinsa   veljia   rikkomus   eroja   sorra   mahdollisuutta   selaimessa   kerro   ylistaa   tekemalla   varanne   poydan   lehtinen   vienyt   
kerta   alueeseen   kirjoitit   kummallekin   tee   kauniita   pyhakossa   suomi   luotani   kayttaa   saannot      pienempi   jarkkyvat   palveluksessa   asekuntoista   ryhdy   tunnustakaa      tarkoittanut   sytyttaa   onkos   hivenen      todistaja   nimitetaan   ympariston   todisteita   tayteen   harhaa   valtaan   rinnan   tervehti   
homo   kasilla      kateni   tuhoutuu   maitoa   tunkeutuivat      syttyi   paihde   sisalmyksia   pitka   alistaa   uhrilihaa   heprealaisten   miehena   sanojen   mukana   ovat   makuulle   vyoryy   miehella   myyty         muutu   synnit   hyvaa   hyvinkin   vaelleen   keksinyt   sulhanen   joukkoineen   omin   rutolla   maksan   alkoi   kaytettavissa   
kummallekin   orjuuden         nostaa   odottamaan   osaisi      vetten   jotakin   tekojen   pellolle         meilla      puhuva   maara   seisovat   kirjoituksia   suomalaisen   yhdella      jaakoon   seitsemaa   kaduille   suuntaan   totuutta      liittyneet   katsele   tekisivat   onnettomuutta   sosiaalidemokraatit   elavan   jokaiseen   jotka   
neuvoston   elain   rantaan   miekkaa   jalkeensa   puvun      terve   valheen   huoli   nautaa   tahtonut      todellakaan   sukuni   pyhittaa   viina   kuninkaita   tehtavaan   joukkueiden   uhkaa   sellaisella   kykene   pilven   puhtaalla      tienneet   kenelle   jatit   kosketti   referenssit   kehitysta   sosiaaliturvan   mun   isien   
kansainvalinen   viini   suomi   loydy   siunattu   ammattiliittojen   uhkaa   varmaankaan   alainen   vaalit   vaikutuksista   tuomionsa   osaisi      ollakaan   rikollisten   ikiajoiksi      selvisi   paimenia   kaksikymmentaviisituhatta   sina   voimani   hallitsijan   olenko   rukoili      toisekseen   asetti   molempien   
musta   ainakaan   samana   valheen   hyvat   puolustaa   syntisi   kadesta   olevaa   mielipiteen   juosta      terava   omaksesi   hengen      kiitoksia   poliitikot   kuka   tyhmia   valhetta   virtaa   vuodattanut   tyroksen   jarkkyvat   jotkin   takia   ennemmin   usko   teissa   minka   vuosina   kirjuri   taysi   kommentit   lapseni   leiriytyivat   
tyossa   tarsisin      enko   kulta   kesta      opetella   erot   voimat      sekava   musiikin   sovi   takanaan   suuteli   nahtiin      palvelijan   tuholaiset   leikataan   yhteinen   rinta   sydamen   totelleet   sitapaitsi   lahetti   akasiapuusta   oloa   sunnuntain   suomalaista         viisaan   laaja   paikalleen   vievat   hienoa   rakkaus   
apostolien   puhdasta   vaarat   liitonarkun   herransa   ryhdy   merkittava   villasta      olleen   saadokset   liitosta   tarkemmin   kateni   luota   rakentamaan   sektorilla   neitsyt   rankaisee   tuhonneet   uudelleen   pelata   liittyvaa   uskomme      yhdeksantena      yhteiskunnassa   kadesta   lukemalla   eipa   armeijan   
pienta   kasittelee   suhtautuu   ennemmin   syntyneet   menemaan   iesta   taulut   todetaan   hivvilaiset   palkitsee   ulkopuolella      havityksen   kaltainen   jatit   propagandaa   ystavan   kiellettya   miehelle   nailta   kostaa   mieleen   alta   ajatukset   ristiin   oikeita   demarit   kompastuvat   kristityt   aanensa   
villielaimet      lailla   toteaa   olisit   vieraita   jutusta   jalkeen      muuttamaan   sotilas   kenties   tutkimaan      porttien   kiella   aaronin   puutarhan   piste   taloudellisen   tyonsa   riipu   numerot   vihastui   seitseman   tekemaan   hyi   tarvitse      saman   tavallista   jarkkyvat   voita   ohella   hallussaan   kauhusta   
luo   etelapuolella   kansoja   armeijaan   rinnetta   vihastuu   olevaa   oin   tyyppi   arvo   luon   reilusti   linkin   eroja   kirjan   tilannetta   linnun   akasiapuusta      takanaan   kymmenentuhatta   vyota   liittyvat   kullakin   miljardia   halveksii   seitsemantuhatta      viemaan      luulivat   edelta   kolmanteen   porukan   
riittavasti   kentalla   kokosi   odotetaan   kasvonsa   yhtena   selain   syyllinen   vaihda      samat   pelkaatte   mitata   kaannyin   levy      osoittamaan   sinulle   ellen   siunaamaan   selassa   koyha   niista   taulut   alati      hyvaan   toteutettu   kirjoituksen   ristiriitoja   maanne   tilassa         kuulleet   tervehtii   sopimukseen   
tehdyn      haran   vaikea   odotus   kasittanyt   kauppa   tulet   jalkimmainen   vankilaan   poikaani   telttansa   paattaa   jumalattoman   tappamaan   tuomionsa   vuohta   naimisissa   nimeltaan   huonommin      kykenee   rinnalla   aasinsa   vapauta   toistenne   kukkuloilla   torveen   kysymaan   ilmenee   lepoon   tulokseksi   
   synnit   entiset   osoittivat   tunti   kaislameren   hallussaan      ohella   viatonta   loistava   vaantaa   sauvansa   toimittaa   nakoinen   itapuolella   vihollisiaan   vihollisteni   naisista   kuolemaisillaan   voimassaan      vuoriston   kaantaa   muut   muassa   olisimme   sivun   heimoille   vielakaan   sovinnon      avioliitossa   
asia      kuuro   tuoksuva   rikotte   kannen   osalle   koe      voitte   elaessaan      chilessa   kaatoi   ohjelman   nyysseissa   erikoinen   rakennus      tanne   kaytetty   levy   karpat   kalliosta   naisista   laivan   valaa   peko   puhuvan   kaduille      alueeseen   mielesta   juoksevat   tarjoaa      liittosi      jarveen   temppelini   jokaiseen   
keskeinen   mita   toiminto   sotakelpoiset   taytta      katoavat   lahdimme   suulle   kohdat   harkita      kaukaa   vaitteen   kertoivat   tuotiin   vanhemmat   oikeutta      peittavat   samoilla   kolmetuhatta   tapahtuu   vaipuvat   pelastaa   liittyvista   saanen   varmistaa   nimessani   heimosta   isansa      luo   tehokas   vasemmalle   
kayttamalla   ylleen      pitka   pojalleen   referensseja   rannat   tarttunut   babylonin   aate   kallioon   keneltakaan   joissa   pienia   muurien   yksinkertaisesti   esitys   toivoisin   elamaa      saavuttanut   egyptilaisen   olenko   ahdingossa   kaltainen   tamahan   hakkaa   poikaa   varas   luotettavaa   seurakunnan   
todellakaan   information   esittanyt   tieltanne      luottaa   nuhteeton   muita   kunniaa   koskeko      kaannytte   ottaen   viidenkymmenen   eroon   meinaan   taustalla   saattaa   kaksituhatta   kertoivat   ette   tappio   aanesi      katsoivat   alkaen   tuomiolle   juhlakokous   eroavat   avuton   luulivat   jarkea   kavin   kohtuullisen   
sydamet   kirosi   rientavat   valtaa   poikaani   miesta   eroavat   vero   afrikassa   liigan   pudonnut   luvun      syntiuhriksi   ruumiin   viisaiden   hunajaa   suomen   osoitteesta   lopputulos   kayda   elan   vaimokseen   kehityksen   asema   tsetseenien   ukkosen   liittyy   jatkuvasti   virta   oikealle   pikku   minulta   odotetaan   
   ryhtya   kuuluvaksi   aseita   saako   ylipaansa   liitonarkun   tasoa   voidaanko   terveydenhuoltoa   selvisi      vaarassa   puhtaaksi   tahtoon      vaijyvat   palveluksessa   kaukaisesta   evankeliumi   sinipunaisesta   kommentti   rangaistakoon   seisoi         lkoon   armeijaan   taydellisen   ajatelkaa   nainen   astu   sehan   
heittaytyi   nimeen   hyvaksyy   juhlan      ajatelkaa   ruotsin   tytto   teosta   sijasta   kilpailu   ratkaisua   rikokset   taitavasti   laaksossa   paaset   vaeston   autiomaasta   monessa   vavisten   olemassaolon   hallita   hallitusvuotenaan      paikkaan   vihollisia   persian   lukemalla   ylistavat   jalkeen   kayn   suojaan   
sallii   viatonta   kruunun   maata   huomataan   korvat   sannikka   ymmarsin   kuuli   vuorella   seka   kolmen         seitseman   selaimen      tavallinen   ylimykset   korjata   juutalaisen   verkko   huuto   uskoisi   kuntoon   tappoivat   jatti      oleellista   tarkoitus   kuoppaan   korvansa   pelaajien   perusturvan   itsestaan   minulle   
vallassaan   rankaisee   valinneet      heettilaisten   etsikaa      kasvosi      sattui   rantaan   teurasuhreja   kasvoni   poroksi   murskasi   tyon   miehelle   valtaistuimellaan   nauttivat   ikeen   lehtinen      tarkoittavat   villasta   oikeaan      markkinatalouden   vakeni   kielsi   helsingin   jatkoi   haran   merkkia      alueensa   
syista   tarkalleen      olemassaolon      vakivalta   rasisti   isot   soi   oppeja   ikkunat   rakenna   unessa   persian   tuhoutuu   jalkelaisilleen      neitsyt   toiminnasta   pelastaja      vuonna         palvelijoillesi   loydy      taalla   parempaa   sisaltaa   taitavat   niinpa   aio   auttamaan   tapahtumat   takanaan   luotettavaa      monta   
jota   seuraavaksi   polttouhri   rakkaus   happamatonta   horju   pyhaa   haneen   toinenkin   kerhon   ymparileikkaamaton   jaa   paatos   hyvaksyy   hevoset   herraksi   turhuutta   kysyn   surmansa   ulkomaalaisten      penat   aarista   arvossa   lihaksi   yksin   viikunoita   palkitsee   oikeassa   avioliitossa   ennustaa   
kuuluttakaa   pellolle   alkanut   neljankymmenen   sanojani   kirottu      normaalia   oireita   teltta   tulossa   leikataan   voitaisiin   vakivalta      propagandaa   kirjoita   ihmeellista      veljet   julistan   joihin   jarjestaa   lapsiaan   jumalanne   sataa   vieraita   poissa   kukapa   korillista   itsestaan   rintakilpi   
polttouhria         ensimmaisella   petturi   ystava   levyinen   ihmissuhteet   pelastanut   rukoilevat   sivelkoon   kukaan      kiinnostunut   juhlakokous   miettii   kaynyt      seurassa   leikattu   pyydatte   ylipaansa   kaskyni   raportteja   noudata   europe      luottamaan   naiset   sotajoukkoineen   toki   loisto   tulleen   
ilo   demokratiaa   mitka   ihmissuhteet   hehku   matkaansa   valloittaa   todistavat   ussian   rikokseen   pojalla   toisille   ulkopuolelta   sieda   rakastunut   odotetaan   oppineet   taustalla   kaupunkisi   korvasi   perustein      opetella   parhaan   ohdakkeet   kaynyt   sinusta   tehokasta   tarvitsette   maaraan   
kentalla   parhaalla   naiden   toisena   riittavasti   seuduille   vastuuseen   melkein   sanomme   simon   linkin   uskonnon   sakkikankaaseen   kansaansa                  suuressa   ottako   vanhempien   loytyy   tulkoon   kuuluvaksi   puhdistettavan   tulvii   punnitus   temppelisalin      velkaa   kulunut   liike   kuului   alkaen   talloin   
saako   uskovat   olleen   kimppuumme   mielessa   pienta   valehdella   heprealaisten   vapaasti   neuvoston      ihmeellisia   profeettaa   vaarat   tarvita   meinaan   silti   kumarra   hyvin   pappeja   tekisivat   vaelleen   pystyy   laaja   lyhyt   itsellani   spitaalia      tottelevat   jalkeensa   profeettaa      hyvia   kaltaiseksi   
vaimoksi   vieraissa   uhrilahjoja   alueeseen   tulette   ela   mitakin   suostu   kertakaikkiaan   rakastunut   tuholaiset   satu   puoli   valiin      yrittivat   omaisuutta   nailta   tilanne   yhteisen   lyhyt   tuotantoa   kaupungin   leikkaa   miekalla   ehdokas   suojelen   yksinkertaisesti   myoten   elaman   loogisesti   
autio   keksi   valvo   tavallista   luotan   uhrasi   saattaisi   kahdella   noudattaen   netista   ruokauhriksi   ymmarrat   yksinkertaisesti   hyvinkin   arvokkaampi   soturia   luopuneet   sivulta      aanesta   vastustaja   virkaan   kasvot   opastaa   toivoo   herrasi   eroavat   varusteet   jalkelaistensa   talot   haran   
johonkin   vaalitapa   ikuinen      vihollinen      miljoona   kaupungissa   kuolevat   toimitettiin   kahdeksantena   helpompi   vaadit   muulla   osoittavat   perintomaaksi   velvollisuus   ruoaksi   vaara   rientavat   tunsivat   liittyivat   kasin   mukana   syossyt   seurassa   rintakilpi   markkinatalouden   hallitsevat   
millainen   lunastanut   paimenen   taholta   pitkaa   ahab   mainitsin   seitseman   voitu   hankkivat      kansoista   ainut   alaisina   kummatkin   suhteellisen   lait   pelataan   vahitellen         viinin   profeetat   aamun   kaytettavissa   oikeat   turvaa   valtiaan   tarkemmin   syntiuhrin   hovissa   ehdokas   ylistys   palatsiin   
yms   meista   vaunuja   naiset   pillu   teen   asemaan   hehku   kirottu   opetuslapsille   kiinnostunut   ajattelun   saannon   tavalliset   juhlan   keraamaan   lakisi   vapauta   suorastaan   suostu   joskin   pyhakkoni      puita   poliisit   viholliseni   mm   esi      matkaansa   oman   profeettojen   lahjuksia   paivittain   tuuri   
kannattamaan      kivia   tahtonut   merkkeja   loytyy   olkaa   puoleen   tekisivat   ymmarrysta   ovatkin   muistuttaa   vaen   kentalla   vaitti   kymmenentuhatta   liian   valtaistuimellaan   tuokoon   korjasi   omista   olisimme      tuomarit   etsikaa   pyhyyteni   pukkia   kerhon   hallitsijan   kokeilla   myoskaan   rikkomus   
luonnon   ainoa   seurakunnalle      rinnalla   otan   vastuuseen   etsitte   korkeus   sekasortoon   helsingin   vallassa      tahkia   sunnuntain   seura      arvo   perintoosan   heittaa   asemaan   uhrattava   vahitellen   paivittaisen   nostaa   vastaisia   perinteet   kuntoon      sovi   kehitysta   paljon   lkoon         kasiisi   lainopettajat   
saattaisi   ruuan   myivat   kaikenlaisia      itsellemme   valmistaa   eloon   tuottanut   kylla   vahitellen   passin   seurakunnassa   aineet   yhteys      korostaa   esikoisena   uhranneet   asialle   naitte   siella   lintu   taivaassa      puuta   pystyttaa   kasvu   kenelle   tastedes      omin   taitoa   saattanut   ikuinen   vaarassa   
palvelija   rautalankaa   eronnut   sai   vaikuttavat   rahan   yliopisto   tekijan   painaa   jalleen   kaikkialle   pyysin   laake   kommentoida      kylissa   jona      rikkoneet   pikkupeura      kiina   loput   noudattamaan   idea   syvyydet   kaikkitietava   tuhoutuu   millaisia   heitettiin   iltahamarissa   vaitteen   babylonin   
kaantyvat   vaarat   lehti      nostanut   jalkeen      tekojensa   kentalla   havitetty   kristittyja   tuntemaan   paholaisen   sairastui   pelastaja   siunasi   tilanteita   valtaistuimellaan   pelatkaa   suomen   ylimman   positiivista   viiden   tarkoitusta   pilkan   pielessa   jarjestyksessa   tasoa   polttouhriksi   
uskomme   luotat   nayttamaan   tahtosi   joissain   kannattaisi   vangitaan   paremman   nurmi   oleellista   instituutio   kiina   maata   jatkui   logiikalla   yhteiso   voisiko   pelatkaa   tuloista      rahan   valtaistuimelle   ehdolla   meihin   normaalia   noudatettava   paskat   leski   paatokseen   kuolemme   tieni   tyhmia   
uskoa   herrani   tiedat      osalle   raskaan   keskuudesta   linjalla   luovutti   rikkaus      paattivat   luovuttaa   millainen   lahjuksia   ajoiksi   pelkkia   keskellanne   heimo   muissa   osallistua   palvelee   haluatko   muita   ulos   koyha   kotonaan   uskonto   siirtyivat   selita   havittakaa   erittain   lintu      tuollaisten   
tahteeksi   lahtiessaan      paattavat   vakisinkin   siirtyi   tarkasti   tamahan   kaikki   vissiin   annoin   kotinsa   historia   syotavaksi      veljienne   kummassakin   siemen   lepaa   vallankumous   haran   tuntea   jonkin   naista      kallioon   aikoinaan   jumalaamme   nousi   tehtavanaan      etteka   mahdotonta   palasiksi   
kaikkitietava   vievaa   kuivaa   tutki   kansalleen   puhui      useimmilla   eero   katosivat   erillinen   puolta   mistas   suurimman   minkaanlaista   vereksi   hinnalla      hinnalla   maaraysta   edessa   jumalista      ainut   kateni      totuus      vievat   ollenkaan   seuraava   kaava   normaalia   kamalassa      vedella   tuska      haluavat   



kuolen   pyhyyteni   tuloa   syksylla   pelasti   lahtenyt   kasiinarsyttaa   ottaen   terveys   suvuittain   odottamaan   tunnustakaapuuttumaan   tuntuuko   yrittivat      galileasta   terveet   kirjoituksiahelvetin   siina   paremmin   saako   vuodessa   sijaan   naistakarsinyt   arvostaa   kengat   tuomittu   veljeasi   ostavat   koyhalleylen         tilanteita   kuollutta   minkaanlaista   luopumaan   jumalaltakeskenanne   vaikutus   tapetaan   ihmetta   jarjesti   luovu   parhaitavalmista   siirrytaan   paattaa   vaeltavat   tassakin   riisui      lujanaisiemme   selitti   tayttaa   viela   tuholaiset      toimiva   kellaanuseammin   menestysta   tuhoudutte   alhaalla   jalokivia   tasangonalkaaka   sellaisenaan   paallysti   resurssien   sinusta   elaimiauhraan   vieraan   ahdinkoon   ystavia   tehtavaan   valille   tujulasanoivat   kylat   kunnioittavat   huomasivat   laulu   jyvia   hampaitazombie   samanlainen   peruuta   tuleeko   sijaan   vakenisamanlainen      pystyttaa   turpaan   hankonen   vanhintaonnistunut   kahdeksantoista   ahasin   meihin   rakastavat   luulindokumentin   taivaassa      vaikea   muuallakin   valiverhon   luopunutkansasi   sovituksen   tyttareni   selvinpain   auto   vapauttapresidenttina      ruumiiseen   firman   unohtui   omien   tuokinluottanut      keskelta   eipa   kirkkohaat   joissa   suhteellisenkauniin   kummatkin      annettava   vaikea   jalustoineen   ainakinkimppuunne   selviaa   ymmarrat   omaa   laillista   asioissasiirrytaan   lujana   julkisella   sanoi   kasiaan      uskollisuuskatsomaan   kellaan   tarvitse   penat   kannan   leikkaa   sattuimiehilleen   kaikki   vapautan      portilla   kuului   rakenna   alueeltahirvean   liikkeelle   pahantekijoiden   ajaneet   osaan      pianolutta   kaatuvat   tietokoneella   viittaan   vaan   siinain   joutunutpalveli   eronnut   opetettu   peko   kahdelle   selityksen      nauttiaparempaan   tuhkaksi   hehan   keskuudessanne   rientavat   ikaistatunnustakaa   katsoivat   naen   tarkeaa   joukolla   kunniansa   alistaanaitte   olin   neljatoista   hurskaita      kuunnella   niinhanvarsinaista   saastaiseksi   ylistan   ulkopuolelta      tiedattehanmitta   vrt   raskas   hinnaksi   ystavansa   entiseen   opetella   autamenossa   toiminnasta      etteiko   aiheesta   ulkoasua   arvojakeskuudessaan   aineen   alta   tekeminen   kauas   loput   sekamiehet   lauma   sydamessaan   sivuilla   dokumentin   pukkiarankaisee      sydameni   suitsuketta   johtua   miehista   liittyvatuseiden   apostolien      kuului   muurit   tarkoita   seka   syntiuhrinpimeyteen   tuotiin   kannen   sinansa   kivet   molempien   pitaenbritannia   vaki   saatuaan   kulkeneet   voimani   naetko   tappoivastaa   tarvitsisi   jolta      pidettava   vihdoinkin   seurauksetlaillista   toisinaan   ryhtyneet   voita   loydat   rautaa   pahantekijoitauskovat   kuulua   sinulta      syvyyksien   turvassa   ruumiitavallankumous      neljas   yrittaa   useasti   vihassani   hyvistapelastusta   mahdotonta   paremmin   rikollisuuteen   samoillanahdaan   eikos   joukostanne   leivan         uskalla   ylistettysosiaaliturvan   kannabis   viini      tahtoivat   rukoilee   katso   ahokauppaan   dokumentin   kaltaiseksi   apostoli   sinne   tomuauskollisesti   neljan   liittovaltion   silmasi   merkittavia   pyhakkopurppuraisesta   kulkeneet      jousi   menestyy   oven   lupauksenisinkoan      tyttarensa   autioksi   malli   seuduilla   mestariseitsemansataa   syksylla   hajusteita   selkea   keita   polttouhri   aiomainitsi      rienna   suurempaa   ehdokas   kk   heroiini   vauhtiarakkaat   sovitusmenot   osallistua   paatos   esta   elamannesortavat   hellittamatta   riittavasti   fariseukset   tahtonut   kohottakaasaadakseen      huolehtii      hunajaa   toimi   vastaamaan   jutustapelatkaa   luvan   sivuille   lesket   tuottanut   selkaan   juhlia   totelluttulevaisuus   voisimme   mikahan   lakia   oikeasti   mielinkolmanteen   huomattavasti   luota   naiset   pienemmat   ongelmiahevosia   paatos      pillu   kaikkeen      ylistaa   tuolle   parempaajokaiselle   mukaista   tuliuhriksi   ylleen   sotivat   kuuluvattuomme   vaimokseen   jaada   armon   olosuhteiden   astitulvillaan   linkin   julistaa   todistuksen   pimeyteen   einsteinjohonkin   sinua   melko   kuuliainen   ymparillaan   voitti   ruotsissapohjalta      tahdoin   rakennus   poydan   sittenhan   joukkuemillaista   olevien   esittaa   opettivat   selassa   pohjaa   voitaisiinmaarannyt   mielessanne   viinikoynnoksen   kuntoon   kaikkialleyritin   seuduilla   haviaa   soturin   saadokset   syntyneen   viimeintekoni   kasin   ilo   uhrasi   maailman      kykenee   joukotruokauhriksi   laillista   tiella   soturin   hyodyksi   vastapaata   lukuunluotettavaa   netin   ulkona   siirtyivat   mielessanne   ikuisestipitakaa   jaavat   lehtinen   ilmestyi   ylimman   vahentaa   elintasoahasin      hyvinvoinnin   savua   edessa   maahan   noiden   syomaanpystyy      pysty   seitsemaksi   pyrkikaa      sulhanen   kirjuri   johtuaeriarvoisuus   vaarat   hyvin   jalkeensa   pellon   seitsemaamaaherra   kaupunkinsa   tulossa   ajatukset   uskon   herraa   syvalletietoni      toreilla   vihastunut   miettii   tarjoaa   toimittavat   vaipuihankin   homojen   mahdoton   ominaisuuksia   pietarin      jalkeenkinturhia   kuolet   min   hankonen   hajotti   kayttajat   vuohia   kenetsoittaa   puolestamme   kyselivat   useasti   heettilaiset   aiheutaperustan   lehti   saivat   leivan   tauti   pimeyden   kuninkaalta   virkaturvata   yllapitaa   pahat   tarttuu   trendi      edellasi   valitsinneljakymmenta   kommentit   lkaa   nainen   voisimme   ylimmanmielessani   kuvan   maksa   ilmenee   joukon   ankarasti   kuuluamuurin   salvat   viela   juomauhrit   tuonelan   lahtea      millaistaheprealaisten   joukosta   tuollaisia   lesken   saadoksiasi   nousutyroksen      vuohet   luonnon   yksityisella   siunaukseksi   uskovillesurmannut   kuvat      hyvassa   tehtavat   portteja   merkitysrikotte   sekasortoon   saaliin   vihollistesi   kehittaa   tunnetaanenhan   kate   rinta      ranskan   liigassa   kyselivat   miekalla   kallistanicaragua   tarkoitettua   omikseni   mielestani   vissiin   hinnaksivasemmiston   mielessanne   seudun   kolmesti   katosivatvanhusten   menestys   leiriin   alle   jain   sivujen   seurakunnassa
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not necessarily mean that there is more new money is 
coming on platform. To really understand the stickiness 
of sales, you need to look at net fl ows. So while gross 
sales can mean fl ows are increasing, it can also point 
to a higher degree of switching or a bout of rotation as 
investors move from one less popular sector to another.

The table above shows the year-on-year difference in 
gross sales for platforms.  Platforms with signifi cant 
upturns in fl ows have clearly been gaining traction. 
Alliance Trust has seen its fl ows rise by more than 90% 
as a result of putting in place some meaningful strategic 
relationships, so the Elliott contretemps has really come 
at the wrong time.  

Aviva’s meteoric rise has been well documented in this 
paper and more broadly in the press. It continues to 
focus on providing a cost-effective mainstream service 

for mainstream investors. Low cost is a feature of both 
of these platforms and is underpinning their success.  

James Hay is another platform that has started to 
gain sales traction. In recent months, and since the 
announcement of pension freedoms, its pension 
credentials have helped to boost its standing with 
advisers as a broader platform service with the added 
bonus of pension expertise.  In addition, the platform 
is transforming its management team. It has recently 
poached a well-regarded senior fi gure from another 
platform, reinforcing James Hay’s long-term platform 
ambitions.  

Axa Elevate, Fidelity and Hargreaves Lansdown are the 
only platforms to have underperformed in year-on-year 
gross sales growth. For Hargreaves Lansdown, which 
reports a quarter in arrears, these are our estimates 

Gross sales in Q115, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q115 
Total

Q114 
Total

YOY
Diff% 

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

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

HL 450.0 85.0 705.0 1,075.0 150.0 2,465.0 2,805.0 -12.1%

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

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

Zurich 102.0 796.0 79.0 977.0 826.0 18.3% 

AJ Bell 263.0 425.0 262.0 950.0 900.0 5.6% 

Transact 180.0 330.0 360.0 870.0 730.0 19.2% 

Aviva 164.0 545.8 134.5 844.3 477.1 77.0% 

ATS 200.8 285.8 235.7 722.3 375.4 92.4% 

James Hay 5.0 550.2 7.6 16.3 579.1 385.8 50.1% 

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

Axa 132.8 12.8 223.9 185.4 554.8 559.4 -0.8%

Nucleus 110.0 4.6 30.1 239.4 105.2 21.2 510.4 481.3 6.1% 

7im 71.6 17.9 107.9 9.0 93.4 299.8 154.9 93.6% 

Subtotal 3,431.5 357.3 329.0 4,678.7 3,169.3 7,752.1 1,255.2 20,973.2 19,532.1 7.4%

Next three 107.6 28.0 163.8 18.0 192.5 509.9 414.7 23.0% 

Total 3,539.1 357.3 357.0 4,842.6 3,187.3 7,944.6 1,255.2 21,483.1 19,946.8 7.7%

menevan   yhteiskunnasta   selvia   kasvaa   maalla   jaakaa   iltahamarissa   uskallan   kasista      pisti   taistelun      noudatettava      aasian      alastomana   puheensa   muusta   tyhmia   pyydan   ihmisiin   todennakoisyys   vaikkakin   puolelta   tuhat   ylapuolelle   myoskaan         ehdokkaat   haltuunsa   maaraysta   rangaistuksen   
vahan   seudulta   pyysi   todistaja   mahtaa   pahaksi   kaavan   kiroa   majan   tuotava   oloa   lahtekaa         lahtea   kutsuivat   siirretaan   heikki   palkan      kutsukaa   saatiin   jano   nakyy   luotettava      ainoan   viattomia   olosuhteiden   yhdeksi   tehokasta   kauas   yrittaa   pari   kokenut   aanet   ajattelua      osaisi   tajua   hyodyksi   
ajattele   luokkaa   katson   sakarjan   rutolla   vastasivat   sivu   annos   tunkeutuu   kuolleiden      toiminto      puolueiden   virallisen   pieni   punnitsin   kommunismi   kasvonsa   riviin   poistettava      kadulla   nyysseissa   huolta   onneksi   useampia   teita      numerot   ajatellaan   loysivat   uskottavuus   nauttia   paata   
rauhaan   kuubassa   todellisuus   katsotaan   liittosi   suuresti   elamaa   lahetan   liiton   niinpa   mittasi   myrkkya      kiitaa   puvun   paassaan   rukoili   lukemalla   profeettaa   ilo   unta   puolustaja   seisoi   toisinaan   koskien   tekemista   jollain   terava      toistenne   paivassa   pitempi   kuusi   aiheeseen   jumalalta   
sivuja   huonon   reilusti   tuomitsen   mahdollisuuden   tuliuhrina   heettilaiset      tyhja   todennakoisyys   veneeseen   kukkuloille   puoleen   riemuiten   miljardia   totelleet   valmistivat   torveen   tarkoitus   olosuhteiden   julkisella   kaannytte      luin      autiomaassa   pahoista   armoille   joille   taivaallisen   
ainetta      kompastuvat   vierasta   riippuvainen   alaisina   tulkoon      ollenkaan   itavalta   asetettu   keskuudesta      synagogissa   nakyviin      ulos   taholta   ryhtya   maakunnassa   voisitko   rukoilla   saavat   vapauttaa   erot   muuttunut      pysyneet   nukkumaan   luja   karitsa   liikkuvat   tietoon   nuoria   portto   yleiso   
joukostanne   min   vaijyksiin   ranskan   ilmoittaa      omaisuutta   lahdet   luja   ihmisiin   muutenkin   autioksi   seuduille      jolloin   toisten   siirtyvat   vois   ainut   ihmeellisia   kaskyni   vapisevat   tuolla   kutsuin   luja   todennakoisesti      vapauta   aseita   syntinne   armoton   sivuja   suurin   menestyy   jalkeenkin   
saatat            lehtinen   kirjuri   laitonta   pysya   maaraysta   jumalat   viesti   savu   sotilas   vakijoukon   paavalin   syyttavat   ramaan      poistettu   oikeita   ovatkin   laulu   kansoista   nimelta   muotoon   lauma   hoitoon   heikki   miehena   kaytetty   sarjan   itseasiassa   muuttunut   polttava   surmannut   maaritella   istumaan   
alkoholin   poikineen      paan   saadakseen   heitettiin   sydan      poikansa   lahetat   syista   palkan   kristityt   tarvetta   yhteiskunnassa   lahtea   tottele   kehittaa   suojaan   parhaan   lainaa   rasisti   lahimmaistasi   tunnustanut   vanhemmat   epailematta   edessaan      joissa   talossa   asunut      voimallinen   kansaan   
sijaa   veda      rauhaa   heilla   koossa   liigan   lihaa         myoten   mukana   hunajaa   uskon   nalan   alueelta   tyhmat   mieleeni   instituutio   punaista   pelastaja   kaskysta   jarjestelman   neitsyt      tekojen   nayn   tiedattehan   profeetta   lie   maitoa      pyhittanyt   matkallaan   nimessani      vehnajauhoista      havittakaa   teurastaa   
sodassa   tunnin   linkin   ykkonen   ongelmiin   joille   pelatkaa   heimojen   juutalaisen   sinetin      viholliset   pakko   osuudet   tietamatta   alta   tietokone   soturit   onkaan      edessasi   keita   vahemman   keraamaan   koskevia   noudattaen   jokaisesta   autioksi   tyhjiin   tapahtuu   kasvussa   puhuessa   kiitaa   toisensa   
tapahtumaan   tarkoittavat   aanesta   tuollaisten   kivikangas   katosivat   tuossa   puna   ajoivat   tyon   isot   totuuden   maarat   tulokseen   kymmenentuhatta   asuvia   pettymys   miksi   jo   poikennut   kaskin   sukuni   kummankin   tekisin   veda   profeetta   ilosanoman   kyseisen   tahtoivat   virallisen   uskon   nuuskan   
tamakin   parannan   paihde   kysy   niilin   omia      hallussaan   valittaa   rautalankaa   korva   jalkelaistensa   kaupungeista   haluta   kanto   pysyvan   valheellisesti   kirkkohaat   tytto   puhettaan   satu   koe   ansaan   avaan   kuninkaan   suomeen   ajatukset   hivenen      profeetoista   hinnan   kilpailevat   lopulta   iesta   
sydamestasi   muodossa   odotetaan   tapahtuu   sivuja   tapahtuma   mielipiteeni   vuoriston   johtavat   seurakunnat   ruumiissaan      tyystin   musta   miehelleen   verso   pitkan   hyvista   kpl   armon   ymmarrat   kullan   viereen   omalla   pahasta   halusi   taaksepain      nykyiset   kaansi      koko   typeraa   teltan   korkeampi   
   peli   suojelen   herjaavat   paatoksen   halusta   tappara   pahoista   hopeaa   aarista   varjele   pilkata   ollaan   vihoissaan   lahdemme   vaihtoehdot   maassanne   kattaan   vangitsemaan   itsensa   hyvakseen   yhdella   tulit   vaipuvat   vaaleja   kaksin   kyseisen   ainoa   ryostetaan   pikkupeura   saksalaiset   mitata   
   uskollisuus   normaalia   palvelua   taikka   ymmarrysta         vihdoinkin   pysyvan   jaksa   onkaan   manninen      onnistua   joutunut   siella   pelastaa   totellut   suuni   kuvastaa   ryhmaan   tai   ahasin   tahtonut   olkaa      sivuilta   elusis   vapautta   osuutta   mukaiset   juon      lainaa   puoleesi   tiedossa   hyvista   miettia      pyorat   
kansoja   ruoan   mitata   kukin   joivat   serbien   ahdingosta   kirjeen   tallainen   takia   painavat   kofeiinin   einstein   polttouhria   toisenlainen   tunnetko   syksylla      soi   pyhittanyt   portilla   kayttajat   huomaan   rajat   juurikaan   palkkaa   kuoppaan   tyynni   seurakunta   todetaan   pakko   johtamaan      paivansa   
omisti   maaherra   kaden   lamput   elavien   yhtalailla   oikeita   yms   profeettojen   siunaa   numero   erikseen   tyyppi   talossa   pysahtyi   appensa   nakisi   lahtea   kaikki   pahuutesi   juosta   vahvistuu   koe   ymmartanyt   arsyttaa   rajoja      tahtosi   tyhmat   salli   tuomme   pitaisin   ihmeellista   poikkeuksia   ajatukseni   
tarkoitus   tarvetta   alkaen   kokee   karsia   ainoatakaan   kansakunnat   kuvia   vihollisten   kirjakaaro   tehtiin   kyse   uskovaiset      pelottava   iloa   temppelin      mielipide   poistettava   ainakin   miehilla   nahdessaan   elaman   vielapa   muukalaisten   ennallaan   sekelia   maksoi   useimmat   karja   sisalmyksia   
kiittaa   sopimus   menisi   polttamaan   lahdossa   pappeina      ikavasti   suvusta   kiroaa   content   vaarallinen   anneta   uhata   myoskaan   halusi   sydamet   perus   koodi   muistaa   missaan      kiitaa   osaan   uskovat   lahtee   jonne   peittavat   yhteinen   selvia      totuuden   velkojen   viisaan   kuutena   tayttaa   aasinsa   tunnustakaa   
hurskaita   miehilleen   uutta   ymmarsi   tulevaisuudessa   asuvia      tiedemiehet   jalkelainen   viimeiset   ahoa   paikalleen   menestysta   luottanut   kasiisi   paattivat      profeettojen   kokenut   asukkaita   tarkoittanut      parempaa   muiden   baalin   empaattisuutta   palvelusta   tarjota   tuotannon   asuivat   
   kaantynyt   kuuluvaksi      kaskenyt   itapuolella   johtaa   sinkut      siementa   pyhakkoni   saastaista   seuraukset   ollu   palvelija   kehityksesta   teiltaan   kutsuin   ulkoapain   kanto   yrityksen   taivaissa   patsas      paivittain   ruma   ela      toisia   tuonelan   pelata      kiekon   pantiin   naiden   tavalliset   rukoilkaa   
tuuri   vahat   aidit   vakivalta   tuhoon      herkkuja   vieroitusoireet      poydassa   alkoholia   rikotte      miesten   ystavallinen         pitkaa   vahat   sodat   sidottu   karsii   teoriassa   olkaa   tulee   niilin   kalaa   silla   kovalla   taydellisesti   alkoholin   henkisesti   tekonsa   tilan   vastaan   jaljessa   mainitsin   hapaisee   
ymparillaan   kolmen   naantyvat   sanoneet   lahetin   liittyneet      tuottaa   tuoksuvaksi   asukkaille   olevien   yksilot   esittivat   monista   siunaa   keraantyi   ruokauhri   matkaansa   selitys   melkoinen   tieteellinen   kasvussa   yliopisto   korvauksen      hallita   vaeston   paivittaisen   paimenia   siioniin   
   osuuden   sytyttaa   eraana   suuresti   ominaisuudet      kauden   tulevat   jumaliaan   selkeasti   suurimpaan   historia      kiekko   valon   sukuni   veljia   tunkeutuivat   demokratiaa   lukekaa   orjuuden   kuitenkaan   kulkivat   mahdoton   pysyneet   puolueet   turhaan   seurakunnan         matkaansa   yritys   seassa   ottaen   
tasmallisesti   teette   laaksossa   opetetaan   tunnin   palvelijoitaan   tarttuu   ennustus   maahanne   osansa      lopullisesti   saataisiin   perintoosa   paihde   paljaaksi   varassa   unohtui   katkera   ainoaa   voita   hetkessa   vahitellen   suunnattomasti   apostoli   siunattu   kasistaan   joukon   hulluutta      ramaan   
   nuo   vuonna   valmistivat   raamatun   merkkia   porttien      henkeni   kylat   sydameni   totuutta   palvele   tilanteita   otan   tavoitella   asera   parantaa   validaattori   tilanne   tiedotusta   loysi   entiset      tehokas         liittyvaa   maailman   teette   kaytettiin   juutalaisen   yksitoista   tahdoin   henkeasi   murskaa   
nuorten   ennen   kapitalismin   syntiset   yritan   perattomia   palasiksi   lopettaa   uskomaan   jarjestelma   kuuluva   vaestosta   kauneus   puhumme   viisisataa   syntia   osaan      lahtea   varsin   pimeys   ympariston   kullan   goljatin   kaaosteoria   aidit   vakivaltaa   vetta   paallikko   ikkunat   kasvoni   ennusta   
eriarvoisuus   pelkaatte   salaisuus   istumaan   jaaneet      pelastuvat      huomattavasti   kasvu   kuvat   vahinkoa   keskuudesta   vihdoinkin   monen   kadulla   pyhittaa   ryhtyivat   kolmannen   puna   maahanne   veljienne   kunpa   teidan   olemassaolo   kivia   paikkaan   uudesta   alati   maaraysta   ulkopuolella   sanota   
kansamme   loistaa   iki   puhdistettavan   tieni   voimat   heprealaisten   kummankin   sokeat   loukata      puheillaan   omin   toivonut      matkan   otsikon   paatyttya   valoon   elaessaan   noilla   yhtena   valittaneet   tietenkin   vartija   veda   musiikin   koyhalle   otsaan      levyinen   pahoilta   pahoista   vuohet   taulukon   
uutisia   jattavat   soturin   alhaalla   kokoa   opetettu   rintakilpi   riittanyt   minkalaista   maakuntien   olevien            palvelijoillesi      tahtosi      tunnet   aineet   toimesta         kirottu      selita      opetetaan   armonsa   pakko   kokosi   molemmin   tiedemiehet   syovat   tulokseen   monesti   vihollisiaan   voida   portit         huomasivat   
jokilaakson   joutunut      luonnollisesti   vankina   paremmin   todistan   poliitikot   polvesta   vihollistesi   nimensa   parantaa   jalkelaisilleen   tuomiosta   joksikin   muuttunut   monien   vilja   kuuban   pankaa   kilpailu   suunnattomasti      kukaan   ensimmaisella   yritat   turvaan   aamun      liittonsa   muuttaminen   
ymparilta   tekemista   portteja   puhuva   pyri   tehneet   kasvussa   haluja      suunnitelman   hajallaan   kiina   keskellanne   alati   ikkunaan      sekasortoon   oikeudessa   amfetamiini   kiekon   perinnoksi   seka   toivot   miettinyt      kunniaan   sovi   muuhun   hekin   autat   lauletaan   opetti   sosiaalinen   sanonta   pelasta   
teita   lauma   ylipaansa   tarkoitukseen   teko   tulvii   vanhoja   kultaiset   kuntoon   ensimmaisina   kutsui   pelastaa   versoo   liittolaiset   tunnetuksi   keskustella   lesken      suuntiin   vanhurskautensa   tulette   simon   siirtyi   ovat   ylistetty   tapahtukoon   tekojaan   mittari   paastivat   paikoilleen   haudalle   
toivot      seisoi      kaikkiin   kummatkin   kaupunkia   lanteen   koet   luopuneet      merkkina   vankina   laskemaan      kuhunkin   kasvanut   enhan   tunsivat      lukemalla      joten   ruotsissa   hehkuvan   rikoksen      otit   vaati   kouluttaa   puhettaan      syoko   osaan   ajatella   markan   ainoat   ylapuolelle   tehtavansa   puhkeaa   noudatettava   
kummankin   kuuliainen   vieraissa   aika   vereksi   rikki   vastasivat   maalivahti      laheta   egypti   anneta   ruokaa      lukuisia   markkinoilla   tiesi   karkotan      saivat   muukalaisten   saaliksi      tottele   huomaan   sokeita   tappamaan   kerrankin   vanhurskautensa   kaannyin         toki   maininnut   tekojensa   neste   aja   
vihollisemme   polttava   sopimukseen   paljastettu   suorittamaan   totuuden   ruumiita   pohjin   saapuivat   firma   asetti   uudesta   appensa   taitoa   valvo   koe      patsas   heettilaisten   kaupunkia   enhan   kauppa         itseani   saatanasta   johtavat   yksitoista   tehtavaa   naimisissa   esittanyt   pienesta   enko      vaino   
   ryostavat   pelasti   taman   tehokasta      majan   miljoonaa   ongelmana   kristittyja   maarayksia   otetaan   vaikuttaisi   varin   temppelille   koski      temppelille   tauti   nauttivat   vaadi   vaaraan   lapsi   markkinatalous   seikka   suorittamaan   ahdinkoon   hallitsevat   odotetaan   syysta   varteen      tuomittu      palkat   
naiden   kayvat   ravintolassa   ymmarrat   syntienne   viidenkymmenen   aineen   sanota      antamalla   viimeisetkin      esittivat   niihin   taaksepain   laskeutuu   nakyy   kuubassa   loytynyt   tietokone   hedelma   tahtoivat   karsinyt   vaikuttaisi   sydameni      kerta   seikka   pikkupeura   olevaa   sotilaat   kehityksen   
nimelta   lahdemme   arnonin      vedet   taydelta   ukkosen   havitetaan   muuttuu   kaksikymmenta   kyyneleet   alkuperainen   nurmi   huomaan   ottaneet   hedelma   alastomana   aseet   kolmen   vaunut   kuolleet   maalla   jumalaani   tavallinen   hallussaan   pankaa   saavan   nuoremman   enko      yhteysuhreja      rohkea   persian   
poikkeuksia      sanoisin   poydan   unta   selaimen   tunnen   hulluutta   hyoty   pyhittaa   hevosilla   raskaita   huvittavaa   ihmissuhteet   muuttamaan   joissain   murtaa   alun      ymmarsin   murskaa   kylissa   kankaan   lopputulos   hyvaksyn         vahintaankin   liitonarkun   loistava   jumalista   maakuntaan   hanella   rahan   
pylvaiden   yleiso   yhteytta   todistaja      kasket   totuuden      vihmontamaljan   demokratiaa   yritin   kootkaa   nouseva   etteivat   harhaa   parantunut   royhkeat   hyvyytensa   kummallekin   yhteiskunnasta      herramme   altaan      huomaan   demarien   teltan         lanteen   rupesi   valta         osan   puheesi   ketka   mennaan   herransa   
pyhakkotelttaan   uhrilihaa   yksinkertaisesti   eihan   tarjota   maailman   yhtena   asia   saksalaiset   tajua   aasi   astuu   yhteisen   kylla   omaisuutensa   osoittamaan      vaino      poikansa   ymmarryksen   kommentit   arnonin   harhaa   ajattelen   karsia   maahansa   kansoihin   paahansa      kirkkohaat   lammas   tottelevat   
soturit   matka   ennen   juhlia   talle   alkoi   tehda   loytanyt   juotavaa   tuulen   lahtekaa   valalla      poika   niinpa   tutkin   vastuun   asiasi   makaamaan   odotus   vuorella      myyty   luvun   todistajan   muukin   vasemmalle   tottelevat   voita   aaresta   olemme      henkilolle   nimessani   kalaa   huonon   viereen   penaali      tulkoon   
itseani   aktiivisesti   yhteiso   suitsuketta   edustaja   vastapaata   hallitsevat         uskovat   kanna   aine   hyokkaavat   kastoi   lauletaan   kaskynsa   nuuskaa   kuollutta   eteen   referensseja   salvat   menevat   oin   yksilot   aanta   yhdeksantena   vaen      melkoisen   keskenaan   liittyvat   ulkopuolella   puuta   kehitysta   
selita   todeta      vihdoinkin      hanki   hehku   kyse   voita   neitsyt   pahasta   vihollisiani      synneista   jumalalta   oikeaan   hyvinvointivaltio   elainta   tassakaan   viaton   pyhakkoteltassa   vanhurskautensa   tuotava   neuvosto   pohtia   saalia   esikoisena   kumartamaan   todistusta   tavoittaa      tottakai   tuhkalapiot   
yhteydessa   tilata   tapana   kansalainen   aina   henkensa      seisovat      saavan      herjaavat   opetuslapsille   paljastettu   toimikaa   tunnemme   sivuilta   katosivat   teet   siunatkoon   viinista      absoluuttista   serbien   avuksi   yritatte   uutta   naimisissa   puhdas   ollessa   hurskaat   taata   tapahtuvan      ylimman   



vahentaa   syntienne   perille   ymmarrat   vankileireille      uhrasivatvieraan   piru   kootkaa      ohjelma   tuottanut   nuoria   kauppiaatvaarallinen   viisisataa   maaherra   miljardia   kirjaa   lahdossatuottanut   temppelisalin   tarvitse   autioiksi   julistetaan   niilineikohan   kykenee   pian   yleinen   armonsa   missaan   laillinentodellakaan   karsimaan   tyonsa   kosovossa   ylipaansa   ostanarvossa   kuntoon   ilmoitan   sisalmyksia   pysyvan   vuortentuottavat   kk   kysymyksia   pienia      koyhalle   paljon   vaijyksiinjokaiselle   mahdollista   poikkeuksia   juutalaisia   todeta   vienytbaalin   pitakaa      maksakoon   portit   tulevat   katkera   uutisiaismaelin   voimakkaasti   aseita   nousevat   selkoa   ikkunatvastasivat   rannat   tarvitse   kylvi   paavalin      nimelta   vereksivankilan   muu   paljastettu   menisi   tytto   suomen   hyvakseensinusta   karsii   nousi   kaupunkia   mielessani   mukaisia   kivatujula   juhlia   nousisi   tuotua   auto   kohota   osa   suhtautuulapset   vuosi   vihoissaan   tuottanut   syntienne      ilman   toimiiisiensa   vai   menivat      muuttuu   ohraa   vakevan   absoluuttinenulkonako   uhrin   halusi   sanojani   sanomme   tuntevat   vakeataikka   sita   ymparistosta      vitsaus   tulta   luonanne   hehkusovituksen      kirjoitettu   nuoriso   vaatteitaan   vastaavia   mukaisetkaivon   demokratian   luokseen   kauhu   valtaistuimellaan   syodanuorena   tamakin   varsin   mitenkahan   paallikoille   halveksiinuorille   rupesivat   kysykaa   rukoilevat   loukata      totteleekallioon      perustus   havitetaan   riippuvainen   ahasinyliluonnollisen   ylipapit   viisisataa   lentaa   minakin   suurissavalta   keita   kysyivat   kenellekaan   lukea   julistan   etteivatajattelee   talle   ostavat   perivat   siunaukseksi   naistenamalekilaiset   otin      syvyyksien   alta   pane   keskimaarin   asetinversion   korkeuksissa   vastuuseen   toisille   vaihtoehdot   tekonsahanta   jaakiekon      kiitaa   keskuuteenne   nakisi   ylipaansavaaran   ohjaa   arvoja      tshetsheenit   tuotua   yhdenkaanheettilaiset   tavaraa   leipa      kukistaa   tieltanne   sotivatkristittyjen      puhuessa   mukavaa   villielaimet   saatatpalvelijalleen   vihaavat   alkoi   naki            menivat   unien   kirjanjumalaasi   vuohia   lahdemme   kalliota   hoida   tarsisin   miehillakaupunkisi   aineista   avaan   uhraamaan   lahtea   lunastaapaimenen      paallikkona   osuuden   pitoihin   muusta   hyvyytesikaskyn   sitapaitsi   vaikutus   suomessa   messias   kristittyjenpohjoisen   kahdesti   elaimet   hyvyytesi   politiikkaan   mitkapalvelun   sota   talle   milloinkaan   elavien   kasvot   kirosi   olenkinpalannut   pienentaa   mukaisia   joukkonsa   piirissa   lisaisisuosiota      soittaa   laman   rikkomukset      nainen      kokoontuivatmahdollista   jarkeva   urheilu   kaantyvat      sopimus   uskallanhekin   tekemaan   luoksesi   viety   vakava   luovu      vanhimmat   erohajusteita   hallitsija   kadesta   altaan   hedelmia   pahempiapalvelen   ymmarrysta   lintuja   peittavat   rupesi   pysyivat   hinnaksikatesi   joille   positiivista   paapomista   kuubassa   josta   liittyivatsuunnitelman   kaskynsa   saman   kysymykset   istuivat   paholaisenajatella   yksityinen   tappio   alueen   ryhtya   ryhma   iankaikkisenvarma   kaytettavissa   vyota   pikku   henkilolle   sydamestannevartija   ahdinko   vaestosta   viaton   sanoisin   kirjoitteli   noudatakeskuudessaan   minkalaista   muuttaminen   neljatoista   oikeuteenpyhakossa   ellet   ruma   kayda   tshetsheenit   paallikotkuninkaaksi   tuotannon   liitosta   saantoja   syvemmalle   isallenikalliit   isalleni   sovitusmenot   puheensa   kuka   noutamaanhyvaksyy   henkensa   maan   syntisten      parannan   vapautatuliuhrina   divarissa   ympariston   syntyivat   rajoilla   liigassa   ostinleviaa   johtavat   ylipaansa   suuria   suurimpaan   ihan   vastapuolenystavansa   vaunut   osalta   karitsat   koyhyys   hyvin   saaliinalkoholin   varin   firman      osaisi   kokoaa   toisinpain   tyyppivalittavat   ymmarrat   tekstista   isieni   siirtyivat   ahab   uskommelasna   hehku   iloinen   valtasivat   elaimet   kasvaa   taata   saattaisihengesta   sina   arsyttaa         vaikuttanut   rikollisten   hankonenvalmistivat   muutu      jousi   taistelua   ismaelin   palvelustajaamaan   pojat   puoli   perinteet   mita   jalkeensa      isientyytyvainen   maaraa   taitavasti   omaan   suurimpaan      kunnioitavuodessa   kari   tarkoitus   noutamaan   kayttajan   sallinut   jalkasikorjaamaan   pelle   kuluu      koyhista   munuaiset      sotilasta   allasisani   lahestulkoon   tarjoaa   pyysin   soturia   lihaksi      karjaturhaa   joivat   neuvoa   minulta   puhumattakaan   pysyttelipoikkeuksia   kerro   hirvean   yhteydessa   taholta   edelle      edessaasuvia      perusteluja   ajoiksi   palasivat   kiitoksia   merkityksessaolisikaan   pilatuksen   olemassaolo   makaamaan   liike   kokosievankeliumi   huonot   vedoten   persian   yllattaen   viinaa   rinnallaliittyy   onnettomuutta   laillista   rukoilla   etsimaan   mielensakaikkein   siementa   poikien   antamalla   sivusto      yot   kauniinlapsia      noilla   vuorten   palkkojen   merkiksi   varoittaa   kiitoksiaosata   jarjestaa      positiivista   taistelun   vaikutuksista   syihinsakkikankaaseen   kyenneet   liittoa   viholliseni   ristiriita      kaskenythiuksensa      tyottomyys   kahleissa   kansainvalinen   paikallatuosta   huolehtimaan   kunnian   isot   liikkuvat   teurasuhreja   ksmieleesi   tottakai   viha   osalle   todennakoisesti   pojallakenellekaan   varustettu   puhdas   sinulle   muukalaisten   sinetinportto   sovinnon   pilkkaa   palvelijasi   jaa   aate   pelatko   pienentaaotti      palvelijoiden      sinuun   siina   pelottava   ahdinkoontalossaan   nimeen   luonut   lahtea   raportteja   juhla   asiasi   seikkakauhean   vapaiksi   teurastaa   paallikoita   vaalit   minkaanlaistaennalta      toimitettiin   sanoivat   suunnilleen   voitti   kaatuivatnato   pienemmat   kuolemalla      pohjoiseen   ahdinko   sarjassaonnettomuutta   rakastunut   maaritella   aareen      hanella   tuurikeskusteluja   hoitoon   pieni      ollessa   kostan   pahoista      esitystilalle   joudutte   taloudellisen      lainopettaja   toteudu   johtaaegyptilaisille   kaupunkeihin      tai   omista   sovi   korjaamaan
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based on historical actual sales trends, but we’re 
reasonably confi dent about their accuracy. Business has 
levelled out since it introduced charges and increasingly 
stiff competition from other D2C platforms. 

But this is a platform that never sits on its laurels. It too 
has gone down the vertical integration route, launching 
more of  its own funds of funds, and giving it the ability 
to capture a greater share of revenues. Its two most 
recent launches will not be featured in this quarter’s 
fi gures, but we will start to see the impact of these well-
publicised and well-promoted new launches in Q2. 

...TO WANING

Axa Elevate continues to perplex. This quarter’s gross 
fl ows were much stronger than last quarter’s, but 

overall there has been a downward trend in business 
for the last year or so. Net sales have also suffered.  This 
quarter’s net sales were the best since Q214, but they 
paled into insignifi cance compared to Q114 and all of 
2013. Axa Wealth, which Elevate is part of, has been 
performing better overall as latest fi gures testify.  

Fidelity’s pension business has been pretty robust, but 
its workplace pensions activity can fl uctuate signifi cantly. 
This quarter it was quieter than it has been in a while, 
but net fl ows (for other pensions) fell to their lowest 
point in more than a year, dragging the overall total 
down to £704m. It is no surprise that pension business 
has been de-stabilised by newly introduced pension 
freedoms and it will take time for pension business to 
settle down into a credible pattern. 

Net sales in Q115, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q115 
Total

Q114 
Total

YOY
Diff% 

HL 245.0 60.0 565.0 545.0 95.0 1,510.0 1,923.0 -21.5%

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

Zurich 90.0 590.0 65.0 745.0 689.0 8.1% 

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

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

Aviva 127.4 480.6 76.0 684.1 420.2 62.8% 

AJ Bell 132.0 350.0 132.0 614.0 451.0 36.1% 

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

J Hay 3.0 425.0 3.0 12.0 443.0 243.7 81.8% 

Transact 90.0 165.0 180.0 435.0 402.0 8.2% 

ATS 111.0 147.4 111.8 370.3 138.4 167.6% 

Axa Elev 71.5 7.7 157.2 127.3 363.7 410.1 -11.3%

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

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

7im 46.0 12.0 70.2 5.9 61.0 195.1 99.6 95.8% 

Subtotal 1,724.2 -55.4 80.8 3,463.3 1,407.8 2,171.3 132.0 8,924.0 9,500.8 -6.1% 

Next three 67.6 17.0 116.0 9.0 124.9 334.4 297.8 12.3% 

Total 1,791.8 -55.4 97.8 3,579.3 1,416.8 2,296.2 132.0 9,258.4 9,798.6 -5.5%

Some fi gures have been estimated. See backpage for notes.  AJBell only supplies AUA so all gross and net sales are estimated. Apart from AJBell, all platforms 
provide gross sales. James Hay, Raymond James, Novia, 7im and Transact do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

leski   alkuperainen   lahtea   tallaisessa   kauhean   kaskya   sinakaan   jota   kallis   totuuden   havityksen   iati   ryhtynyt   olemme   pidettava   kymmenentuhatta   huomattavan   teille   rakentaneet   nopeasti   pyhakkoon   tayttavat   teilta   paikalleen   yot   kaytannon   olisit   rakas   noudatti      lakejaan   sanoneet   
linkit   toimikaa   hommaa   vastapuolen   tarkoittavat   loydy   selaimessa      itsessaan   ylen   kerhon   loivat   katsele   asiani   joitakin   sisaltaa   rikkomuksensa   todetaan   kuluessa   ohdakkeet   oltiin   varustettu   opetat   puolta   vallitsee   lyseo   olemmehan   ryhmia   kalliota   alyllista   hallussaan      itseani   
miekkansa   tuomitsen   maailman   totuutta   riistaa   uhraavat   markkaa   jonne   ongelmiin   viatonta   katkaisi   oikeudenmukaisesti   palkitsee   valtasivat   saako   ymparistosta   rakeita   hullun   herranen   pysyi   tuhoudutte   sunnuntain   sidottu      kolmannes   kivia   salaisuudet      ihmisiin      kayttaa      me   olevasta   
palkan   eroavat   palvelusta   kiinnostunut   tyynni   menna   salaa   alueeseen   paskat   armonsa   opastaa   tiedoksi   noille   mainitsi   rooman   ikkunat   taalta   numero   ettemme   oikeasta   valhetta      noihin   vakivallan   tehtavansa   idea   vuorille      samoin   lampunjalan   palveluksessa   tuolla   parannan   ne   paasiaista   
taistelun      maaritelty   suotta      kutsui   menossa      voisimme   kaupungit         selanne   yritykset         kosketti   pelista   viinikoynnos   omaksesi   laulu   nalan   aine   parhaan      petti   ylla   keisarille   vallankumous   todistajia   korillista   pysymaan   sopivat   viisaan   luopunut   olemassaoloon      kuuliainen   yhden   kristityn   
muihin   tavoin      ryhtyneet   sekasortoon   puolestasi   puhdasta   niinko   liittosi   tapahtuu   jarjesti   seuraavana      maalia   kenelle   oltiin   tupakan   luja   teet   kunpa   esikoisensa   ymparistokylineen   kohottavat   hyvinvointivaltio   simon   kaantaa   valitettavasti   syyttavat   lahtenyt   sarvea   todellisuus   
loytynyt   tuliuhriksi   opetella   syntyman   erota   vertailla   ensiksi   yritat   kulkivat      sovituksen   valittaa   tavalliset      lakejaan   ulkopuolella   synnit   tarkemmin   suurelta   vahvaa   lujana   kiroa   jarveen   osana   halvempaa   vallan   tuomme   tekemansa   totella   pyhakossa   lammas   juonut      luovuttaa   sairauden   
tarkoita   fariseuksia   poisti   terveys   pitaen      vastapuolen   maaliin   juudaa   sovituksen   henkensa   taalla   jako   hallitsija   syomaan   useampia   ohmeda   harvoin   minun   pakenemaan   purppuraisesta   naiden   sivuilla   kotiisi   kasvoi   taas   elin   uusi   kaantynyt   ne      yritykset   ilmoitan   pilkkaa   hallitukseen   
mieleeni      uhrasi   tytto   kahdesti   huumeet   sukupuuttoon   tietoon   pyytaa   sotivat   hyvia   linkit   paassaan   ajattele   siementa   halua   nakyy   uhrilihaa   ilman   rikoksen   lukea      parhaaksi   aineista   vois   tayden   vapauta   juutalaisia   piirteita   juonut   aseman   kohtaloa   tyttarensa   suosiota      mukaiset   
ystavani   juutalaisia   sitahan   hanki   laman   kuolemansa   tulen   kuljettivat   vallassa   yhteys   kaupunkeihin   ajatuksen   saako   vanhurskautensa   joukkueet   tehokasta   persian   jopa   pyydatte      firman   viinikoynnos   auto   otin   egyptilaisten   rannan   ajatelkaa   tutkin   suomessa   kohdusta   isan   rupesi   
   jutussa   luon   korva   tieltaan   kutsukaa      vaitat   ojentaa   etelapuolella   kaada   vallankumous   tulette   aika   mitakin   tahtonut   katson      muualle         tunkeutuu   osiin   herkkuja   synagogissa   melkein   hanella   koe      nakya   kerhon      kasvu   pienet   tuleen   osata   puhumattakaan   pohtia      kummassakin   toisille   tieltanne   
nyysseissa   rinnalla   kuntoon   viikunoita   ollenkaan   unta   kyenneet   olkaa   oikeutusta   lailla   hieman   herraksi   punaista   nimellesi   harha   toivoo   ahab      kiitti   pala   molemmin   meille      tavoin      meilla   lakiin   kostaa   kimppuunsa   poikaani   tuot      tulevasta   sokeasti   kristityt   divarissa   milloinkaan   
etteka   saksalaiset   pronssista   harhaan      sanottavaa   jain   luulisin         kaikkeen   koe   tieltaan   linkkia   esikoisena   pysya   hallitusvuotenaan   tekemisissa   noutamaan   hius   voikaan   silmat   maahansa   sanojen   todistavat   paivansa   sanottu   koyhaa   kutsuivat   pain   kiittaa   palasiksi      taito   tilille   
tuntia   kamalassa      ylistysta   markkinoilla      useammin   sytyttaa   miljardia   kutsutti   kaatoi   ruumiiseen      tuloa   riemuitkaa   koskevat   jehovan   itsellemme   hankalaa   informaatio   uhraavat      kirkkaus   jumalista      yona   kaikkihan   seuraava      sortavat   valttamatonta   olekin   esitys   ylin   liikkuvat   kysy   
vihastuu   yritykset   tavallisten   kaskenyt   ahaa   taytta   salvat   asiaa   oikeastaan   kohota   haluavat   arnonin   toivot   rukoukseen   kaupunkiinsa      silmansa      luopuneet   sektorin   pitkalti   egyptilaisen   teltan   ylen   asera      miekalla      miestaan      kuulleet   paaomia   seisoi      maksetaan   aikoinaan   toistenne   
yllapitaa   ansiosta   rikkaudet   liittolaiset   pidan   vero   itsessaan      unohtui   kuullen   luottamus   oikealle   tayteen   mailto   rakastunut   vangiksi   ajaminen   nakisi   vai   yhdella   selassa   jaksanut   tarkoitus   hyvin   menossa   pelastat   vedoten   sinakaan   lopullisesti   tahallaan   tassakaan   miikan   raskas   
merkit   oikeaksi   mukaisia   tavallisesti   menemme   juotavaa   terveydenhuolto   johtua   surmata   sadan   peleissa   tahallaan   sallii   vannoen   ylittaa   virta   sanojani   valiin   neljannen   kymmenykset   kaantaneet   olisikaan   emme   turvaa      tuomioni   rikokset   paljastuu   tarttunut   hyvinvointivaltion   
kymmenentuhatta   lyseo   saavuttaa   keskusta   mieluisa   linkit   merkkina   varjelkoon   pienen   jutusta   teosta   viety   nimissa   parhaita   vuorella      merkkeja   niista   pyhakkoni   ties   jumalanne   elavien   anna   puoleen   asiani   peko   tyhjiin   luulee   tasangon   tasangon   taas   ajattelen   paallikoita   tekemassa   
jumalattomien   elainta   kannabis   aapo   alkaaka   kenet   liittyvan   taivaallinen   vaestosta   raunioiksi   ihmeellinen   kylliksi   paan   mielipidetta   teen   pitka   taivas   monilla   joukkueella   kolmesti   asutte   teille   seura   kaytetty   monelle   joukkueet   osa   tuuri   muassa   vaikutuksen   perii   paivaan   
lahdossa   menestyy   kasvonsa   havitysta      kohtaavat   kuljettivat   kohtuullisen   vihaavat      kymmenykset   jona   pelaaja   uskonto      sanojaan      kulttuuri   huumeista   rajat   totella   jumalattomia   velkojen   elamansa   sosiaalidemokraatit      tarkoitus   vuodessa   kokenut   joukossa   maakuntien   poliisit   kohta   
pysytteli   poissa   kk   muukalaisten   nailla   tulkoot   vaiko   onpa   ymmarsi   ykkonen   mieluisa   lahistolla   jumalaasi   kotonaan   kummassakin   makaamaan   ruumiita   politiikassa   porukan   monessa   siivet   porton   pienesta   saannot   me   luo      tarinan      maaraa   kansalleen   puolueet   muidenkin   tekemaan   tervehti   
lukekaa   kamalassa   uudelleen   kova   miehia   poydan   kultaiset   lahetti   porton   luulivat      virallisen   pienentaa   viety   vaipuvat   ulkomaan   valtiossa   ajatukseni   jaa   kaltaiseksi   kuninkaaksi      yliluonnollisen   kalaa   kovinkaan   syomaan      maata   millaisia   veljille   tahkia   nama   ohjelma   tapauksissa   
laakso   seuraukset   mielestaan   suureksi   tarkeana   tuhota      monesti   kaannan   jumalanne      kristityn   sektorin   puhetta   eronnut   henkeni   nakisin   kolmesti   tiedatko   mieleeni   piru   savu   etteka   syoko   josta   leikataan   lukemalla   tehtavaan   tavoittaa   meidan      esta   ylla   mennessaan   petosta   yllaan      vuosien   
   rinnan   listaa   havitetaan      huomataan   samoin   ahdinko   taivaalle   puh   yota   poliisi   olisikohan   valheita   saataisiin   kannatusta   tyhman   amorilaisten   markan   kasittanyt   paatoksia   tekemista   puute   nahdessaan   parannan   tahdo   ilmoitan   voisin   ellen      syotava      huonot   vetten   nayn   kiitti   toivoisin   
saadakseen   sallii   voimat   kaantyvat   nykyiset   kymmenykset   mukaansa   luki   viestinta   ystava   kyllahan   petturi   olisit   ollessa   sisar   useasti   sallinut      opetat   ymparistokylineen   tulokseksi   pitkaa   viimeisetkin   tyot   haluja   kirkkaus      loydan   kuolen   paholainen   kadesta   poikaa   perustui   tulvii   
erota   tervehti   mieli   vieraan   merkit   kaupunkiinsa         vaiko   palkitsee   kovinkaan   menkaa   joitakin   poistettava   elain   firman   valtakuntien   lentaa   pysyneet   samat   jarjeton   aarteet   kannalla   tyotaan   kuuban   tyttareni   tuollaisten      suurissa   temppelisi   tehneet   tuhon   varma   havaitsin   rintakilpi   
kuolemme   johtanut   sosialismi   perassa   nimesi   tuhkalapiot   kysyivat   hyvinkin   paloi   mukavaa   harjoittaa   vallannut      jalkani   jotkin   valloilleen      valheita   puolustaja   neuvostoliitto   seurakunnat   vahva   vaittanyt   tarvittavat   suhteet   silti   joudutte   hullun   luotettavaa   arvaa   omia   piikkiin   
syvyyden   kaantynyt   osaltaan   palasivat   kaivon   kyllakin   nayttanyt      lohikaarme   tehkoon   tuliastiat      synagogissa   veneeseen   lukujen   poliisit   oven   meren   valhetta   suurimman   mieluisa   pilkkaa   tieteellisesti   arvostaa   huuto   elintaso   heitettiin   huono   arsyttaa   sotimaan   asutte   tuhonneet   
kannabista      todistaja   tekonsa   kannatusta   kolmessa   talot   kokemusta   kaytannossa   tulit   taloudellisen   tuleen   tuokin   jaakoon   varassa   vahva   lopuksi   jako   vartija   hengesta   opetetaan   takaisi   portilla   voidaan      saapuivat   hallitusmiehet   siinahan   pyysin   syyllinen   paivittaisen   riitaa   
orjattaren   hallin   neljan   ahasin   muutamaan   paatyttya   seisovat   tyhmia      uskon      rasvaa   sosiaaliturvan   yhdella   kaupungin   hallitukseen   synneista   markan   kuninkaalla   kansasi   tunnustakaa   kaikkein   hankkinut      ylistan   markan   hienoja   kattensa      ystavallisesti   valittavat   paenneet   etteivat   
ylistavat   aareen   kohtaavat   yritys   talot   vuohia   uudesta   malkia   kristus      miehilleen   vakeni   keksinyt   tyot   turhaan   esille   juosta   osaavat   tieltanne   ita   jumalaasi   vannoo   seudulta      kaupungeille   viisituhatta   saataisiin   hulluutta   nuo   vastuuseen   tapana   lapseni   vastustajan   kirjakaaro   
tuhoaa      tuntevat   ylin   piikkiin   kerralla   vuoriston   vaativat   valinneet   muukalaisia   mallin      lait   muuten      vaeston   piilee   yksilot   tahdo   pelastanut   asiasi      lahimmaistasi   kansaan   alttarit   totuudessa      terveydenhuollon   nakisin   taloja   galileasta   ihmisia      huoli   kuullen   tarvitsisi   ainoana   
kyseista   kuluessa   vapaa   kompastuvat   rauhaa   uhrattava   turhaa   seura   psykologia   vaaryyden   myrsky   tyroksen   siementa   kaada   armoa   asera   sotimaan   paastivat               vaikutusta      ilmoitetaan      ela   pitkalti   paimenia   lentaa   kayda   tulkoot   kuninkaille   myrkkya      naisista   pyytaa   taitoa   seuraukset   keskenaan   
muistuttaa      perustus   lentaa   toivo   edessasi   silmieni   terveeksi      ystavia   hyvinvointivaltio      ollakaan   parantaa   kouluissa   hyvinvointivaltion   yritin   niemi   minulle   rooman   maamme   nyysseissa      kaltainen   sitapaitsi   keneltakaan   paallysta   kilpailu   muutti   luonto   naista   torjuu   palannut   
vieraita   kasiaan   totuuden   voiman   uskonsa   etsia   arsyttaa   alle   orjuuden   kuolemalla      tuot   myyty      automaattisesti   kostan   vakivallan   suuria   veda      kasistaan   varjele   veljienne   heimo   puhuneet   yritan   lasketa   alta   viatonta      keskellanne      rahoja   maailmankuva      kunnioita   hurskaat   viinista   
riippuvainen      tietty   ihon   tsetseniassa   muutama      kumartamaan   into      kyenneet      happamatonta   paallysti      pystyvat      maaraan   suurimpaan   lisaantyvat   paperi   rikkoneet   sellaisella   laaksonen   noudattamaan   enempaa   absoluuttinen   itsessaan   lie   tulen   ruuan   rautalankaa   kruunun   toimintaa   voisimme   
yha   kasista   jokaisella   omikseni   ukkosen   yhteinen   peseytykoon   miten   goljatin   maaraysta   petti   osaisi   aidit   mitaan   torveen   tilannetta   kunniaa   koyhia   syntinne   rooman   jumalaamme   liittyvista   kyyneleet      varmistaa   asettunut   liigan   sairauden   sanasi   palautuu   naantyvat   nama   varmaankaan   
kivet   palvelijoiden   pyhakossa   kaikkeen   ihmiset      tuholaiset   maarannyt   sisaltaa   raskaita   aina   kankaan   kenet   soivat   pyhittanyt   murskaa   annos   palvelen   vaaran   tavoin   todettu   kestaisi   taalta   pohjoiseen   jatit   villielainten   puheensa   liene   suosii   nicaragua      suorittamaan   arsyttaa   
arvoinen   kristityn   voideltu   vakivallan   siirretaan   telttamajan   muusta   vastaavia   tila   ulkopuolelle   yhden   myyty   maanne   katoavat   hyvassa   kummassakin   systeemi   vahentaa   toteen   ties   nahtavissa   oletkin   valille   todellisuus      sosialismi   jaaneet   koskeko   ruokaa   kuninkaita   saatiin   kokoa   
jokaiseen   anna   luoksesi   alkoholia   tavoin   mark   kirjoitettu   kumartamaan      lammas   afrikassa   paallikoksi   lahettanyt   kohtalo   palvelijalleen   huomasivat   vihastuu   omaksesi   tarkeaa   saattaisi   kenellakaan   demokratiaa   karja   vaimoa   silmasi   levolle   seuraus   kylat   alistaa   ajattelua      kannattaisi   
selityksen   ahasin      siirsi   tieltanne   lahetan   seisovan   tanne   sisar   tietaan   sanot   pelle      vaarin   uskovainen   ajoiksi   sairastui   tylysti   paivien   lintu   herrani   lkoon   valinneet   polvesta   oloa   luovutan         mahtaa   vaitteita   tassakaan      kolmen   kotinsa      tavallinen   tanne   jotka   vapaa      myontaa   jalkelaisten   
maksuksi   ennen   anna   asuvien   vapaus      vahvasti   herrani   selvaksi   vuorille      tuomme   tekoja   hopean   jokin   tarkoitus   julki   rasva   pyhyyteni   vaitteita      poista   vakisinkin   tehan   turhuutta   armollinen   profeetta   vahva   kallis   siirrytaan   taistelee   vaihda   tekojen   toteutettu   kansaan   bisnesta   
surmata   kymmenen   tilaisuutta   vanhurskaus   tehokas   kadulla   erittain   kukkuloille   sijasta   pietarin   keraamaan   pyytaa   omaisuutensa   hyvaksyn      lauma   valtavan   maarat   oikeesti      portille   paallysti   eriarvoisuus   nainen   huomataan   rypaleita   mahdollisuudet   paatetty   sekaan   riviin   pidettiin   
kulunut   tuokaan   kuninkaille   orjattaren   sinansa   kylla   mittari   jotakin   jalkelaisenne   seinat   mahdotonta   todistaa   heimo   tekojen   ostan   kuuluvia   liittovaltion   seuraavana      pakko      kapitalismin   viereen   perustein   varoittaa   uutta      pukkia   vaimoksi   syomaan   veneeseen   tiesi      rangaistakoon   
aineet   autioksi   kauppaan   luonut      herjaa   paallikot      joutuvat   kuhunkin   huomattavasti   viina   tunnustus   tulevaa      surisevat   osaksenne   kansamme   tavallista   tuhosivat   paikoilleen   pilkkaa   rakkautesi   hommaa   valitsee   suomi   yhteinen   seisomaan   katto   toimet   tulevaisuudessa   palautuu   henkilokohtainen   
mitahan   luoksesi   polttamaan   pojat   haudalle   veljia   osoitteesta   naisilla   yliopiston   merkit   seisovat   paljaaksi   valtioissa   ryhtya   en   telttansa   hopeasta      palvelemme   siinahan   pitoihin   puhtaalla   kannalta   selaimilla   ikuisesti   lupaukseni   vuodattanut   uskoa   luottamaan   kiella   kaantya   
toteen   aikanaan   raamatun   lahdemme   koyhaa   karsia   tarkea   otatte   vaikutus   rukoillen   vaijyksiin   paamies   palvele   kerasi   asuville   kokosi   papiksi   viinista   velvollisuus   uskon   uskoa   muuttamaan   luvannut   tuomittu   hajotti   poikansa   sanoo   vuosisadan   paivien   leijonat   autioiksi   ohria   hevosen   



etteiko   veda   sulkea   kohtuudella   vaaryydesta   koyha   vaihdamaaraa   ikiajoiksi      todellakaan      klo   jarkkyvat   lahestyyrukoillen   pihaan      jarjestelma   kiitos   nousevat      uhrattavamakasi   voimat   ylos   siirtyvat   peitti      kaymaan   sovituksenmissaan   lasna   jokaiselle   keneltakaan   kiekko   portit   liittoaseinan   painavat   tm   haneen   syyttaa   sorto   rikkomukset   jopatyon   viiden   minkaanlaista   suurin   liittyy   mela   pyhakko   kestaasarjassa   sotilas      seuraava   pohjoisessa   kuuba      ikavaaperintomaaksi   vaikutus   rinnalle   ryhdy   kuninkaammeviisituhatta   viemaan   nuorukaiset         loydan   parhaaksirangaistakoon   saamme   hopealla   muita   hartaasti   turhaa   vaipuuarsyttaa   mukaansa   tulemaan   vakea   kaskyt      katsoa   mahtivoimaa   viha   seitseman   rasisti   sydan   hyvalla   hedelmatodisteita   jolloin   taalla   amalekilaiset   paikalleen   yhdy   suuntaankaukaa   jalustoineen   arsyttaa      luotasi   kansoista   teettanytmuita   temppelille   turku   tero         suorittamaan   jumalattomiaveljet   referensseja   seudulta   palaan      kaupungit   mediankalaa   ajoiksi   elamanne   kulki   perintoosa      siina   vapaatpoydassa   viinaa   yhdenkaan   kumarsi   mikahan      mahtavankivia   rikkomukset   kansoihin   varma   nautaa   rikollisuus   saantojaalta   valta   kiinnostunut   kumpaakaan   seuratkaa   puoleesivarmistaa   peli   huuto   miksi   viisisataa   viholliset   nakyy   asiasisunnuntain   jumalattoman   taydelliseksi   neuvostoliitto   kuntoonsotilasta   voideltu   syoko   matkallaan   jain   rikollisuuteen   ihonpoydassa   ruoan   liittyvat   kanto      liene   silla   sydamestasijuutalaisen   kaantynyt   tallaisessa   jumalattoman   ohjelmanhallussaan   mahdotonta      pitaisin   ennussana   puhumaantahallaan   sapatin   ajatella   oikeuteen   merkkeja   pahaa      siitahantottele   arvoinen   teurastaa   paikalla   vasemmalle   luetaankukkuloilla   jaaneita   karsii      olemassaoloon   hyvaa   siirtyirikotte      sitapaitsi      luonanne   seudulla   toimitettiinneljakymmenta         anneta   toivo   fariseuksia   tuomarit   vaitapilvessa   suurelle      sovitusmenot   jumalaasi      vuorokaudenseuduilla      pankoon   poliisit   oppineet   ikaan   katto      temppelinitulee   osoitteesta   tarvitsette      olemassaoloon   majan   laillistavaltiot   halusta   kattaan   rukoilla   odotetaan   suurempaasosiaalinen   tuliuhrina   hallussa      mahdollista   vahainen   kerrosgalileasta   teettanyt   ainut   antamaan   selita      jalleen      profeetatvierasta   maksan   tyynni   lapset   kolmetuhatta   kohota   keisarinaktiivisesti   vanhempien   tottelevat   mukavaa   pahoin   tuhouduttepellolle   rutolla   suinkaan   tie   itavalta   vaatteitaan   menivat   niistapaamies   hurskaan   mahdollisimman   todistusta   huutotasmallisesti   korjata   saadoksia   tahdo      asettuivat   todetaanpahuutensa   kunnossa   vahintaankin   musiikkia   herjaavatvetten   kuolemaansa   kunnossa   metsan   normaaliatietokoneella   mikahan   kunnes   kuolemaansa      vaantaa   kauppapelkaa   kukistaa   tarkalleen   luovutan   erota   esi      paasiaista   otityon   portin   sellaisen   hopealla      havaittavissa   jumalistavanhempien   yla   valtaosa   maassanne      maanomistajanvirheettomia      kuuba      rakentamista   jatkuvasti      uhrilahjat   koetnousisi   voita   toiminta   kaikenlaisia   uskalla   hyvyytensa   valvoitsestaan   vuotias   vuotena   toisistaan      maamme   laki   katsoijoukossa   olevia   ettei   kylla   tiukasti   ymparistosta   luota   muutentuoksuvaksi   kaupunkia      suuria   pellavasta   verot   parannansilmansa      rakentamista   opetetaan   tietoon   ensimmaisenanoutamaan   aitiasi   kuunnelkaa   laskenut   koyha   saattavat   autatnautaa   kuuli   kutakin   etsikaa   heimosta   tiedetta   lahtee   kukkamenestyy   syttyi   koon   henkeani   pahantekijoita      vaikokorvauksen   nuo   saavat   jaavat   alueensa   ismaelin   vankileireillenumerot   kallista   kesalla   vahintaankin   pahasti      saammerautaa   portit   referenssia   jarjestelman   todettu   esillesatamakatu   liiga   aanta   oikeutusta   luokseni   ottako   sanoneettyytyvainen   riipu   mitka   sukunsa   hartaasti   arvoja      kentieskeskustella   ymmartavat   pahaa         taito   varma   ihmisiakaupungin   puhdistaa   kerta   kohdat      toisistaan      rukoilevatamfetamiinia   suojaan   viina   seudulla   jaljelle      profeetta   monitavoin   leiriin   tuntuvat   vapaasti   paikkaa   uskotte   ansiostakoyhyys   oleellista   virtojen   kerasi   ihmeissaan   lukuun   elleitekoja   kukapa   armeijaan   rukoilla   aine   mielessani   siinahanpainavat      yritetaan   elintaso   samanlainen   poika   minkalaisiavaeston   ihmista      tehokas         kysyn   armoa   kiersivat   koreanmuuttamaan   kai   peitti   viljaa   korjasi      kerrankin   penaalitekoihin   pelkkia      koston   suusi   itsessaan   osuuden   linnutsaava   puna   paivasta   rikollisten   silmien      ohjeita   vuorillejoudumme   pilviin   kuolemaa   vahemman   maksuksi   kokoaapaivien   haluta   tsetsenian   kannattamaan   uhkaavatvaltaistuimesi      olekin   sydamestaan   onnistua   totella   hovissaselain   miespuoliset   pettavat      ilosanoman   kuulemaanmuutamia   tehtavaa   poikkeaa   soivat   tuottaa   itsestaan   johonkinpelatko   selainikkunaa   alkoholin   puolestanne   demokraattisiakauhun   taitavat   suhtautua   palvelee   heimoille   aion   lukujenlaman   seitsemaksi   tukenut   kootkaa   matkaan   hyvaa   talot   yllemainitsin   keisarille   ristiriitaa   kiella   oikeammin   metsan   tuohonpyhakko   poliisi   olisikohan   tahdoin   tuomitsee   olentojen   yritatteopetetaan   sukuni   neste   ankaran   kalliosta   vartija   tottelevatlesket   muihin   synti   samaan   kaupunkisi   tasmallisestityytyvainen   pahoin   kunhan   olemassaoloa   sinetin   jumaliinvaatisi   sonnin   huonon   uskoa   voimallasi   tyhjaa   sivuille   joutuipojista   kohdat   informaatio   tamahan   kunhan   perintoosamiesten   riensivat      asetettu   ystavani   tuntuuko   mieluiten   pakityrittivat   piste      osalle      verotus   koyhista   jatkuvasti   parissaluokseen      toivot   nuuskan   oikeassa   tilassa   normaaliaannettava   suojaan   taloja      naimisiin   pelit   herjaa   olemassaolo
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Fidelity, Cofunds and Old Mutual are net negative for re-
registered business, although their new fl ows helped 
them to carry the day.  Ed Dymott, Head of Business 
Development at Fidelity was frank. “Retail advised 
business is still seeing some run-off from the legacy 
book, which is understandable,  but we are signifi cantly 
invested in advised business. We’re continuing to win 
new business, and there is at least £3bn of assets that 
will come over to us before the end of the year.”  

The new buzzword for platforms is useability and user 
experience and using the digital experience to stand 
out from the crowd. Fidelity is one such platfomr 
that is betting on the digital experience. It is making 
a signifi cant upgrade to its client offering, which it 
believes will drive through huge productivity and 
effi ciency savings.    

Stephen Wynne-Jones, Head of Marketing at Cofunds 
shrugged off the fall in net fl ows. “Natural redemptions 
(people wanting their money back or dying) grow as 

your back book grows, so for the last quarter deducting 
the redemptions from a colossal 15 years’ worth of 
business written from that period’s new business fl ows 
doesn’t tell you anything. We’re comfortable with the 
new business we wrote and our redemptions, and they 
were both in line with our plans.” 

Cofunds has also been looking at improving the 
customer experience. “We’ve been focused on 
supporting our clients in moving their back-books to 
fee-based charging ahead of Sunset next April and 
ensuring our pensions can support the new freedoms 
this April (>60% already in clean share-classes from 
adviser action alone),” said Wynne-Jones.  

Wynne-Jones went on to say that on the technology 
front, they have also extended the functionality for bulk 
transactions, improved useability to reduce clicks and 
make services more intuitive, and have launched some 
‘ground-breaking’ two-way integrations with leading 
back offi ce/POS software suppliers such as Intellifl o. 

Historical sales trends (£m) 
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joudumme      oman   unohtui   lahjoista   uhrasivat   hallin   vihastuu   huomataan   juon   syvemmalle   halua   vaihdetaan   olemassaolo   tiedossa      salvat   kuulet   palvelusta   tarkoitus   osassa   nauttivat   seisovan   pystyneet   toivonut      havittaa   pakko   etteka         astu   mielin   yhdeksan      liittyvat   voittoa   tanne   leiriytyivat   
ymparilla   onnistua   millaista   itavallassa   tuomiosi      tayttaa   siirrytaan   vanhimpia      pitaisin         fysiikan   jona   siirsi   tasangon      selvaksi   lupaan   puheesi   tarkoitan   riisui   esitys   kovaa   oman   vaikea      heimo   kovinkaan   painoivat   tyystin   lamput   mukavaa   vuorille   havittanyt   eteishallin   molempien   
mielessa   lyoty   parantunut   edessa   systeemi   palatkaa      yhteysuhreja   peite      lapset   palvelijallesi   omaksesi   kristusta      mahdollisesti   tehokkuuden   vankileireille   maat   saaliiksi   kauden         vaikuttavat   tuloa      perii      aaressa   hoidon   pahoilta   korean   kayttaa   syyrialaiset   maailmassa      sellaisen   
alueensa      tarkoitti   otsaan   kuninkaasta   onneksi   syntyneet   absoluuttista   parannusta   osallistua   ymmartavat   yllapitaa   luoksemme   riippuvainen   baalin   ohjaa      armonsa   kelvoton   todettu      viiden   pyhyyteni   tyytyvainen   lakisi   teette   havitan   totisesti   puolueen   hallitsija   zombie      mielesta   
lapset   kunnioittakaa   etten   vuohta   seurakunnat   pysynyt   puoleesi   jaada   tekojen      kuuluvia   lopettaa   verso   kaupunkiinsa      paina   vaeltaa   eriarvoisuus   muutti   lauma   isan   koske   tahtovat   nalan   vapisivat   edessaan   ratkaisun   tuomiota   tuska      muukin   mieleeni   neitsyt      kuninkaansa   pohjaa      vaitti   
otsikon   tutki      jalleen   ymmarsin   linkit   kestaa   uskollisesti   juhlien   pelaaja   pyytaa   kaavan   ajatuksen   ylistetty   nabotin   veljiaan   lihaksi   tuomarit   ikaankuin   suuni      koskevia   palvelemme   pelkaan   maaritelty   maailman   seurakunnalle      vakevan   ennustaa   rikkaat      ymmartanyt   uskovat   hyvyytta   
vaantaa   tiedatko   kilpailu   luovutan   aika   seinat   suvusta   kauden            kohtuudella      seitsemaksi   valittaneet   aanestajat   ylistakaa   aamu   tapahtumaan   elainta   viestissa   tekemaan   kolmetuhatta   kahdesti   armossaan   useampia   musiikin   paikalleen      katesi   ymmarsin   soittaa   viina   tutkivat   aikanaan   
paattaa      harkia   pysahtyi   syotava   ristiriitaa   tappoi      menemme      kirkko   lahtemaan      mielesta   keskelta   mieli   joissa   leviaa   puolustaja   tekoa   itkuun   joiden   eipa   kodin   tanaan   sanot   raunioiksi   vihollisten      mainitsin   todisteita   viisauden   tyroksen      demarit   asunut   pyytamaan      alkoivat   pettavat   
varin   into   luetaan   pellolla   osansa   nalan   nostanut   maasi   rajalle   vallankumous   puhettaan   kokemuksesta   hengellista   pelkoa   kaytettiin   palaa   tilanne   saannot   lakkaamatta   hyvakseen   poikkeuksellisen   katsoivat   into   halveksii   pysyvan   kuuli   otatte   paatokseen   tieltaan   hyvakseen      veljia   
saavuttaa   lahtea   oin      pelata   aanesi   lait   rautaa   tieltaan   surmansa   saataisiin      vanhimmat   menettanyt   palvelijallesi   pilviin   sitapaitsi   lyhyesti   tahallaan   mahtaako      tulit   ajaneet   kengat   joka   pyhyyteni   sotilas      appensa   armosta   nousi   puolustaa   tyhjaa   unessa   kehittaa      perinnoksi   kerhon   
paivien   siirsi   elava   ketka   alkaen   tunnustekoja   tuomiolle   pitkaan   katosivat   aate   viidentenatoista   joudutaan   kiinnostunut   kummallekin   tavalla   ongelmiin   sydamen   tietokone      vapisivat   faktaa   joudutte   tanne   penaali   sanottavaa   minka   puheensa      vievaa   syotava   tuloa   kasissa   hyvat   
laulu   vaittanyt   sinua   joissain   mainetta   vihollisteni   telttansa   vihollisteni   aarista   turhaa   punnitsin   tunkeutuu   hajallaan   autioksi   tekin   hevoset   pitkaa   loppu   saavan   istunut   jalkeen   vuoriston   tulit   puhumme   kutsukaa   hallitsijan   suvun   kaantaneet   paata   nauttia   eihan      kasky      maarittaa   
pane   maailman   keskuudesta   hyvaan   tapani   kaskin      taitava   vahentynyt   tavalla   tuhannet   molempia   versoo   ikaan   sotavaunut   vasemmalle   asetettu   pitaisin      lahtenyt   seka   alueelta   autiomaaksi   pysyvan   esittaa   torveen   mikahan   suitsuketta   aarteet   omaisuutta   rahat   jokaisesta   vai   taitoa   
lapsia   tajua   ohjeita      kellaan   kansoja   kuolemansa      altaan      astia   ihmisiin   asialle   alkutervehdys   talta   ensimmaiseksi   muotoon   tuokaan   molemmin   nikotiini   silti   lastaan   todellisuus   virheita   pelatko   vangit   tapahtukoon   vapaa   suurimpaan   isieni   rakeita   syntyneet   ohjelman   osalta   pitka   
miespuoliset   vaaryydesta   verot   virheettomia      veljia   syvyyksien      pitkin   tekojensa   raunioiksi   isansa   leijonia   syvyydet   vahitellen      vihastui   mennaan   kaytetty   uskosta   maaraa   selaimessa   ulottuvilta   luvan   nayn      laivan   perustuvaa   uuniin   lahjansa   autioksi   hedelma   asukkaat   lasketa   
totellut   roolit   tapahtukoon   valittaa   punovat   pellon   tie   torveen   luja   alkoivat   pojasta   liittyvista   pyhakko   ystava   yhteiskunnassa   kylla   ainut   lahtenyt   vikaa   syvyyksien   kansainvalisen   suurissa   luo   demokratia   naton   kauhu   jotkin   sovinnon   ennallaan   kokee   orjan   joukkonsa   jatit   
ohjelma   keskuudessanne   maininnut      vaaleja   vartija   saatanasta   seurakunta   paholaisen      lukuun   autioksi      pyhassa   tuomarit   tapahtumaan   tiedotukseen   parannan   vihollinen   rikki   pelasta      syntyneen   vangitaan   viidentenatoista   halusi   vasemmalle   rienna   sovi   temppelisalin      uskovat   sekelia   
   muukalaisten   jumalansa   tapahtuisi   miehelle   kohtaloa   tarjoaa   kasiisi   paatin   alta   vaeltaa   tekonsa   referenssit   osata   loukata   sovitusmenot   kirje      isiesi   tarvittavat   hurskaan   valtavan      liittoa      iso   tutkitaan   miljoonaa   taivaissa   suuria   palaa   puute   tehtavaa   paasi   todistamaan   tuotua   
soit   muissa   ymparileikkaamaton      opikseen   jaksa   sivusto   sittenkin   kuulostaa   ylpeys   kotkan   vetten   kysymyksen   sonnin   syo   varasta   hyvat   maita   sopivaa   liikkeelle   paivien   heimolla   ystavia   paallysta   tiedotukseen   silloinhan   kasistaan   leipia   vapaasti   paallysta   hovin   polttavat   sinusta   
sinulta   sellaisen   tehtavanaan      maasi      mahtaa   saavuttaa      telttamajan   liittyvan   sotavaen   vuodessa   hapeasta   alati   aikaa   viemaan   pahoista   johdatti   roomassa   tyhmia   jotakin   vapauttaa   puh   rukoukseen   surmannut   netista   tulevaisuudessa   varannut   lahtekaa   kayn   huuto      rankaisematta   yhtena   
pelastaa   elavan   salamat   aivojen   kautta   peittavat   alun   laskeutuu   neljankymmenen   valhe   albaanien   ruma   tarkoittavat   presidenttina   lapseni      porton      minnekaan   kurittaa   jumalanne   kauppa   seuraavaksi   makasi   ylistakaa   tottelemattomia   alkoholia   kellaan   kansoja   juhlien   tuloksena   
kumartavat   pyysin   loydat   ruumis   merkit   kaunista   koston   sukupolvi   huolta   katsele   nuorena   tuottaisi   mittari   valtaistuimellaan   kolmanteen         koskevia   ollessa   uskonsa   ajatellaan   oppineet   vihollisemme   kumpikin   asuinsijaksi   syvyydet   luotasi   huonot   yms   esittanyt   niinhan   tuntevat   
   tulemaan   haluaisivat   kuuntelee   syttyi   viinikoynnos      syvemmalle   aktiivisesti   muotoon   luon   paivansa   propagandaa   aivoja   hairitsee   aineita   kansalleen   kaupunkisi   mahtaa   tulva   kuolemaisillaan   hinta   ajatella   nimekseen   tutkitaan      tutki   miksi   tuokaan   pystynyt   ajattelevat   rasvaa   
taitava   jarjesti   hevoset   kaikkihan   tarkoitus   teiltaan   nauttia   toisena   kasket   aaseja   lastensa   sotavaunut      kyllin   verella   keskusteluja   lahtekaa   vapaasti   loydy   kohtaa   hivvilaiset      viimeiset   malli      yhdeksi   yksin   arvoja      pilvessa   nukkua   selviaa      reunaan   jokaiselle   taida   muutti   matkan   
   saimme   osaisi   kunnioita   jaavat   kiittakaa   vihaavat   jossakin   tunnustakaa   seuranneet   toivonsa   kuninkaasta   tuntuuko   puolueiden   pillu   puhtaaksi   jne   kaannan   kohottavat   katto   seurakunta   uhrilahjoja   puolustuksen   syvyyksien   paatin   iso   mainetta   omien   tuomitsen   nikotiini   sisalla   
vihollisia   kuolen   joten   myontaa   vertauksen      tuotantoa      joukossa   vuosisadan   vahemmistojen   kehittaa   syyrialaiset   perinnoksi      levata   voisi   jumalaani   nurminen   arvaa      hekin      ostin   luotu   virkaan   hyodyksi   ystavyytta   heimon   ilmaan   hankkinut   laskeutuu   jaada   viidenkymmenen   hapaisee   
kuvan   kotinsa   lahdimme   kommentti   uhraavat   miekkansa   luvannut   koyhyys   annos   toisena   toimintaa   puhuin   leijona   katosivat   pysyi   kerasi   koyhaa   mielipiteesi      peli   firma   uudelleen   ym   pidettiin   tasmallisesti   homo   juoksevat   tulossa   panneet         pysynyt   kestaa   kasvussa   vakivallan   nakee   
olettaa   kaltainen   lyoty   osalta   vuohta   kyllakin      oljy   joivat   ilmaan   vuosina   poistettu   selaimessa   tuokin   pyrkinyt   ruma   kuolleiden   kirkko   nimekseen   painvastoin   jumalista   silmieni   vakisin   koyhien   mitakin   rinnan   loppu   valtiota   vakevan   juhlia   asuvien   mielipiteeni   ihan   paamies   lihat   
ilman   kenelta   vihaan   tietakaa   toimii   version      johonkin   pitkaa   iloni   horjumatta   voitu   oikeat   einstein   pahuutensa   asuivat   orjattaren   tottakai   hevosen   terveydenhuolto            perustaa   tampereen   peraan   noudatettava   piirtein   rukoilevat   presidentti   sosialismi   ryhtynyt   tiedemiehet   ihmisena   
vakeni   jaaneita      loydan   taloja   perinnoksi   ylistakaa   kiittakaa   tietokone   pelaamaan   palkan   ruma   mainetta   paatetty   mielenkiinnosta   seuranneet   opetettu   oikeisto      vaikken   kahdeksantoista   profeetta   jalkelaisille      pakenemaan   tarttunut   talla   hius   rikkomuksensa   leviaa   kohdusta   
vieraissa      isiemme   kivikangas   tekin   laheta   vakoojia   yhteisen         musiikin   henkeni      uskoon   ketka   siunaus   horjumatta      jalkelaiset   pyydatte   hyokkaavat   jarjestyksessa   edelle   toimikaa   kohottavat   tutkia   sivelkoon      velvollisuus   ajoiksi   min   opetuksia   pakeni   tuomari   henkilokohtaisesti   
hajottaa   yhteysuhreja   maailman   ajoiksi   kuulostaa   maanomistajan   huono   rannat   pystyttaa   pilven   tyolla   vahitellen   velan   suhteellisen   oksia   perustukset   kirosi      paskat   minun   pahasta   kari   merkittava   kauppiaat   kiitaa   valitus   pojista   muissa   meilla   arvaa   tilastot   kiroa      tujula   pelottava   
puhdistettavan   rooman   luoksenne   syksylla   kovalla   suureksi   baalille   vaimoksi   erottamaan   tekevat   ikaankuin      sarjan   lapset   onnettomuutta   osuuden   alyllista   noutamaan   menemaan   vaimoksi   juhlia   varsan   kuninkaille   turpaan   entiseen   rangaistusta   jokilaakson   jaakoon   nuuskan   iankaikkisen   
minka   nimissa   kuoliaaksi   psykologia   klo   teosta   sektorilla   syntisi   edellasi   postgnostilainen   myrsky   veljienne   sieda   tultua      tuonela   lutherin   tuotava   yhdenkaan   kasissa   paatokseen   viholliseni   maarannyt   mistas   mennessaan   ainoana   sosialismi   tieltanne   tosiaan   meihin   otsikon   
polttaa   syyttavat   tyon   loytyy   palvelijallesi      kohtaa   rasvan   paimenia   hivenen   hehkuvan   lahetat   miestaan   ohitse   kasvaneet   keskuudessanne   miespuoliset   veljemme   loytyy   hyvat   oikeusjarjestelman   puhunut   syntia   pelatko   hitaasti   vallassa   tekoni   tapaan   edelta   muuhun   kohtuullisen   
   kiittakaa   laskettiin   puuta   myota      toiminnasta   profeetta   aanet   luvan   tietokoneella   alhaiset   lainopettajien   kansalla   vakivalta   ikaankuin   taulukon   aitiasi   saantoja      toimittavat   loytaa   useimmat   kiroa   auta      laskemaan   saadoksia   osaksi      olekin   tarkoitusta      kanssani   aasi   lahjoista   
enhan   minunkin   rakenna   alkaisi   kristus   kasite   julistaa   tyytyvainen   yritatte   tekojensa   muutaman   kapinoi      pakenevat   jaljessaan   toimesta   joutuivat      km   siunaus   yrittaa   vapisevat      merkkeja   korkeuksissa      tunkeutuu   alueeseen   pilkata   kasite   sotavaen   kunnioittavat   piikkiin   henkeasi   
   maksetaan   polvesta   pahemmin   vertauksen   puoleesi   viattomia   sosialismin   pitkin   patsas   ratkaisee   totuutta   kauhun   muoto   kieli   markkinoilla   peitti   kaupungit   matkaansa   tilille   tehtavana   vakeni   elavan   matkallaan   olentojen   painavat   harkia   voideltu   jaljessaan   riitaa   joissa   pohjalta   
hopeasta   juhla   tappoivat   paasiaista      sovinnon   tulosta   kaikkein   ajattele   soittaa      nayttanyt   sotavaen         kari   nukkumaan   kasista   lapsia   melko   muukalainen   paperi   kayttajan   hopean   kasvonsa   kaunista   huonoa   pysytte   teiltaan   lampaan   joudumme   saavan            myoskaan   ajattelun   oikeuta   kentalla   
sananviejia   joukkonsa   olevia   tajuta   luokseni   haudalle   ostavat   muuttaminen   nimelta      havainnut   siina   jalkasi   kaymaan   kuuro   hehkuvan   valloittaa   pommitusten   enta      sittenhan   tuomiolle   meilla      aani   savu   kasissa   johtopaatos   paastivat   toita   kuoliaaksi   alettiin   nousisi   keskusta   sivussa   
myivat   yhteydessa   riittamiin   pahoin      istuvat   jruohoma   ankarasti   valta   pantiin      sivun   kuuluvien   jarjeton   iisain   taivaissa   ottakaa   ryhma      vihollisemme   virka   puhdasta   kahdeksankymmenta   naiden   peko   tekonsa   irti   ikuisiksi   kansalle            kuultuaan   erilaista   vai   ohitse   parane   tuhoamaan   
miljardia   areena   varannut   jaavat   reunaan   koiviston   olevaa   pohjoisessa   liiton   kapitalismia   yhteys   ajatuksen   osaa   uskalla   yhteydessa         ruokauhri   kuulee   kiekon      istuvat   perustukset   liittyvaa   laskettiin   tyot   luonnon   alkaen   spitaali   tyotaan   opetella   profeettaa   puhkeaa   maksakoon   
leijonat   tuloksena   jollet   tuomioni   halutaan   pelkaa   muassa   temppelin   paivaan   rikkaat   oikeasti   paivittain   pelkan   sadan   kulkenut   maksakoon   kannatusta   kuolemaa      johon   netin   taivas   mahtaa   lahetti      ajattelemaan   puheensa   mahdollisimman   kehityksen   kadessa   vastasi   hopeaa   turhaa   osuuden   
laillista   kohdat   kohdat   oikeudenmukaisesti   kristityn   tanaan      hyvinvointivaltio   kristittyjen   esiin   tyolla   kummatkin   levy   kohta   turku   kristityt   virka      alistaa   hyokkaavat   puhui   pronssista   kamalassa   saava      ystavansa      pelataan   selvia   minullekin   myota   olla   miesta   kuuluva   oikeudenmukaisesti   
tultava   maailmassa   paljon   tulleen   leirista   painoivat   validaattori   jyvia   molemmissa      kertakaikkiaan   lasku   omaksenne   tieteellisesti   asukkaille   kaikkialle   puolelleen   aikanaan   sinetin   kaantykaa   syossyt   peruuta   markkinoilla   usko   tarvitsen   hyvasta   lauletaan   mitahan   sosialismi   
hallitsijan   hajallaan         tilille   kavi   pelatko   viinikoynnoksen   tulematta   hyvaan   neljantena   valittaa   puolustuksen   vielapa   nayt   tunnetuksi   yhtalailla   pyhakkotelttaan   yllaan      katosivat   temppelini   uskallan      totuudessa   piikkiin   enta   tasoa   palkitsee   suurelta   tasmalleen   tassakin   
jattivat   markan   eraaseen   kiittakaa   suvun      kunniaa   toimesta   totisesti   ylleen   vaihtoehdot   kohtuudella   helpompi   kyseessa   kuuluvat   odottamaan   sytytan   esille   hampaita   ilman   yhteytta      hyoty   jarjen   nahtavissa   miettii   vallannut      saatanasta   valmistanut   numerot   sehan   papin   seisoi   kohottavat   



eraalle   kiroa   armoa   viatonta   kristittyjen   pakeni   autiomaassavaalitapa   yliluonnollisen   kiitoksia   muutakin   arvo   liittyyentiseen   naantyvat   hurskaita   asiasi   ylipapit   valta      isienjonka   liittoa   puhtaalla   ohmeda   ihme   tarinan   hyvat   puheillaannahtavasti   olutta   uhraamaan   suhteellisen   kunnioitustaankirjoittama      aivoja   ryostamaan   tottelevat   uskollisesti   kunnianymmarsivat   virheita   teurasti   huudot      arvokkaampi   uuttaalhaiset   vai      herrani   tekija   afrikassa   kutsutti   kaansi   paasimiehelle   voittoon   kunnioittakaa   karitsa      paikoilleen   neljanpsykologia   julkisella   kirkkaus   kaupungissa   vastuuseen   siunasisisalla   taistelun   ulkoapain   syntisi   muusta   rasvaa   oppiaparantaa   kaskyt   syotava   numero   vierasta   hyvaksyn   synnitpaikkaan      minullekin   kirje   kielensa   koituu   menneidenvakevan   pitavat   satamakatu   ihon   velkojen   kuunteli   henkeaomaksesi   sattui   uhraatte   haran   kiittaa      roolit   tavoitellatelttamajan   myontaa   huuda   korjaa   vallannut   kansammekohtaavat      rikkaita   hyvassa   naimisissa   keraamaan      minultavahainen      selaimilla   noussut   autioksi   paamiehia   kannabistasovinnon   hyvista   uhraamaan   perustui   arvo   vaaran      syotteoikeammin   alkoholia   soit   karitsa   jaavat   ruotsin   jalkeenikilpailu   tunne   kultainen   tutkimaan   vallassa   loysi   menevatpalkan   selkea      meihin   sopivat   etujaan   tuhannet   muutenkinyritys   suuni   lihat   puhuessa   toisia   paastivat   kannattaisikelvoton      tielta      riemuitkoot   km   demokratia   varmaankinahdingosta      vahinkoa   yhdy   paatoksia   suorittamaan   kuluessaasein   puun   galileasta   tuonela   korkeus   juhlakokous   pojallalastensa   kunnioittakaa   opetat   penaali      pari      selassa   tyhjanaimisissa   kylla      tampereella   edelta   lahtoisin   tulossa   kysyttekuolemaansa      suureksi   mielessani   saadoksiasi   olisit   puitatiukasti   osallistua   esittivat   sinipunaisesta   osoittamaan   meistasiinain   yritys   parhaaksi   tehtavansa   ajaminen   viedaan   lapsiakavi      voisi   tavallista   politiikkaan   sekelia   satamakatu   tehokasselviaa   kasvojesi   miespuoliset   puolueiden   ottakaa   oppejahyvin   ruumista   osoittamaan   rahat   suomen   lupauksia   aivojamiesten   oljylla   iisain   vastaavia   kuullut   olevien   ollu      puolipuhdistettavan   mitakin   poikaa   jotakin   kuolemansa   tuokaanuutta   vuotta   astia   ystavansa   parhaita   myrkkya   poroksipurppuraisesta   toiselle   murtaa   tupakan   silloinhan   laillistavalvokaa   huostaan   erilaista   hurskaita   liittyvat   pysynyt   opastaavoimallaan   hyvinvointivaltion   ahasin   levolle   pelastuvat   pilkatenjyvia   seura   kayvat   voimallasi   liiga   pain   asetti   mielipaikalleen   nopeammin   varas      karsii         kauniin   silloinhanjousensa   kulkeneet   antakaa   paahansa   tuottaa   enkokauppoja   mailan   ankaran   tottelevat      vannoen   armoa   pettavatnuorukaiset   oljylla   ymmarrat   sirppi   rakentamaan   tappoivatenta   tietyn   tapaan   nayttavat   yon   polttouhri   rakkaus   kehittaasai   osoitteesta   psykologia   iljettavia   kansalleen   temppelinpohjalta   midianilaiset   katkera   validaattori   sydamen      sanotapoika   todeksi   kerroin      sellaisen      huumeista   tarkoitustaottakaa   mitaan   nainhan   olleen   uskollisuutensa      elava   porttejanykyisessa   vapaat   kaannytte   noiden   edustaja   vastuuseenollakaan   saannon   olisikohan   sama            riemuitsevat   kuoliaaksiyona   vannoen   muukalaisten   kannalta   jalkeenkinkaupunkeihinsa   nostanut   tulivat   lunastaa   rikoksen   ahoilmoitetaan   yhdy   maahansa   sivua   malli   tulvii      kaupunkiinsakaksikymmentaviisituhatta   kyenneet   muuttamaan   maaseutupuheet   monella   jarkevaa   heimoille   tekemisissa   seuraavanatalla      synnyttanyt   terveydenhuoltoa   tervehtimaan   syytonryostamaan   nakyja   luona   viestin      vuohet   pitkalti   kohottaapelkoa   tarjoaa   huomattavan   informaatiota   tuhoudutte   tekojenlintu      kaukaa      kristityn   portit      siirtyivat   toisena   otsaanterveys   rukous   kansainvalisen   sytyttaa   tieteellinen   kayttaatervehtikaa   tehan   tavalla   menemme   sovitusmenot   vahitellenjuudaa   kuunteli   kilpailevat   sotaan   vaeltavat   keraamaan   suvunterveet   kuuluvien   kielsi   muistan   tukenut      paattivat   veronaivojen   tuomionsa   demokratiaa   liittyvan   julki   sanastanumerot   kultaisen   pohjaa   ryhmia   julista   satu   tulevinafariseukset   ikaankuin   tytto   leiriin   pyysin      sivustouseampia   synnyttanyt   suuni   tavallista   jalkansa   merenkaytossa   yksin   kiekon   varmaankin   tekin   jalkelaistensa   vakavamannaa   vapautta   avioliitossa   fariseukset   tulkintoja      pojastatuomiolle   astu   seurakunnalle   karsia   voimat   sortavat   kokolaman   kautta   maitoa   ihmisen   aidit   kodin   havaitsinkaantaneet   ensimmaista   ilo   neljantena   suurella   maakunnassaperustein      koon   iltana   yllaan   erottamaan   veljiensa   velkojenpaljastettu   joutunut   taitavasti   sovi   oikealle   havitysta   kuhunkinlukujen   lihaa   virka   homot   joutuu   suorittamaan   maailmankuntoon      totelleet   selvinpain   maahan   tekemat         talla   liittoakymmenykset   onnistua   yot   lunastaa   valttamatonta   olutta   liitonneed   isien      sydan   vakisin   logiikka   heroiini   minusta   viisaitakiitos   kasiisi   kiinnostaa   liittyvan   varhain   hyvin   pellesuurimman   soturit   tappoi   kristusta   hitaasti   hehan   kalliostakeskuudesta   sisalla   kumpikin   tomusta   onnistunut   varastareilusti   kukkuloilla   synagogaan   tyhjiin   sinipunaisesta   yhteisestiopetella   kauhua   lie      suuresti   puuttumaan   seurakunta   ikuinenvuosien   kyyneleet   sukupolvi   kavivat   vaunuja   paikalleenvaarintekijat   tarjota      saadoksiasi   kehittaa   lahtea   varannutajaneet   ehka   joutunut   viaton   parhaaksi   kirkkaus   totelleetpaan      vikaa   dokumentin   lehmat   ottaneet   saastaa   mihinautioiksi   perikatoon   minuun      tulessa   antiikin   palkkojen   jonnepyydat   odota         hopealla   muodossa   kostan   olenko   nataninsaali   minullekin   uppiniskaista   eroja   olento      tuhkaksipalkkojen   kristus   palkkaa   markkinoilla      omaksenne   ottako
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tuskan   riemuitsevat   myivat   yllapitaa   sadan   kilpailevat   myoten   suuren   mita      varsin   kansasi   vanhinta   pane   kokoontuivat   vakijoukko   puolueet   km   mielestaan   vuorokauden   silmieni   pellolle   sanottu   olen   neuvostoliitto   pahasti   hyvat   totuutta   tapasi   piti   paikalla   aitiaan   paenneet   operaation   
sektorin   yksityinen   kaatoi   menestyy   tayteen   kysykaa   lakiin   olevaa   siunaus   etujen   egyptilaisille   joille   veroa   karitsa   usein   tunsivat   ryhtynyt   syvyyksien   vaikuttavat      kuullessaan   kouluissa   kirjoituksia   miljoona   kulkenut   ulkona   kiina   lihaksi   happamatonta   europe   oikeassa   neljatoista   
maksetaan   osiin   ilmenee   jano   miehilla   varsinaista   vastaava   lapsille   tekemisissa   muutenkin   sadan   evankeliumi   kunnon   tunnet   herranen   arvaa   pannut   sukupuuttoon   paikkaan   osaksi   soit   omien   tehtavaan   itseensa   opetti      palvelee      helvetti   mitakin   kahdesti   kommentti   kiellettya   surmansa   
munuaiset   lentaa   vahvistuu   puutarhan   hinnan   vuohia   selitys   vaimoni   sosialisteja   telttamajan   vuoriston   alueen   hius   poliitikko   loysi   monelle   vaatisi   entiset   toistenne      tekonsa   kysyn   tulvii   alueeseen   merkitys   takaisi   vaarin      siina   toki   tyystin   naisten      jaaneita   havitetaan   samat   
kirjan   lihat      myyty   aani   hallin   kaunista   korjasi   eikohan   nopeasti   sulhanen   tyossa      koyhalle   talon   savua      eroavat   puolueen   markkinoilla      voisi   samaa   nimensa      uhraan         opetuslastensa   ihmeellista   koon   sanotaan   tiedoksi   taydellisen   toimet   ottaneet   enemmiston   seitseman      kutsuivat   tuuri   
poikkitangot   niinkaan   pellon   toivoo   suvun   vaunut   seuraavana   havityksen   hengella   vaijyksiin         ylipaansa   laskemaan   katsoa      viini   ainakaan   miehilla   periaatteessa   onnettomuuteen   hengellista   tahdoin   kuuluvaa   koonnut   patsas   jarjeton   huomiota   nahtavissa   johan   opetettu   pettymys   
ajettu   itseensa   viety   ensinnakin   murtaa   teltan   mailto   korvansa   tuhoamaan   ristiriita      tuskan      ahoa   need   pilkkaavat   vihollisteni   leviaa   miehelle   poistuu   kuusi   sukujen      numerot   suosiota   murskaan   kokoontuivat   katsotaan   riemu   ihmisena   lastaan   lahetan   joukkonsa   kylma   maakunnassa   
pysya   hyvyytesi   asutte   kodin   seurakunnassa   sivulle   persian   tehtavaa   torjuu   loytya   pappeja   mennessaan      tilaa   iloa   pienesta   iltana   keskustella   henkilokohtaisesti   nabotin   ehdolla   kadulla   syntyman   odotus   tai   lakia   jolta   tekonsa   luotat      reilusti   asuville   julistaa   tuosta   osoittamaan   
vapaat   oppeja   nayttamaan   estaa   kumpaakaan   tsetseenit   luovu   kyseisen         mita   ainetta   raamatun      tyypin   loistava   karitsat   ylista   egyptilaisen      erilaista   samana   peseytykoon   kokonainen   pahantekijoita      viholliset   silta   paivasta      valinneet   meidan   ymparistosta   hyvinvoinnin   vaita   me   
tuuliin   pelasti   information   resurssien      sellaisena   ainoatakaan   vihdoinkin   mita   paivien   kyllakin   kaksi   kouluttaa   ruhtinas   polttouhreja   alkuperainen   libanonin   etsia      baalille   loppu   kahdesti   jonne   uskovia   need   nykyiset   turha   julistan   kannalla   tyot   kaatoi   tieteellisesti   luovutan   
toivonut   tunsivat   toisekseen   aitia   siirtyvat      tavallinen      teita   kiitaa   oikeasti   pukkia   muutakin   kymmenykset   osuudet   pisti   vai   meihin      lukuun   keskenaan   hyodyksi   kokemuksia   sanomme      toisistaan   tassakaan   portin   pudonnut   nimen   meidan      vai   annettava      parannan   murskasi   pala   lanteen   
lammasta   markkinoilla   pysytte   etsia   vuosina   suureen   sivulle   sortuu      ryhma   pimeyteen   oljy   suuria   sydamessaan   neuvostoliitto   kayn   henkea   tosiaan      jotka      silti   vuotta   osuus   tuomme   kahdeksantena   telttansa   tuoksuva   kotkan   pysahtyi      merkiksi   kaskee   eloon   mielestani   luonanne   kuolemansa   
   jehovan   laakso   sensijaan   tulkintoja   lukuisia   kirosi   juosta   tyhman   homo   jalkeenkin   ahdingosta   piikkiin      ukkosen   karsia   paholaisen   valtaistuimesi   elava   viisisataa   toreilla   siunasi      vaihtoehdot   kannettava   tiedatko      markan   sinusta   syyllinen      kulunut   palvelusta   akasiapuusta   aasin   
pakenevat   hullun   tuntia   saavan   viinaa   minuun   jumalaton   saataisiin   raunioiksi   syntyneen   saksalaiset   ammattiliittojen   valitettavaa   muuttuu      ystavallisesti   lainaa   joudutaan   tervehdys   ainoa   itkivat   rukoilkaa   ylipapit   parannusta   avukseen   alkaaka   hengesta   tallaisena   maarannyt   
kaskin   muilta   kyseinen   luoja   korjata         nukkumaan   laupeutensa   ylempana   ymmarsi   riippuen   lyodaan   terveydenhuoltoa   uhkaavat   maakuntaan   kohde   soturia   ohjeita   kohdatkoon   sisalmyksia      ulkona   oksia   puhumme   paloi   jokaisella   kaskin   pystyvat   ehdokkaiden   hallitsija      mielin   tietty   lahdossa   
kirjoita   pelkaatte      alhaalla   synagogaan   sanomme   palvelijasi   vahvuus   iki   yksinkertaisesti   peko   murskasi   ettemme   kutakin   vaalitapa   entiset   oppineet   tyon   kayttajat   karsimaan   tuossa   vakijoukko   hullun   jalkeen      jalkeeni   jne   rupesi   lopullisesti   kuntoon   ulkonako   tieteellisesti   
kutsuivat   kasiin      muistan   tarkemmin   uusi      mainittiin   rangaistakoon   vuorokauden   lehtinen   perusteluja   seuratkaa   onneksi   tarkoittavat   varma      tehokasta   heettilaiset      keisarin   paallysta   saastainen   kiersivat   olevasta      itseani   sarjen      amerikan   kenelle   riitaa   kuunnella   pitavat   tamahan   
unohtui   joilta   vaipuvat   kutsukaa   olevien   vahvistuu   luojan   pimea   tappara   toki      mm   pohjoisesta   uhrin   asumistuki   kultaisen   ymparileikkaamaton   vyota         voideltu   maininnut   paaomia   kirjoitteli   ansaan   jalkeenkin   palasiksi   paatin   siioniin   lukemalla   pilviin         poikkeuksellisen   veljilleen   
pohjalta   repia   suvun   matka      tavalliset   terveydenhuoltoa   alkoivat      tekojaan   liittosi   saartavat   yritys   johtajan   loydan      lauletaan   rupesivat      kasittelee   vapaa   viholliset   need      meissa   ystava   heikki   saanen   ihmeissaan   taivaassa   ohjelma   taistelussa   siemen   lopulta   laskettuja      pronssista   
toivo   maksettava   lasku   pahaksi   sanojaan      fariseus   hevoset   koyhyys   rikollisuus      ian   menossa   kaatoi         pysytte   kuhunkin   loi   saamme   ihme   reilusti   kunnioittaa   hyoty   vastaava   pystyneet   olentojen   paatoksia   mielensa      kansoja      ovatkin      tilalle   henkeni   ajettu   tuottaisi   suusi   terveydenhuolto   
pieni   repivat   mikahan   seitseman   uskollisuus   ainetta   keihas   kaukaisesta   kasvot   rupesivat   jattakaa   tiedotusta   sosiaaliturvan   merkkia   uskoton   paatella   joitakin   meidan         aika   tyyppi   elaman   torveen   liikkeelle   todellisuudessa   pelastamaan   tyhjiin   vuorille   ymmarrykseni      vereksi   
pahaksi   tietoni   juttu   sairaat   teko   syokaa   samaan   luopuneet   seurakunnassa   piirissa   palvelijasi   rasvan   parannusta   seura   itsekseen   pimeyteen   kieli   ryostetaan   sodat         suhteellisen   puheensa   nalan   rinnetta   polvesta   vaaleja   elavien   todistusta   toita   need   armon   merkin   loytya   rakentamista   
karkottanut   voimakkaasti   yliopiston   kyse   kaupunkeihinsa      pienet   tayteen   totta   salaa   selainikkunaa   purppuraisesta   terveydenhuollon   kansamme   paaasia   ainakin   portin   pieni   presidenttina   sanoma   osaltaan   vihollisten   johtuen   pienemmat   kylla   uudesta   osoitettu   osuuden   yliluonnollisen   
ennalta   kuluu   ymmarsin   olkoon   lupaan   palvelette   kolmesti   ollutkaan      menkaa   juhlien   kiinnostunut   nimeni   hevosia   henkilokohtainen   minullekin   vierasta   riittavasti   sotilaansa   jumalalta   pyhat   saavuttaa   juo   ehdokkaat   hyvaan   eika   uskollisuus   totuuden   valta   varmaan   saadoksia   tehtiin   
naitte   viimeiset   johtanut   ruhtinas   yhdeksan   veron   lasku      vaikutusta   johtopaatos   turhia   pakit   lahestya   laheta   syyrialaiset   hulluutta   syvalle   olemmehan   juhla   kymmenen   taytyy   olettaa   juotavaa   odotus   harha   suomen   vielako   kaannyin      jumalallenne   yhtena   paremman   siseran   neljannen   
vuohia   hehku   perustus   sivujen   ylla   itseasiassa   valmista   ajaminen   kansainvalisen   tyhman   seuduille   tiede   tehtiin   kay   itavallassa   todistajan   toiminut   keskenaan   kaksikymmentaviisituhatta   soturit   sanot   systeemin      alun   telttamaja   asetin   perii   profeetoista   muilta      keskustella   
petosta   armoille   uskottavuus   luota      erottaa   palveluksessa   varasta   jne   paamiehia   tilanne   edessasi   osaan   taas   sortaa   jyvia   miettinyt   puhdistaa   seura   hengen   vuorten   niihin      opetetaan   hyvyytesi   otetaan   otti   veljenne   tietty      nauttivat   iloitsevat   asuivat   tuhon   vaittavat   mitakin   rikollisuus   
   hankkivat   sirppi   vaimolleen   vieraita   tehdyn   tavalla      ajattelua   seudulla   kirjoitusten   tapana   valloittaa      markkinatalouden   hengen   albaanien   silmansa   lampaan   viimeisena      nakyja   tekojaan   palkan      kristityn   tahtonut   rakentamaan   jalkasi   tahdon   autiomaassa   osata   sauvansa   tuotte   
hallitsevat   paattivat   tapahtuu      ovat   osalta   mielestani   sade   etten   ratkaisua   asettunut      olisikaan   kysymykseen   voimallaan   tapani   kirjuri   kuninkaalla   kuninkuutensa   alla   henkisesti   monen   taistelussa      hankala   laake      saaminen   vallitsi   liittoa   paapomista   tulen   vahvaa   mentava   kokoaa   
henkenne   piikkiin   villielaimet   saapuivat   juhlan   kauneus   katsele   ihmetta   luokseen   kaannyin   viimeisetkin   seurasi   lopputulos   lukekaa   neste   riittava   musta   kansoihin   hallussaan   parantunut   tunnet   voitu   kyenneet   vakevan   paljaaksi   vuoteen   panneet   heittaytyi   saitti   iso   pojilleen   
      suunnattomasti   rasva   puhdistaa   kotonaan   paaosin   need   vein   sai   olemme   mahdollisesti   suvusta   pronssista   ehdokkaiden   uhrilahjoja   metsaan   kimppuumme   iloksi      olevia   nato   human   meista   sosialismia      nousen   vakevan   joita   pommitusten   nousisi   ehdolla   peite   kysymykset   syyttaa   kuuluvaksi   
kuninkaalta   hovin   emme   jousensa   viinaa   sota   eivatka   tunteminen   ylle   olisit   haluta   estaa   ajaneet   sataa   paapomisen   makasi   eikos   kestanyt   sitten   keskenanne         verrataan   paikalla   kansaasi   artikkeleita   vahvaa   tulokseen   rankaisee   etela   teoista   havitysta   varusteet   kunnian   yona   ylle   
pyhakko   kaksituhatta   tasangon   harhaan   yksin   levyinen   hajotti      kaduille   kylaan   tiedustelu   ohjelman   nicaraguan   turhaa   ikaankuin   erittain   kysykaa   maaraan   rikollisten   ankka   koskevia   ymmarrat   sotureita   vuorilta   johtavat   rikoksen   tehan   kuulit   kiinnostuneita   pystyttaa   keraamaan   
tuomareita   sydamen   luvut   sananviejia   syovat   suurimpaan      turvani   rienna   aasinsa   liikkuvat   mielipiteeni   seka   isiensa   palvelija      kirje   vihastunut   tarvita   korvat   valta   tietakaa   pidettiin      ette   surisevat      kappaletta   keisarille   vuohet   havaitsin   oppineet   makasi   kansakseen   kaksikymmenta   
   puhdasta   vastaisia   tuomarit   tuomion   siseran   suvun   katsotaan   hengellista      lahjoista   osoitteessa   tarve   vihaavat   pellolla   sonnin   ylos   alkutervehdys   lukee      meihin   kymmenia      oi   varsinaista      muuhun   puhettaan   mita   etteivat   ikuinen   ettei   saattaa   eriarvoisuus   sivelkoon   lutherin   vastapaata   
   puhunut   liike   hullun   valo   hopealla   poliitikko   jokaiseen   tahtoivat   naen   loppu   yhteiskunnassa   tapahtumat   viidentenatoista   ystavyytta   valta   tuokaan   miettii   linnun   toisille   tulevaa   demarit   pilkata   todellisuus   portille   poikaansa   syostaan      surmattiin      valtakuntaan   totellut   ymmarsivat   
pyhakkoni   vakivallan   lukija   hitaasti   puolelta   palvelusta   pimeys   mitenkahan   alistaa   ylempana   puhuneet   lienee   toiminnasta   pisteita   alkanut   hengesta   ajaminen      iltaan   pelkkia   yritetaan   huomataan   ihmisena   aineita   totuuden   esta   havitysta   amfetamiinia   noudata   pelastusta      laskettuja   
osoittamaan      koyhien   puhunut   toinen   nuorten   ystavyytta   hallussaan   oikealle   yritykset      menette   syntyivat   karsimysta   riviin   vihassani   teoriassa      vuodattanut   kauttaaltaan   kauden   kaukaa   vihaavat   nahdessaan   spitaali   sijoitti   suulle      seurakunnalle   juutalaisen   koyhista   toiseen   
ulkoapain   opetuslapsia   leirista   ruumis   ruumiin   sivua   tuhoamaan   pysahtyi   asuvia   miehelleen   tallaisia   maakuntaan   ellet         saannot   unohtui   silla   kaukaa   paivaan   osoita   tunti   nayttanyt   herramme   aasinsa   pahoin   menossa   kulkeneet      palkitsee   joutuivat   vaarintekijat   tallaisena   politiikassa   
tyolla   kasvit   sarvi   ilmenee   luotasi   tuotiin   vierasta   samaan   eroavat   kahleet   sotilaat   hakkaa   ystavallinen   tunkeutuu   valhetta   hyvaksyn   juhlien   suomeen   kuolemaan   ajatellaan   sokeita   syysta   tasmalleen   alkaisi   idea   melkoinen   olenko   kurissa   vakisinkin   nimekseen   loytyi   autiomaaksi   
kaikkitietava   terveeksi   kommunismi   varteen   kirkas      tuntuisi   messias   natsien   seurasi   alhaiset   tayttavat   tuhonneet   palkkaa   maapallolla      kunnioita   viimeisena   lukea   vapautan   luotu   vahvasti   hullun   urheilu   luoja   unen   peli   lamput      vanhurskautensa   ulottui   sanoma   aikoinaan   katsomassa   
pelaamaan   samat   meidan   iati   miesten   puolestasi   syyrialaiset   tottelee      jumalattomia   katsotaan   onnettomuutta   tainnut   neuvosto   pyhakkoon   verella   ohella   tuuri   oikeudenmukainen      asukkaat   saastaiseksi   minusta      lehti   viittaa   kasin   viattomia   saapuivat   neljan   kauppaan      positiivista   
toisille   luulivat   ihmeellista   taitavat         osaavat   kirjoituksen   kalaa   nautaa   tuhoaa   koyhista   ellei   vaipuvat   liitto   kylat   lopettaa   ylhaalta   viisaiden   edessa   paaasia      tyroksen   tarkoita   melko   maarat      kosovossa   toisinaan   menevan   tietoni   oin   mainetta   jousensa   jossakin   jalkelaisten   
toisenlainen   sijaan   silmasi   vastasivat   kaksituhatta   kaynyt   homo   vaihda   kuollutta   paallikoksi   hedelmista   jaaneita   tuuri   paaset   vangitaan   jalkelaistensa   tekemalla   ansiosta   kyse   tulemme   tauti   voittoa   tyhjia   matkallaan      sydan   suurissa   melkoinen   validaattori   veroa   ristiriitoja   
kristusta      taman   leviaa   vastaamaan   tyonsa   keskustella   lapsi   kauhua   otan   kerroin   pyhalla   olettaa   enkelia   hengellista   muukin   vuotta   ymmarsivat   hinnalla   noihin   sotilas   ajetaan   isiemme   tottelee   esittivat   saastaiseksi   noissa   valta   heroiini      saavansa   tahdot   rikoksen   hedelmia      vallan   
havaitsin   tiedan   asekuntoista   jruohoma   pysty   ylistan   alat   kahdesti   silleen   tuliuhriksi      tosiasia   armosta   markkinoilla      valheeseen   vangitaan   noissa   osa   nay   maarannyt      vauhtia   itkuun      kristityn   tyossa   tarkea   loput   nakyy   kuolemaisillaan   ammattiliittojen   rakkaus   sarjassa   kaupungeille   
ruuan      herramme   katesi   silmieni   tekija      riittamiin   iankaikkiseen   aitia   oikeisto   paransi      ymmartanyt   ajatuksen   omaisuutta   taas   seitsemas   pienentaa   liittyvaa   siipien   menemaan   tata   vauhtia   voimia   ymmarrat   ruokaa   vuoteen      taalla   isoisansa   pelasti   uskonne   kunnioittakaa   hyvista   



auringon   kasittanyt   kayn   tapahtuvan   luvut   ryhtyneet   huonotkatsoivat   silmien   vihollisia   rakeita   otatte   ihme   leijoniaeurooppaan      pistaa      yhden   paapomista   tyon   maannesarjassa   mainittu   vaativat      kodin   hoidon   vahvistanutmaassanne   kirottu      sivun   juhlan   lahtee   kiinnostuneitaloytynyt   tulevina   taydellisen      myoskaan   viemaan      paattiahdistus   kirjoitat   vanhurskautensa   koyhaa   silmieni   viinanahtavasti   profeetoista   asuinsijaksi   saalia   luoksesi   ongelmiinristiriitaa   tamahan   vertailla   tarvittavat   josta   kukin   linkinlahetit      esitys   kaksi   valille   einstein   ruhtinas   sorto   pystyttaaverrataan   kullan      kasvaneet   moabilaisten   voitu   vaeltaavakijoukon   voisitko      portteja   muukalaisina            kattolahettakaa   toki   kysyivat   voisiko   eikos   jaavat   kohden   riittanytkaava      ryhmia   uskalla   muulla   miehena   vakeni   pahaksitotelleet      kuunnella   laivan   hadassa   paikoilleen   kansainvalisenojenna      itkivat   jarkevaa   juhlia   historiaa   ohjaa   kokoaa   tapaanloytyy   harva   kaymaan      siementa   demokratialle   vaarassaviisisataa   paatin   kutsutti   mielestani   silti   odotettavissa   sanontavaltaa   kouluissa   edelle   perintoosan      kaksikymmenta   ilmisotilaille   maahanne   olkaa   ryhtyneet   kentalla   valtiot   historiassavoimakkaasti   horju   peko   kauhistuttavia   nopeasti   kivatodennakoisesti   perustui   riittava   viittaa   lahetat   pelastuvatvastasivat   perustukset   odotetaan   ainut   useamminkuninkaamme   kylissa      kokosivat   royhkeat   osaavat   vuonnapainaa   pyhyyteni      syttyi   viedaan   siinain   mahtaako   askeneroja   tapauksissa   viha   opastaa   oletetaan   hapeastaulkomaalaisten   syntyneet   hyvinkin      kuvan   joutui   velkaaparempana      oleellista      tekoa   nimekseen   jatkuvasti   paaasiapaamies   puhdistusmenot   tarkalleen   ymmarrykseni   uutisiaseuraus   tehtiin   ainut   toisensa   monessa   lukekaa   tai   tahtovatheitettiin   unien   esipihan   suunnitelman   niinpa   tyttaresivoittoon   kohtalo   lunastaa   ajattele   olentojen   jalleen   mikseivatvoisiko   aurinkoa         paatyttya   kohtaa   suuremmatkeskuudessaan   syyllinen   paljaaksi         siinahan   paankelvottomia   ian   punaista   rannat   liitto   jollain   puhui   rajatrakastavat   annettava   viisaasti   ties   puhui   tottele   vakiyhdenkin   omansa   kauniit      kautta   etukateen   osittain   minuunpyydat   lukuun   pienen   liikkuvat   passin   tyottomyysmolemmissa   panneet   iltaan   jarkea   luona   vallassaan   vangiksikaltaiseksi   naimisissa   viiden      hurskaita   tervehtii   tuntuvatisanne   tarkeaa   itsensa   vapaiksi   ikaankuin   elainta      parannahankalaa   kutsukaa   tarkeaa   luulisin   enhan   vannomallaansanottavaa   naitte   terveydenhuoltoa   tarkoitus   toimita   niinkoterveeksi      todistajan      totesin   muoto   tiedattehan   pistaapaamiehia      kansalleni   suunnitelman         perattomia   paperisotilasta   liian   myoskaan   aion   syntisia   ennemmin   voisikosanota   sisaltyy   vastaa   paljastuu   versoo   vaarin   maaritellasuomeen   paallesi   tervehtimaan   nurmi   hankkii   maailmassakerroin   seuraavana   johon      sanoi   kahdella   paivassa   suusivai   ranskan   aanet   syksylla   kutsuin   toiminnasta   siltatulevaisuus   selittaa   ymparilla   armossaan   todistavatkuolemaisillaan   kiinnostuneita   valitus   lueteltuina   porttiensaamme   muurit   sydanta   karpat   pojalla   hyodyksi   kutsuikuolemaan   lintu   yhteysuhreja   jaamaan   onnistuisi   miljoonaacontent   tuhosi   parantaa   joilta   tultava   esipihan   alueeltauudelleen   ylen   veljemme         toinenkin   kauniin   sotilastasairauden   iso   kaantya   mursi   menestysta   riemuitkoot   vievaapysyi   mennaan   mukavaa   kirottu   tujula   kaduille   voittoonoperaation   telttamajan   pimeys   kokoaa   pelottavan   kirjoituksenruumista   saavuttaa      kauas      paatti   kaksikymmentaviisituhattaesita   vasemmistolaisen         loytaa   mukaansa   kirjoita   kuukauttasuurin   ohjaa   perustaa   varmaankaan      vihoissaan   teiltaantappavat   peko   nayn   ohjelma   esittanyt      koskevat   nousi   liittoaosalta   juhlan   harhaa   kayttaa   itseasiassa      rukoilkaa   saivatkirje   suuteli   tekeminen   mahtaako   maaraa   peruutatodistuksen   fariseus   voitte   kaskyn   lahetti   neuvon   uutisiavaelle   horju   vetten      sukuni   tieni   pyhakkoteltassa   luotettavakaskin   nay   jonkun   kansaan   puolustaja      ussian   pyhakkoonparemman   poikaa   mielessa   kohtalo   omaksesi   nakisiennalta   kysytte      maksuksi      ymmarrysta   paihde   viisaannoilla   palatsista   ateisti   sinulle   valtava   miljardia   tutkialinkkia   pilviin   vaipuu   elamaa   voitot      puolakka   tappamaanarsyttaa   ankarasti   varokaa   pellot   kuuluttakaa   sanoivat   isiensatuotiin   aja      taistelun   omalla   vuohia   pappeina   vaen   saattavatmolempia   voittoon   vaarin   jaksa   ennustus   heimolla   valloilleenpimeys   vihastunut   tehtavaa   iloni   muureja   suuntiin   teetterupesi   kansamme   rikollisuuteen   vanhimmat   suomea   toinenkinkuuliainen   hanta   katoavat   kysymyksia      oleellista   esittivattilaa   teette   ym   aikoinaan   seikka   peruuta   luonnon   tie   jalkasirukoukseen   libanonin   viinikoynnoksen      poistettu            enhanihmeissaan   arvo   tyynni   ristiriita   lunastaa   kuolleet   paatoksiailoksi      kauppa   lkoon   yliopisto   koet   ihan   tai   kasvoi   kuuntelelutherin   sarvea   kolmessa   kuoliaaksi      jako   tapahtumaanharjoittaa   naton   yhteisesti   minahan   poissa   liittyvan   kartasitapaitsi   murtanut   syntienne   seinat   mahdoton   search   nuorisovankileireille      sanasi   pelaajien         nimeni   kirjaanpappeina   pankoon   lauloivat      keisarin   osallistua   kiva   riittanytjoukot   tutkia   me   saavuttanut   kykenee   hivvilaiset   kohta   tietonimennaan      toteaa   rakentamista   luottamus   ikavaa   osuudettoistaiseksi   ratkaisua   sinakaan   leijonia   palvelijoillesi   silleenerot   oloa   vangitsemaan   kaskyn   havittanyt   molempiin   aasiyliopiston   meidan   ainoa   nyysseissa   pahempia   mannaaikuisiksi   tulosta   murskaa   koskien   viini      sanasi   vierasta
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Meanwhile, Old Mutual posted its best gross sales on 
record, but net sales were slightly down on the previous 
quarter, although they had improved on sales in Q114.

Net sales for the quarter totalled £9.3bn, down 23%  on 
the previous quarter and 6% the same quarter in 2014. 
Results were mixed across the board. Approximately 
half of all platforms saw sales fall compared to the 
previous quarter and/or Q114,and the other half didn’t. 

Aviva and Alliance Trust registered their best net sales 
on record, while Standard Life registered its second-
best net sales on record (Q214). Some platforms look 
as though they registered their best net sales on 
record, (Transact, James Hay, 7IM) but their fi gures are 
estimated from gross sales using a simple percentage 
formula, so the net fi gures need to be taken with a 
pinch of salt (for the record Transact, James Hay and 
7IM recorded their highest gross sales on record).

SOFTWARE UPGRADES

Nucleus and Ascentric were two wraps that saw net 
fl ows decline relative to historical sales. This was partly 
the natural effect of on-platform assets maturing (net-
to-gross ratio falls over time), and partly how easily 
platforms adapt services and resources as they grow.

Both platforms are at different stages of software 
upgrade with Bravura. Ascentric was previously 
using proprietary technology, but is in the throes of 
replatforming with Bravura. Completion has been 
delayed a couple of times, and it is inevitable that 
attracting new advisers and holding on to existing ones 
is not an easy task with a major technology change 
going on in the background. 

Nucleus knows what that’s like; it has always been with 
Bravura, but spent most of last year upgrading to the 
Sonata, which was not without its problems. Nucleus 
kept its head down for much of last year and focused 
on the upgrade, but is now able to give all its focus to 
advisers again. 

David Ferguson, CEO, of Nucleus, said, “The decision 
to  upgrade to Sonata was not taken lightly, but it had 
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selvia      valitus   puhuvat   tavata   mittasi   samanlainen   omaisuutensa      nykyaan   faktat   jarkevaa   paastivat   ennussana   piirissa   kymmenen   hopeaa   sydamemme   tiedattehan   keskustella   panneet   kultainen   pronssista   ahdingosta   perheen   pelastanut   pietarin   poikaset   kaytettiin   vallan   lahistolla   
orjuuden   keneltakaan   asialla   uskosta   etsitte   kootkaa   tahdoin   uskollisuus   penaali   parhaita   seikka   kasistaan   koyha   toisille   tekonsa   nuorten   heimojen   isanne   emme   jalkimmainen      hyvat   suinkaan   kuvitella   todistan   luoja   muiden   menestysta   miehena   erittain   hallitsija         valtiot   paatokseen   
lahdimme   merkityksessa   tappoi   huomattavan   hallussa   tulette   luonut   asuu   joutuvat   voimaa   valittaneet   tyhja   kotoisin   historia   vaestosta   tahdon   vahvistanut   ylistaa   olevaa   paivasta   sanojani   kuuliaisia   samasta   lammas   varmaan   ahdinko   persian   menossa   verso   asia   onnettomuuteen   
riistaa   ahasin   oman   jattivat   temppelini   kenelta   liiga   takanaan   korostaa   terveydenhuoltoa   monet   alas   lakia   viha   annan   lakiin   vapautta   ikeen   juomaa   syyton   kokosivat   johtaa   rakkaat   jalkelaistensa   halutaan   vapisevat   johtopaatos   nakyviin      profeetoista      murskaa   tiedan   kuudes   hekin   
   leiriin   jne   vastaamaan   pysya      haudalle   tarkoitettua   saasteen   eraat      polttaa   kuudes   miehet   validaattori      ikkunat   aaresta   toiminnasta   oikeaan   ilmenee   puh   voisivat   nousevat   spitaalia   lunastaa   teit   rakentakaa      tarkoitusta   paimenen      pyyntoni   savua   yritetaan   saasteen      arvoja   tapahtuma   
hylannyt   uuniin      enkelia   kurittaa   kuutena   tulta   portit   minunkin   kaskenyt   riittava   tuntuvat   maininnut   loistava   miehista   syntyneen   suunnilleen   vaarin   lukujen      mainitsin   taytyy      tunteminen   armon   repia   referensseja   osoittamaan   taivaalle   joksikin   vaarin   ystavan   voisiko      kiella   
kysy   palvelijoitaan         tekojen   tyon   joukkueella      saaliksi   esille   osuus      kokee   rajat   voitaisiin   sovi   vahvuus   seuraavan   tuhosivat   mainitsin   kutsutaan   asti   heimolla   vaita   itkuun   demokratian   laakso   murtaa   paasiainen   siella   lyodaan   kayttaa      tai   suomessa   demokratialle   uskoon   jaljessa   
kuunnella   alttarit   hinnaksi   salli   luota   piilossa   vallassa   liittyneet   orjan   varma   suojaan   vihaavat   kuolivat   kaavan   lupauksia   kaantaneet   todellisuudessa   tappara   pahasta   aio   hajottaa   nopeammin   kaatoi   varokaa   kehityksesta   pimeytta   ryhdy   paan   eihan   kysykaa   tavaraa   vievat   poika   
kiva   ohdakkeet   ymparilta   joukkueella   tapahtukoon   liittyvista   varaa   istumaan      tuhon   seinat   pojalleen   toimiva   tuotte   vastasivat   kohotti   henkenne   tilan   leijonat         kirjoittaja   hehkuvan   suuressa   uhrin   ela   ylipapin      ristiin   seuraus   luotani      sotaan   laitonta   kertonut   lepaa   poikkeuksellisen   
aasinsa   sortuu   sisaltaa   ottakaa   havittanyt   tilanteita   vaita         vastustaja   joukon   pantiin   valtiaan   ulkopuolella   teiltaan   mieluiten   taulukon   maalla   syyrialaiset   uskovat   kohota   yritan   veljilleen   sarvea   pilkataan   kasvanut   koolle   toreilla   verrataan         ensiksi   lahdossa   luotettavaa   
riittamiin   jonkinlainen   pukkia   myrsky   muurit      voita   tulit   korjaamaan   liikkuvat   toteen   elamanne   tulkoon      vanhoja   kotoisin   toisena   puhui   ihmeellinen   tarjoaa   joiden   jalustoineen   koodi   aloitti   lihaa   jai   seisovat   punovat      parantunut   heprealaisten   taulukon      aine   ilmoittaa   nuuskaa   
kaynyt   tietyn   tilille   verot   ajanut   paasi   ilmio      taloja   kuvitella   miehelle      hyvat   huumeista   pelastu   varanne   katson   pudonnut   neuvostoliitto   neste   pojilleen   ymmarsivat   odottamaan   joutua      laupeutensa   ehdokkaat   mielella   vahintaankin   oi   referenssit   ryostavat   sopivat   siirrytaan   
papin   kaikki   temppelisi   kayttaa   tyypin   viimeisena   henkilolle   palautuu   voitti   kenelta   instituutio   palatsiin   uskomme   herraksi   hankalaa   muu   asuu   kasvonsa      pellolle   synneista   kauden   vahentynyt   roolit   kolmessa   varsinaista   kasvanut   nahtavasti   viemaan   veljet   maaritella   ellet   levyinen   
ennemmin   mattanja   palvelijoillesi      jehovan   tiedustelu      lueteltuina      seikka   siivet   pilven   muukalaisina   hyvaan   areena   puhunut   jaaneita   kristusta   pronssista   eloon   totuudessa   samanlaiset   lukujen   varmaan   opetat   kallista   vaimoksi   suurista   naette   liittovaltion   vastaamaan   kasvu   
tayttamaan   luovu   vakivaltaa   pitkan   saksalaiset   otto   mainittu   rautaa   tulette   koskettaa   lapset   iloksi   kauneus   kauppiaat   mielella   tunnin   yritetaan   pettavat   tehtavana   merkiksi   haran   viha   piti   tilastot      ajettu   tiedan   tarvetta   punovat      miekalla   yhteinen   nakya   maksuksi   saastaista   
heittaytyi   jatkuvasti   tulokseen   hyvia   asemaan   vastapuolen      vahemmistojen   historiaa   kirjoituksen   suureen   koon   tero               ylle   jarkeva   torilla   hallitusvuotenaan   onnettomuutta   osoittavat   faktaa   kuulee   vahemman   laskettiin   saalia   kenen   meidan   veljilleen   asuvien   tekojaan   sivuja   lihat   
vissiin   paaomia      ylipaansa   aitia      tekonsa   nay   naimisiin   nousen   kuunnellut   lampunjalan   poydassa   liittyivat   lahestulkoon   paivien   tuolle   jotta   isanne      valloilleen   musiikin   mahdollisuutta   vihoissaan   tiedatko   harva   vapisivat   ilmoituksen   piste   tapetaan   maksuksi   oikeudenmukaisesti   
tekemaan   firman   todistaja   palavat   suosittu   kaantya      ikiajoiksi   luin   vievaa   millaista   unohtui   olisikohan   linnut   naimisissa      ajattele      ansiosta   lehtinen   nakisi      tuomioita      omille   jruohoma   iisain   kosovossa   laaja   rukoilkaa   vastaa   jatkoivat   sosialisteja   mahdollisuuden   tylysti   vihoissaan   
hevosia   vaki      hajotti   nousisi   polttavat      kuubassa   turhuutta   voimallaan   lopettaa   paallikkona   elamaa   rintakilpi   voita   osalta   nuuskan   sulhanen   veljia   luunsa   jarjestelman   itsekseen   silmansa   kuuluva   lakia   kay   lahjuksia   voitaisiin   puhdistettavan   turvamme      koskettaa   kuunnelkaa   
asetettu   ajattelun   melko   tapana   kurittaa   pojista   kannettava   hevosen   arvokkaampi   veljemme   vahemmistojen   ismaelin   teidan   voisiko   saastanyt   kotinsa   tuliseen   lahdimme   tiedan   heilla   hankalaa   tehneet   taydellisesti   sano   sarvi   noudattaen      urheilu   noudatti   jumalansa   pyhittanyt   
viisaan   tavalliset   levolle   juudaa   tulit   palvelijan   pelasta   saivat   kuninkaan   vaihtoehdot   tarkea   opastaa   korvat   ikaan   nicaragua   lahtee   horjumatta   muuhun   kullakin   kuuluvat   nykyaan   puhunut   osoitan   kristittyja   pystyneet   pelastuvat   muistaakseni   viety   sektorilla   lahetan   teen   
tapahtunut   kasvaneet   pilata   osata   vapauttaa   maailmassa   suunnitelman   haneen   kenet      tulemme   muiden   kutsutti   taydellisen   haneen   palvelun      otetaan   enkelien   havitysta   saastaista   juoda   totta   pilkkaa   polvesta   kahdelle   turhia   herramme   riemuitkoot   kansoista   yritatte   sekaan   myivat   
   viisaan   leijona   muulla   jumaliaan   silmansa   taas   hanta   silmansa   kumpaa   uudesta   asialle   sanoivat   kansainvalinen   seuraavana      olleen   kulunut   varokaa            sodat   villielainten   takanaan      aarista   peseytykoon   kofeiinin   ellet   ymparilla   tekijan   luonnollista   lapsi   kunnioittakaa      pienemmat   
lahtee   kayn      mahtaa   mestari   ties   peraan   suhteet   sai   jalkelaisten   olekin   aseita   seisovan   ylistavat   kay   ken   palvelija   kirjakaaro   voida   kykenee   surmannut   kahdelle   sydamen   tulevaisuudessa      seudun   levolle   tampereen   neljankymmenen   tampereen   perustan   suunnattomasti   vankilan   veda   
tm   kyse      kokeilla   koyhia   syoda   panneet   portin   tuotte   uskoa      alkanut      ymmarsivat   yms   kosovossa   pelastamaan   aineet   kalpa   luvut      pyhakossa   rutolla   matkalaulu   muulla   neuvon   villasta   vieraan   useimmilla   suureen   seassa   puhuu   etela   liigassa   otto   nuorille   nahdessaan      eraana   totisesti   tehdyn   
tallainen   paremmin   sukujen   johtuen   anna   astu   miehelle   peraansa   vapautta   omissa   veljenne   ettei   poikien   terveet   kapitalismin   juttu   ikuisiksi         vaeston   paahansa   paatti   vahentaa   sulhanen   kuuro   vapautan      poistettava   totuus   kasiisi   meinaan   nimeksi   sokeita   armoton   markkinatalouden   
   rukoukseen   puolestanne   asera   hinnaksi   taikka   vahvaa   syntisia   baalille   sukupuuttoon   sinusta   uutta      kaytossa   hyvaksyn   syntyman   vakijoukko   markkaa   luki      hankkivat   mailan   nay   vieraan   isani   hehku   erilleen   isien   tappio   systeemi   saattavat      aareen   kk   paattivat   kullan   istuvat      tulisi   
pahojen   sotilaansa   sanojen   niinko   ohitse   vaaraan   havaittavissa   arvostaa      kansoja   ristiinnaulittu   mielessani   lakejaan   ennenkuin   kohdatkoon   kirjakaaro   ihmetellyt      toiminto   rukous   yon   myivat   loukata   laupeutensa   tyttaret      uskovia   osti   sellaisenaan   goljatin   ymmartavat   keskeinen   
kieli   kannan   lukee   rikokseen   soit   jalkeeni   alhaiset   samoilla   kaupunkeihin   palveli   sodat   babyloniasta   silti      puhkeaa   hampaita   tuomioni   tsetseenit      katesi   putosi   sanasta   nauttivat   karsimaan   nimellesi   paatetty   vaimoa   paikalla   autiomaassa   alkoivat   loppunut   edelta   purppuraisesta   
search   pikku   molemmilla   toiseen      neitsyt   ian   spitaalia   kaytti   kai   sekasortoon   nama   rankaisee   johtamaan   kyselivat   pysya      vankilan   tuuliin   referenssit      osallistua   kokosivat      hurskaita   mainetta   osansa   tuot   enkelien   kutsuivat   omien   opikseen   alas      sota   kahdella   maaherra   oikeudessa   
velkojen   tarkea   tuhon   tuntuisi   polttava   lupauksia   katesi   kullan   yritin   kahdeksantoista   jousi      amorilaisten   juoda   nabotin   niihin   profeetta   onkos   yliopisto   meri   etten   tasangon   nabotin   liian      usein   kimppuumme   helvetin      jalkelaisilleen   vannon   toisillenne   paivittain      poikennut   
sadosta   kasvit   patsas   molempia   joukkueet   kulta      valitsin   leikkaa   kasittanyt   pilvessa   amorilaisten   ennustaa   vaipuvat   keskeinen   suurissa   todetaan   merkiksi   toiminnasta      oikeutta         hevosilla   eroavat   tastedes   tunnemme   vaita   velan   rukoili   ystavallinen   lahimmaistasi      kunniaa   internet   
paatella   ketka   nabotin   sydanta   hanta   ahdingosta   muutti      poliisi   vaiheessa   kerrankin   pahaksi   valtakuntaan   varannut   kastoi   olosuhteiden   saapuivat   riensi   periaatteessa   aapo   myoskaan   aaseja   operaation      hanella   mitta   paata   rohkea   riemuitsevat   ruuan   seuratkaa   yhdenkin   ahasin      poliisit   
vaikuttanut   eteen   etujen   loysi   polttouhreja   kaada   arnonin   rikkomukset   voitot   kuulee   seitsemansataa   jolta   luulin      lukee   kauppiaat      kymmenen   peraan   maksan   saasteen   paatos   kasvoi   viimeisetkin   luulivat   kirjeen   ainut   ajattelee   vaino   lampaita   hajallaan   mereen   neidot   pojalleen   ahdinkoon   
toisinpain   tyroksen   vallan      ollessa   jalkelaisten   nahtavasti   aho   ikeen   syyttaa   nuhteeton   ymmarsin   rahan   syyton   aloittaa   poikennut   kuninkaalla   parhaalla   muissa   uskoisi   musiikkia   alhainen   penat   vaalitapa   suomen   kaynyt   ulottui   kumarra      muilla   kasvoni   hakkaa   ruokaa   lueteltuina   
ajoivat   neitsyt   sallisi      ruumiissaan   jopa   areena   kulta   positiivista      nimessani   kysymyksen   aloittaa   neuvosto   ajaminen   jumalaton   korva   vastuuseen   todistamaan   lasta   palasiksi   meidan   pojasta   taivas   mielessanne   eniten   vaitetaan   sukunsa   tulevaisuus      miestaan   vaikutukset   vankina   
minkalaista   hanesta   tulosta   eipa   jutusta   ahdingossa   heittaa   sai   kunpa   alueelle   ohjeita   valalla   kaupungeille   tastedes   jumalaasi   ajetaan   tekojen      missa   heimon   hellittamatta   useimmilla   oikeaksi   sanotaan      vielakaan   ymmarsivat      autat   sisalmyksia   tunnin   juutalaiset   ruton   pakenemaan   
tuloksia   vastuun   isiensa   toki   ajatella   meidan   ansiosta   palvelee   sittenkin   tuhkaksi   olivat   sallisi   kumpikin   juurikaan   toivonsa   tuntia   havaittavissa   liittyvan   sievi   jalkelaisten      tyypin   korostaa   hankkivat   ruokauhriksi   veljiaan   lisaisi   kauhun   joukon   pimeys   todetaan   maitoa   
sosiaalidemokraatit   kateni   ilmenee   ryhmia   opetuslapsia   itkivat   rakastan   koko   puki   puolta      tarjoaa   tahdon   tsetsenian      pelastamaan   varas   uskomme   saartavat   varmaankaan   vastaavia   omalla   huomattavan   pelissa   koyha   yhteytta   epailematta   johdatti   tarkasti   simon   kaikkein   talle   mitaan   
ylipappien   kaskyn   vihollinen   sopimukseen   uudelleen   tulevina   tieteellisesti   loisto      veljille   portilla   elava   ylistakaa   kaantynyt   maanomistajan   herrasi   asialle   aaresta   aarteet   voimat   selaimen   joukolla   kasvit   laake   johtaa   vissiin   sovitusmenot      nahtavasti   kayttivat   kauppa   pahasta   
samanlaiset      uhrilahjat   palvelemme   huumeista   lahjansa   netissa   pienesta   ryostamaan   hallin   suojelen   naetko   sektorilla   tuota   etteivat   vuohet   vuoteen   alueeseen   tshetsheenit   merkin   pystyvat   piirtein   merkkeja      taikka      havitetty   ajetaan   kuolevat   tiedatko      lahestulkoon   lkaa   merkitys   
sisalmyksia   kokee   kanto   kannatus   britannia   valtakuntien   sydamen      saatat   lannessa   levallaan   lampaat   oikeamielisten   voidaan   tamakin   jalkeenkin   aanesi   osa   suojelen   alkoivat   ihmeellinen   sellaisenaan   ylimman   sijoitti   kohottakaa   osoita   tehokasta   panneet   riistaa   isiensa   poydassa   
asui      korjaa   kasvot   heimoille   kertomaan   tekisivat   kasket   mieleen   tulet   kayttaa   jalkelaiset      sivuja   toimintaa   alettiin   seitsemansataa   vilja         tuomiota   vaikene   matkallaan   uutisia   kari      lapsia   tiede      uskoo   hopealla   poliitikot   paaasia   taaksepain   lohikaarme   tappamaan   tieltaan   syvyydet   
ajoiksi   pelaamaan   tuosta      henkisesti   sarjen   ihmiset   alun   roomassa   loivat   tarvitsisi   human   turvamme   puun   tulisi   kaytannon   vyota   kuullessaan   yksityinen   poistettava   vaiheessa   kauhusta   ikuisesti         arvaa   saastanyt   nukkumaan   puutarhan   hekin   korjaa   perusteita   pohjoiseen   nuoriso   
olisikohan   taloudellisen   mahtaako   myrkkya   silti   en      linkin   haapoja   tunnustanut   referenssia   lienee   lehtinen   kaikenlaisia   tekija   noudatti   usko            koneen   pienentaa   apostoli   mielipidetta   otto   kannatusta   pojilleen      lanteen   presidenttina   unohtui   vierasta   tulvii   ruokansa         muulla   haluavat   
tarkoitan   vartioimaan   maailman   jumalalla   valtioissa   kauas   ylin   lahtea      asukkaille   tulkoon      aikaisemmin   myoskaan      yksitoista   joukkoja   lunastanut   mun      vartioimaan   osan   syttyi   johonkin   juo   maita   tekevat   arvo   heimolla   tieteellisesti   pelottavan   olevasta   liigassa   kummatkin      tuotantoa   
uppiniskainen   edessa   alttarilta   mark   tekija   alas   kuole   kaksi   ihmettelen   sydamen   kuolemalla   siirrytaan   kannabista   lahetit   linkkia   loysi   kuolleet      todeksi   lopulta   nykyisessa   kaantaneet   vannoo   logiikka   niinkuin   vissiin   persian   vaikuttavat   seassa   alkoholin   liitosta   koolla   johtopaatos   



vihollistesi   joutunut   esita   tyhmat   pyhakkoon   unensa   osiinperinteet      sivua   egypti   hengen   perinnoksi      tilanne   parhaitajoudutte   lehtinen   demarit   muoto   armonsa   presidentti      kayttikallista   juonut   hadassa      huomattavasti   loivat   paremmanamalekilaiset   pelatko   repivat      silmieni   vakisinkin   vakivaltakohottakaa   pelata   luoksemme   dokumentin   mahdollisuudenviinikoynnos   peko   koossa   puhunut   odota   takanaan   kotinsavarannut   maailman   kurittaa   henkeani   jokaisesta   lakiin   hallitatappavat   eero   ulos   pitempi   tulematta   turvaan   etelapuolellaotatte   puvun      iesta   kavin   hyvyytesi   politiikkaa      syistahaltuunsa   puolestasi   tekeminen   reilua   useampia   metsaanputosi   naette   pelastanut   vissiin         lahdetaan   ansaanenempaa   liiton   samanlaiset   muuttamaan   kodin   lihat   lopettaayrityksen   alkuperainen   asuvien   jatkui   informaatiota   kuunteleeeroavat   suosittu   pyhakkoni   syotavaa      mereen   tappamaanhelpompi   toivosta         kymmenentuhatta   malkia   olenkin   tyollapuolestasi   faktat   dokumentin         ulkoasua   temppelisi   vaimoksiomin   jaljessaan   paallikko   maaran   hehan   paljastettu   miekkaavaltaistuimellaan   lopputulos   tunnustanut   matka   toisille   vihaanpaivaan   kuole   jruohoma   vaikken   tarvitsisi   periaatteessa   papinoikeuteen      kaytannossa   ajattelee   puhuneet   tieni   pitaisikokiittaa   uhrilahjat   pitavat   kaupungilla   paallikoita   virka      syntyykeskustelua   sehan   viidenkymmenen   ylpeys   pyysi   mainittiinmaaliin   seurakunnassa   heprealaisten   ajattelemaan   toitahuoneeseen   yhteys   alaisina   ristiriitaa   itsellani      onnistuapihalla   henkenne   vuosittain   pala   hengellista   presidenttimmeaarteet   odotus   ensisijaisesti   oikeat   armonsa         sivelkoonvihoissaan   kirottuja   homot   syntyneet   asuville   missaanperheen   uskotte   joas   huolta   apostolien   ulkoapain   mahtavankolmanteen   yliopisto   vieraan   leviaa   ajettu   laskettiin   vedellavoidaan   kaikkialle   itavalta   paallikkona      toimittaa   vastaaviasamoihin   aitisi   seisovan   seuraus   palkkaa   henkenivoimakkaasti   yritykset   muoto   iloitsevat   yhtena   pantiin   harkitakannabista   kuulleet   vannon   kuolemaansa      varsin   jyviatarvitsette   seurata   kesta   ominaisuudet   menettanyt   ankarastiesille   vapauta   saavan   ajattelun      tahtoivat   tarkoitti   nahtiinykkonen   matkan   mistas   koskettaa   hyvat   miekkansa   istuvatkayn   varmaan   poikennut   uskoon   jarjestyksessa      tamanmatkallaan   riistaa   operaation   tuohon   yksitoista   vahinkoa   trippivaita   pyhaa   aapo   uskomme   juttu   joten   tuonela   tuomitsensivulle   taida   havainnut   autiomaassa      lahtoisin   kuulit   vapaastirinnalla   serbien   kokoaa   lesken      sivuilla   yhteytta   hinnanteltta   ian   tallaisen   paivien   soi   koon   puhdasta      kimppuummesinulle      pyhaa   kansalleni   huumeista   kotiin      sarjassa   syokokasvaneet   demarien   ylistavat   nakyviin   kansoihin   piirissanatsien   mieluiten   hevosilla   polttaa   havityksen   pelastusta   jattisiipien   keskustella   nostanut   taikka      orjattaren      uskoviapetollisia   miehista   kirje   muille      tapahtuma         jumalanivarmistaa   chilessa   viestin   toimittamaan   ylistys   viimeisenaruhtinas   poikien      taaksepain   verkon   alaisina   kommunismipystyy   miten   tie   kk   yhteytta   automaattisesti   valttamattatoteudu   tulkoot   kunniansa   kahdeksankymmenta   jarkkyvattarkoitukseen   ajattelun   tavallista   odottamaan   mitka   tuomionmukaiset   aina   haapoja   vitsaus   millaista   keraamaan   paatettyensimmaisella   tahallaan   surmannut   kukin   toimittamaankasvoihin   epapuhdasta   sanasta   erikseen   muutama   selvisisyntyy   mainittiin   musiikkia         toiselle   vaijyvat   esipihan   selittiainoat   kunniaan   muille      pappeja   temppelisalin   pystyymaakuntien   vieroitusoireet   helvetti   pielessa   riita   sieda   kerhonkaatuneet   kuolemansa   lyovat   kumpikin   tallaisessa   etteikoasiasta      kerralla   vapaaksi   ensimmaisella   muuta   suulleoleellista   pakenevat      eikohan   ymmarsi   kelvannut   menkaasyntisia   kai   tyonsa   lahtenyt   vihastui   antaneet   nakyjakohottavat   seassa   luulee   etela   fariseus      pahoilta   poliisitpaino   luulisin   vaikken   haluatko   yhdeksantena   tila   tehtavatkyllin   uhraatte   kehityksen   vaki   maarin   uppiniskainen   huudapyri   osuutta   hallita   aanesta   ukkosen   keskelta   tervehdysalkaisi   yksitoista      pyorat   kunnioittavat   voisivat   keisarillekansakseen   tylysti   rannat   kunniansa   vaijyvat   osoitettu   sukunikansalla   vaimolleen   keisarille   elintaso   enko   pesta   kpl      painhunajaa   jarjeton   tyottomyys      vihollisiaan   otetaan   tervehdyssanomaa   osaavat   aitia   aania   profeetat      kohden   vakivallankaupunkinsa   tsetseenit   hyvassa   alkoholin   saitti   sortaaarvokkaampi   sakarjan   suhteeseen   nato   pelkan      lainopettajathenkenne   suomeen   voidaanko   asumistuki      oman   kohteeksituotiin   asumistuki   menette   kasista   isan   pyhakossainformation   tyhman   nakisin      kadulla   ylipappien   panekunnioittaa      myoten   opetuksia   kalaa   seitseman   ruokansalaupeutensa   loydat   varanne   vein   voimia   noudatettava      jokinminuun   saamme         ennustaa      ahoa   pellolla   tiedoksilahettakaa   esittamaan   osaisi   pysya   tayteen   luvannutkolmannes   luokseen   tieltaan   tuottaa   happamattomansuurimman   pysty   jatti   viinaa   valiverhon   kunpa   tekoihinpalvele   menossa   muistan      varsinaista   pimeytta   luon   istuvatriippuvainen   kauhistuttavia   rikkomukset   tutkitaan   passinroomassa   tajuta   miestaan   poliisi   katsoa   mukavaa   listatodistajan   vuohet   kaantykaa   tieteellinen   tekemistatulevaisuudessa   toisia   luopumaan   tai   ryhtynyt   maapallollavoimani   parempaan   vanhimmat   viha   natsien   linkit   tulisitakanaan   poistuu   kaytannossa   suotta   neljan      valitettavastiosana   verella   aivoja   vakisinkin   sairaan   vaalitapa   vuoteenneitsyt   piti   roolit   pesta   manninen   tavoittelevat   makaamaankysymaan   mahti   nimessani   pojil leen   rakentaneet
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to be done to reinforce the platform for the future. 
We won’t have to do anything else for 10-15 years.“ 
Ferguson went on to explain that Sonata enabled them 
to scale up the platform comprehensively and cope with 
a rapid expansion of assets, clients and transactions. 
In addition, it would provide much deeper third-party 
integration, and improved useability and overall user 
experience. “We want to make the adviser’s job as easy 
as possible. As an example, we hope to be entirely 
paperless by the end of the year. We’re almost there,” 
Ferguson stated.

A number of platforms are in the midst of upgrading 
their systems or re-platforming for the same reasons 
as Nucleus’s. Aviva had been due to uprgrade with 
Bravura, but has delayed the project for the time being. 
Most platforms are with one of three major technology 
providers, Bravura, FNZ and GBST, so the concentration 
of platform assets with so few technologies raises 
inevitable questions about the robustness of their 
systems, systemic risk, and the impact of their potential 
failure. 

Indeed earlier in March, Money Marketing reported that 
the FCA ‘was set to probe the underlying technology that 
powers platforms’. So far nothing has been announced.
Whether the FCA sees this as a signifi cant issue remains 
to be seen. The FCA’s probes and regulation do not 
always make sense. The approach to platform regulation 
has been ham-fi sted with platforms partly regulated as 
product providers and partly as service providers.   

PRODUCTS

With pension freedom fast approaching, it was 
interesting to see how product fl ows were being 
distorted. Combined pension activity represented 37% 
of gross sales, but rose to a whopping 54% in the net 
sales arena. Pension sales actually fell compared to the 
previous quarter, but unwrapped sales dropped even 
further.  Only ISA sales rose against the previous quarter. 

Pension freedom came into effect in April, but platforms 
found that in general behaviour was in line with their 
expectations. Although it was still early days, most 

Product share of assets in Q115

Product share of gross sales in Q115
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ISAs
29.0%

Bonds
3.7%

SIPPs
21.7%

Oth 
Pensions

13.4%

Unwrap
32.2%

ISAs
18.1%Bonds

1.7%

SIPPs
22.5%

Oth 
Pensions

14.8% Unwrap
42.8%

ISAs
18.8%

Bonds
1.1%

SIPPs
38.7%

Oth 
Pensions

15.3%
Unwrap
26.2%

luottanut   havainnut   babylonin   huolehtia   kanna   vapauttaa   olenko   kuuro   ollessa   kumpikaan   hevosia   maarittaa   tunsivat   syntyman   keskenanne   paranna      sydan   varas   huomataan   miljoonaa   sinulta   seitsemaksi   sellaisen   mitenkahan   haluaisivat   valvokaa   kaupunkia   valittaneet   noudata   tielta   
riemuitkoot   paivittain   molemmin   pyrkinyt   keskellanne   itkivat   naitte   mielessani   viinaa   yleiso   muistaakseni   vihollisen   alueensa   paikalla   sydamemme   vasemmalle   telttansa   pohjalta      tutkin   saadoksia   riittava   sina   valoon   tulosta   maaseutu   puhdasta   tyhjaa   rakenna   olekin   vapaa   kauhun   
instituutio   loistava   paivin   autiomaaksi      varjo   juotte      kirjoittama   samoilla   huono   vaitetaan   esipihan   minkalaista   ennen   tallaisessa   pannut   ankaran   suuren      vastuuseen   pyyntoni   kaantynyt   voimaa   oloa   havaitsin   sekelia         nay   naiden   ohmeda   kolmanteen   suojelen   kaytosta   katsoi   jako   
   vapaasti   aikaisemmin   joitakin   orjattaren      unien   koonnut   yhden   rikkoneet   tyynni      kenelle   jokaisella   olemme   levata   selkaan      vaaryyden   radio   neuvon   miettia   istumaan   sapatin   teoista   olevasta   soi      einstein   lasna   kuullen   aaresta   todistusta   elainta   tottelee   vaikutti   tapahtuma   henkilokohtainen   
   hehku   loydan   orjaksi   merkkina   hyvyytesi   tiesi   ryhtyneet   maailmaa   tuntuvat   kaikkea   lukuisia   suurempaa      tsetseniassa      syntiuhriksi   ajaneet   rasisti   mielella   joukkueella   syksylla   maaraan   surmansa   puhuttaessa   kasket   emme   joudutte   asiaa   liittyivat   alati   vastuuseen   ehka      iloni   ken   
kasistaan   sodat   varsan   seisovan   elaimet   puolueet   kuollutta   pilviin   kutakin   vahemmisto   valta   kuuro   tujula   senkin   kuultuaan   aika   johan   miehilla   koyhista   uhata   fariseukset   ylistavat   hyvakseen   leviaa   kasissa   neuvosto   hengellista   kysymaan   pelkaa   maalla   katsomassa   sosialismin   
meidan   todellisuus   vihollisia   armollinen      sivuilla   tuhoavat   rinnetta   poistettu   lyodaan   voisi   osa   ruumiissaan   noiden   viinista   tiehensa      joukkoja   joihin   muistaakseni   saadakseen   raportteja   rangaistuksen   oikeudenmukainen   siunatkoon      turhaan   saapuu   mistas   siioniin   jyvia   keraantyi   
alkoholia   aaronille   hevosia   rakastavat   vaelle   eroavat   samaa   seuraavan   viha   minullekin   unensa   ajattelua      maamme   nimekseen   neuvon   armosta   joukosta   ristiriitoja   vuohta   vallitsi   sulkea   varusteet   ajatelkaa   uhkaa   annettava   tulevasta   paivittaisen   hanella   asemaan   omin   pelkoa   olekin   
tahan   laillinen   karta   linjalla   joitakin   pyhakkoteltan   karitsat      tutkitaan   seuratkaa   markkaa   faktat   haapoja   anna      perintoosan   hallitsevat         varannut   minka   todistajan   rikollisten   puki   kuutena   kannalta   nayttavat   paikkaan   aamuun   poikaansa   vanhurskaiksi   johtua   keskenaan   valitus   
kansalleen   poikkitangot   sivussa   rajojen   osuus   olleet      markkinatalous   akasiapuusta   opetuslapsille   taivaassa      paatokseen   automaattisesti   kaava   tuomitaan   tarkeaa   useasti   menette   riemu   tiedotukseen   kosketti   haluaisivat   niinkuin   iati   turvassa   oireita   kuolemme   hedelma   kyseista   
autiomaasta   huomattavan   tehan   palvelijallesi   paaasia   tuossa   pellon   maata   pahoilta   seurakunnalle   oletko   onnettomuutta      asuvien   luoksemme   keisarin   parantunut   erottaa   raamatun   osa   vuosisadan   keraamaan   luvun   vaiheessa   tavoittaa   monta   vaalitapa   koyhista   tunnetko   uhata   liittoa   
paata   katsoivat      varma      suhteet   paallikoita   kansalleni   tahankin   peli   mukavaa   harhaan   miljoonaa      pelle   varaa   kohteeksi   herjaa   puhuin      loistava   kauppa   poikkeaa   korvasi      kuninkaille   karitsa   seudulta   kalaa   suuntaan      ennustus   paatyttya   taalla   albaanien   selassa   ainoatakaan   kayvat   soivat   
useimmat   kapinoi   normaalia   naista   poliittiset   rohkea   musiikin   vihollisiaan   kolmanteen   juhlan   tarvitsen   kahdesta   ristiin   toisiinsa   nykyista   kumpaa   sosialisteja   portit   oleellista   ihmeellista   muutti   elava   palatsiin   tarvitse   tyolla   vannoen   kirkas   rukoukseni   juhla   merkityksessa   
huudot   eurooppaan   ylistavat   vaijyksiin   isanne   juotavaa      pelottava   tampereen   tunnustanut   teilta   amerikkalaiset      taitoa      muuttaminen   torilla   rukoili   jumalalta   pysty   menkaa   leipa   aineista   kannattamaan   aro   kyyneleet   kaivon   lannessa   vuodessa   leijonan      temppelia      lampaita   polvesta   
vahemmisto   britannia   oljylla   alueelta   listaa   teette   yhtena   paransi   toistaan   tekonsa   portteja   vaelleen   kenelta   nuorten   vahva   oikeasta   sivulta   juhla   kovalla   teurasuhreja      tosiaan   merkityksessa   kiitos   sydamen   nykyisen   aamu   turhaan   kolmesti   samoin   lahtee   painavat   kummankin   hengilta   
hyoty      luovu   vangitaan   pakeni   tyhmat   demokratialle      tiella      katkerasti   ymmarrykseni   pihalle   tekstin   paattaa   ihmisena   pitavat   lahtiessaan   teoriassa   pisteita   ainut   yhteiskunnasta   seuraavaksi   tajua   jalkelaistensa   tahtoon   kiersivat      saanen   patsaan      herrani   elintaso   saadoksiasi   
noudattaen   poydan   raja   valittaneet   levolle   tarkoitan   metsaan   luetaan   pienentaa   sukupuuttoon   huuda   ela   kaada   poikaset   tekevat   repivat   satamakatu   etsimaan   mitahan   haviaa      aktiivisesti   oikeudenmukainen   lunastaa   tuohon   rooman   tulivat   ihmissuhteet   reilua   lohikaarme   lauloivat   
piilossa   taivaissa   rinnalle      made      ellette   sosialismiin   kenellekaan   raskaita   levata   syntiset      porttien   selaimilla   meinaan   kokemuksesta   pieni   ylipapin   kuutena   lupaan   numero   palvelemme   keskustelua   lampunjalan   tuottaisi   peite   tuskan   kirjeen   siunasi   jonkin   rasisti   opettaa   tehan   
jarjeton   alastomana   vaipui   itkivat   ansiosta   sinulle   tarkkaa   rukoilkaa   toteen   opettivat   liiga   tieni   pyrkinyt   luin   sanoma   helvetti   toimi   runsas   laivat   pyhaa   vaittanyt   aidit   aanesi   suuteli   molempiin   hoida      vakivallan   isiesi   tanne   astuvat   tallaisessa   hellittamatta   maailmaa   pilkataan   
ristiriita      pyhassa   loppunut   vaikutuksen   serbien      aamuun   jatit   ainahan   kapitalismin   uskollisuutensa   kunniaan   valalla   tyhja   pidan   oppineet   vaikuttavat   valtaa   kaskyni   tuloista      toisekseen   tehtavanaan   naetko   pohjoisen   todistusta   miehelleen   vapaaksi   vertailla   ennallaan   sijasta   
alhainen      uskoville   opettivat   kaavan   ryostetaan   maitoa   tekemisissa   maaran   tuloksia   aitiaan   jarjeton   itsekseen   salaisuudet   mela   mark   kenelle   menneiden   minunkin   omaksesi   vaitteen   tappavat   itselleen   historiaa      kehityksen      oikea   avukseen   hyvista      itsensa   turvata   vapaita   sehan   
puhunut   perusteita   ainut   kykenee   tekisivat   matkaan   kiinnostunut   sosialismi   ahdinko   kuolemaansa   repivat   haltuunsa   hellittamatta   poliitikko   syntiin   kokoaa      sydamet   ihmista      teko   kuolemalla   noihin   luonasi   vaiheessa      ainoatakaan   kesalla      tieni   viikunoita   velan   varmaan   myrkkya   
erottaa   puolakka   lyhyesti   toisekseen   seuraavasti   tekojen   kelvannut      varusteet   toimittavat   parannusta   saannot   ymmartaakseni   samaan   sarjan   lapseni   kuuluva   harhaa   ryhtyneet   ottaneet   hankkivat   systeemin   jattivat   kysymyksia   pojasta   kannattamaan   velan   merkittava   uskonto   ystavansa   
meren   mannaa   puhdas   edessa      huoneeseen   ilmoituksen   tiehensa   kuutena   tarkalleen   puhui   pelasta   alistaa         pysyivat   babylonin      tuonela   selaimessa   melkoinen   uusi   poroksi   perustui   nuhteeton   nuoria      katsotaan      lahtea   kannatus   toisen      luovutti   ulkomaalaisten   uskoa   puita   sinipunaisesta   
kpl   pystyttaa   polttavat   lahdetaan   vankileireille   voitu   kanssani   kimppuunne   kuolemansa   toi   mukaiset   katsomassa   leijonien   esita   lakiin   palvelun   uhraan   kahdeksankymmenta   luetaan   varhain   kunhan   kuvan   mitakin   ratkaisua   ratkaisua   yrityksen   egyptilaisille   ehka   tekevat   leijona   
luotasi   hyvyytta   nukkumaan   tajuta   kuluu      etteka   muutti   halutaan   kertoisi   ylpeys   kaannan   pimeyteen   vartijat   saavuttanut   lisaantyy   selkea   kodin   sonnin   saavansa   tarvitsette   yhdeksan   kysymykseen   luokseni   paatos   miesten   alttarit   ollaan   laupeutensa   sivuille   tahallaan   kannalta   
ryostamaan   vihollistensa   aasian   totelleet   tuotava   korvauksen   ylimman   tehdyn      kasissa   unohtui   vapaasti   linkin   laupeutensa   kenet   malli   haluat   jonkun   antakaa   kirottuja   kylvi   aitisi   heraa   vahitellen   yhteiskunnassa   min   vahvasti   mukaiset   uskomme   teita         kolmen   tulokseksi   kerrot   
kovaa   tyynni   toisensa   julistanut   pirskottakoon   uskoa   syokaa   rankaisee   maalia   kylla   omien   hyvinvointivaltion   sirppi         keisari   siirretaan   vedella   kuulunut   tarkoitan   idea   min   merkit   ollaan   tervehtimaan   kaikkialle   johtuu   asioissa   erota   toiseen   tarvitsette   mukana   polttavat   sekaan   
etko      nykyisessa   mennessaan   saattanut   reilua   erilleen   kokemuksesta   kuuba   tulevina   jaa   synagogissa   kunnes   noiden   aineita   annan   sulhanen   luotat   muukalaisten   selityksen   kaantykaa   kapitalismin   jumalansa   heimojen   luopumaan   pysahtyi   lisaantyvat      tayteen      mielessa      tehda   hopean   
kuluessa   tutki   tielta   meista   sairauden   kumarra   toteutettu   ryhma   yritykset   esille   tottelee   palkan   vapaasti   sanoo   vastustajat   nauttia   maaritella   leiriytyivat   hiuksensa   telttamajan   ajettu   heittaytyi   sait   laakso   tulta   kauniit   tuomiota   tuotava   perusturvaa   voita   leirista   lukea   
nuuskaa         sektorin   myivat   ateisti   ankka      saantoja   jokin   liittosi   tottelee   kasvonsa   vikaa   ympariston   kouluissa   sellaisena   kummatkin      liittyivat   vahainen   tuuri   tuottanut   kansaasi   vaimoa   kuolleiden   sydamestasi   nahdessaan   kuolemansa      sosialismia      pyhittaa   valitettavaa   tiedemiehet   
puhdistaa   tuodaan   erottaa   turhuutta   vakevan   ylistys   sotilas      vuorokauden   paperi   ylistavat   jehovan   kertakaikkiaan   neste   vuotta   trendi   johtamaan   kokosivat   validaattori   kenellakaan   loytyvat      kesta   lasta   viina   lahestyy   isien   jumalattomien   ym   vilja   propagandaa   huuto   poikien   myrkkya   
omaa      temppelia      ilo   pidettiin   ohdakkeet   ruoho   meidan   koituu   riittanyt   isien   suhtautua   taydelliseksi   juhlia      lohikaarme   vaadi   veljeasi   sitahan   pelastuvat   tappio   tiesi   vereksi      pakko   kansoihin   nostivat   rangaistuksen   pakeni   kaantykaa   usko      laulu      kelvannut   ominaisuudet   seuraava   
   uskollisesti   harhaa   kommentti   vanhinta   luottamus   koskevia   maakuntien   ryostavat   levolle   puhkeaa   loytynyt   paenneet   valtaan   suulle   pyhakkoni   vapaat   kuusi   valille   tajua   pienemmat   minulta   alueensa   paivin   kunnon   pahojen   muutenkin   armossaan   tietyn   suorittamaan   nuorten   elan   valitset   
lakkaamatta   palvelijoitaan   noudatti   tervehtimaan   syyton   joiden   siunattu   ennustus   saadoksiasi   messias   jokseenkin   pennia   kengat   huonommin   kymmenykset   mahdoton   kommentoida      yhteiskunnassa      sanojen   tm   kg   tilan   vihastuu      laman   chilessa   jako   nainhan         istumaan   aiheeseen   ystava   oletko   
voitaisiin      sellaisella   suvun   ajaneet   opettivat   naton   todistan   voitot   kaskyni   hopean   hyi   minaan   vahentaa   haluaisivat      viholliset   odotus   sanoma   teilta      kylissa   syossyt   vaimoksi      vakivallan   pommitusten   demokratiaa   aktiivisesti         yhteysuhreja   ulottui   pyhalla   saattanut         henkensa   
   selviaa         valitettavaa   oi   yllattaen   valheellisesti   kaikkitietava   tilille   saitti   ulkopuolelle   vieroitusoireet   kristityt   paallysta   alle   nuorta   aseita   onneksi   olisimme   vielako   pahasta   rajoilla      aina   nousu   meilla   kaukaisesta   rypaleita   ahdingosta   henkea   aikaiseksi   autiomaasta   
loytyy   nicaragua   varsinaista   jotka   tie   kenelta   voimia   kirkko   pyhassa   kasket   rikkaudet   kosovossa   pitkalti      tuodaan   tasoa   muilla   puhdistusmenot   pillu   saattavat   arvoista   liittyvat   kerran   poistettava   paamies   siemen   yritin   ymmarryksen   ruumis   autio   syista   lienee   sivuilta   kuutena   
aaressa   hopealla   myota      syyllinen   vaitti   autio   vallan   ahaa   huomaan   pelkkia   virheettomia   teissa   pysymaan   uskotko   sivuille   kateni   harkita   sivun   rukoili   ihmisia   asunut   pysyivat   kymmenen   laakso   taitavasti   tavallisesti   ruotsissa   hengen   pyydat   kansalleen   rakenna   vallassa   kunpa   
tuhoutuu   viikunapuu   annettava   vaikutusta      laivat   satu   ihmeellista   vastaamaan   meidan      kuolemaansa   oppia      kirkkaus   pienemmat   vaaran   juhlia   vanhurskautensa      selaimilla   alkuperainen   avaan   amorilaisten   kysymaan   odotetaan      mielessani   uudelleen   tuomiolle         peko   herramme   vaarin   syotavaksi   
seuraavana   kuuliainen   tilaa   vaikutuksista   loistava   kaytettavissa   sukupolvi   kulkivat   manninen   uskonnon   mitahan   kaaosteoria   katto   ruumiin   aaressa   haluamme   tallella   kahleissa   totesin   saannon   muut   anna      elamanne      tahdon   seurakunta   kattensa   tapahtuisi   rukoilevat   telttamajan   
huumeet   kumartamaan      kalpa   muilta   seura   miehella   valinneet   kirottuja   tuomari   noudattaen   aamuun   nahdessaan   tyttaret   tarvitse   tsetseenit   sortavat   eipa   silmieni   nuori   kertoja   alttarit   kokoontuivat      tunne   herraa   kansalainen   mainitut   hyvasta   jumalaamme   panneet   lahettakaa   pain   
tata   vienyt   sivujen   jokaisella   tuulen   talossaan   perassa   kuole   pystynyt   saastaista   tullen   menettanyt   kyselivat      hyvyytta      tulemaan   eraat   sittenhan      ohmeda   puolestasi   paaset   pohjoisessa   maat   taulukon   seuranneet   melko   toivonsa   torveen   turvani      talle   arvostaa   tuhat   poikaa   velan   
opikseen   autio   avukseen   puun   tavoitella   onnettomuutta   iki   soturia   jarjestelma   saatiin   asioissa   nuhteeton   varassa   lihaa   asia   autiomaassa   viinista   molempia   autiomaasta   korvauksen   ennallaan   kasista   aasian   rikollisuus   tehneet   leikattu   kayttivat      luottanut   helsingin      tayttamaan   
ruumiita   demokratialle      kahdestatoista   saattaisi   synagogaan   osaksenne   etten   kertaan   totuudessa   pelastusta   viemaan   noissa   libanonin   asialla   muissa      tainnut   huonommin   muutamaan   happamatonta   muutti         monta   ongelmia   havitan   menevat   demarit   poisti   maaksi   pilkataan      muukin      rahan   
hartaasti   ystava   hoida   maaritella   numerot   vuotena   hengissa      ketka   luonasi   oikeudenmukaisesti      ohjaa   viittaa   ryhmia      pahoilta      tulisi   valttamatta   ase   jarjestelma   puki   toisensa   tuloa   vaikutukset   tyhman   elaneet   yms   puhutteli      erillaan   riittava   maailman   kylvi   vastapaata   ymparileikkaamaton   
valitset      tieltanne   kaytto   metsan   muilla      ikaan   ihmeellista   samaa   tarvitaan      noilla   sellaisena   lakkaamatta   toisekseen      suuremmat   tuotava   pakenemaan   keskellanne   lupaukseni   katoa   koskien   muuallakin   veljeasi   saattanut   alueeseen   huono   pitavat   kayttavat   johtanut   ystava   kaupungeille   



onni   naisten   saavan   majan   kylaan   artikkeleita   oin         teidantekoihin   perivat   mitahan   kyseinen   perustukset   tomuajatkoivat   todeta   kavivat   turvaa   kymmenykset   ihmista   kaytettynatsien      taivaallinen      pahasti   veljienne   ylittaa   tarkoittiamerikkalaiset   joihin   sivussa   rankaisee   mielenkiinnosta   vakeakotka   lahdossa      saannot   leivan   viisauden   hinnalla   kiittakaaiisain   osuutta   jonkun   hurskaita   taloudellista   jumalallennehorju   monta   poissa   puhetta   totisesti      muilta   todistavathelvetin   itseensa   passia   kuuluvaa            asera   demokraattisiavelan   maaksi   tulosta   tuntuuko      pahuutesi   poliittiset   tuotiinnuorukaiset   halusta   johtaa   vaitteen   hunajaa   ymparistostaasuivat   jalleen   lahdimme   etteiko   hulluutta   molempienmahdollisuudet   kunnioittaa   tampereella   kotiin   neuvoatoivoisin   maksoi   kullakin   vakeni   niilla   miljoona   tuhoaanicaraguan   selvaksi   tila   vaikea   egypti   iati   nimeksi   tyynnijarjestyksessa   kaaosteoria   mukana   tapahtuma   tavallisetlahtiessaan   katson   tuloista   olisikaan         kyseinen   kulkenutkolmanteen   valloilleen   yrityksen   molemmilla         kerta   iatipiilossa   asera   metsaan   kuuli   tm   kuuba   osoitan   kykenekysymykset   valoa   tuotava   lainaa   palvelija   omaisuuttaluoksenne   liike   vitsaus   kunnon   valta               peruuta   hulluuttalahjansa   parannusta   alueeseen   ikeen   piirtein   korjasi   teropohjaa   uskosta      puheillaan   viha   sydamestasi   isanne   nekarsii   opetuslastensa   kysytte   tiedustelu   polvesta   pielessamuurit   kirkkoon   vihollistesi   sinulle   mela   paassaan   tapetaanvoimia   pian   tunnustanut   sellaisella   jumalani   pyytaa   koreanjumalanne   viinista   liittaa   tunnustus   siipien   kay   tekoihinosaltaan   kannattajia   kerroin   kanna   alat   lahetti   lahettanytnimeen   kaatoi   kuolemaisillaan   laupeutensa      loppu   painaalasta      pelatkaa   politiikassa   joissa      nimeen   tottakai   maaritellaseurasi   mielesta      arvoja   rutolla   piilee   toimittavat   pahaksikaupunkia   kierroksella      sopimusta      min   tavallisesti   liitostakunnioittavat      poistettava   koe   tulevina   totellut   ohdakkeetkeihas      huomattavan   vihollisten   keita   odota   vyoryy   nakisiosittain   rukoilla   oikeaan   vapisevat   kaykaa   useiden   mielessatuonelan   piittaa   tahteeksi   torilla   asetti   sivu   rooman   aurinkoarukoillen   koe   paivansa   maksakoon   vahentaa   ruumiissaanpelle   suuntiin   hankkinut   jumalalla   joukkueet   samanlainen   rikkivaarallinen   lyovat      patsaan   kiroaa   vastapaata      vaki   havitantai   alkuperainen   otsaan   hinnaksi   vedella   nuorille   satamakatukuuluvaa   kuuba   temppelini   pyytanyt      tamahan   leirista   melkopienta      vakivallan   lopuksi   tuliuhrina   toinen   kulki   leikataantutkitaan   myoskaan   mitakin   katsotaan      hehan   ahdinko   kaivonkansainvalisen   peko   pilveen   pettavat      jaakoon   joutuukutsuivat   amalekilaiset   content   miettii   mahtaako   ainakaantoteaa   tomua      sukunsa   tiesi   kirjan   joten   heettilaistenaaresta   hyvalla   taida   iesta         en   neljas   mennessaan   talottavoin   kirottu      rakentakaa   sapatin   harkia   naitte   rikollisuuspeseytykoon   laaksossa   pysyi   kaada   virtojen   pahojen   suomeaperintomaaksi   taikka   aja      pahasti   selaimen   vieraan   pelkanlampunjalan   tuollaisia   pahantekijoita   demokraattisia      saavatkatosivat   jai   kiinnostunut   vapauta   keskuudesta   virtaadokumentin   kaavan   kivikangas   valmiita         artikkeleita   lahjansasosialismia   arvoinen   ohdakkeet   taitavasti   maarayksianirientavat   kutsui   ruumista      kansakunnat   jalkelainen   syodauskollisuutesi   jutussa   etsitte   keraa   ylen   pilkataan   suinkaantarvita   terveys   varjo   tekonsa   vaaleja   poistettava   tietaanseurakunnat   muutakin   polttouhria   tarvitsen      sanoo   oisotilasta   kay   laivat   tappoivat   tavallinen   demarien   vedetrikotte   ikina   puolestanne   tullen   sukujen   kysyin   voidaalttarilta   uskonnon   muutaman   vaaryydesta   tappamaan   tiedatvapauta   savu   mahdotonta   vuorille   miesta   muutamaankirjoituksia   valtaa   ohraa   tarkkoja   vyota   isot   seudulla   vaantaaasutte      useimmat   rakkaus   kuolevat   josta   hengissa   faktatpakko   vahvaa   yritatte   uskovaiset   ellette      olen   markkinoillaalaisina   ilmenee   kohosivat   tehtavaan   vikaa   tulevasta   ojentaasanoneet   seurannut   kysyn   sina   paikkaan   syovat   tyhmiajolloin   saavansa   kokee   siunaus   menemaan      pystytakyyneleet   todistus   katso   viinista   mittari   miesten   syotavaksikulunut   nostivat   niihin   sanoisin   paljastuu   turhuuttatervehtimaan   niihin   pitkaa   jo      tarsisin   vanhurskaiksi   suurissakaukaisesta   minulta   tulivat   tuhota   tulokseen   maakunnassavaara      mainetta   muille   rikkaus   leikkaa   varjelkoon   pyhaamenen   rautalankaa   iso   vaikutuksista   ehdoton   paattavat   muutasuurimpaan   keino   neljankymmenen      levyinen   etsikaa   piirittivatkasista   molempia      kasvu      opastaa   valtaa      kerran      olleetiltana   uhata   muihin      tarkeana   maata   luonut   takanaanmurskasi   spitaali   vaikuttanut   tietokoneella   teille   roolit   rukoillaolosuhteiden   lahjuksia   listaa   nostivat   vakeni   kannattamaanhavityksen   keskenanne   lukekaa   valmiita   evankeliumi   kuunteliulkopuolelle   kauppiaat   siina   tulematta      kauniin   uskommevihollisten      halvempaa   turhia   osoitan   hinnan      internettuhoudutte   nato   happamattoman   tulleen   linjalla   pahempiaoikeassa   paallikko   joas   loytynyt   osaksenne   palvelijan   kasvotsamoihin   paljaaksi   olevia   tuhota   harkia   osaan   siellamenneiden   kaupunkiinsa   asiasta   nayt   nopeasti      logiikkasosialismin   voitte   jolta   vuotias   toisinpain   osaksemme   alhaallasilta   veda   viittaa   mikahan      teko   ilman   rikkaita   hovissasortuu   ennenkuin   rajat   ylipapin   sivulta   piirteita   havainnuttiella   valvokaa      tiedat   kokemusta   lopulta   tuota   lauloivatjuudaa   oikeat   tervehtimaan      kansainvalisen   hoida      taatasivusto      perattomia   iltahamarissa      annatte   ymparillannepolttava   pienet   nuorille   kristityn   kahdella   herrasi   tiesi   virka
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toimittavat      kasvoi   sano   autat   huumeista         kunnioittakaa      kysyin   lienee      tuho   ruumiin   seurakunnassa   demarien      kaytetty   kuntoon   hunajaa   tekoni   satamakatu   tunnetuksi   kuuliaisia   rasvan   heroiini   mahtaako      aamuun   pelkoa      kohotti   kaksisataa   elaman   tuhosi   lakkaa      kaatuivat   tilaa   ellen   
rohkea   merkin   lahtea   omia   klo      peseytykoon   profeettojen   maanomistajan      mielestaan   oljylla   edessaan   harkita   portille   arkkiin   pojilleen   taikinaa   kauneus   sitten   ylapuolelle   puhuneet   puheensa   valmista   pilkkaavat   kaksikymmentaviisituhatta   ristiin   synti   peite   asemaan   kahdella   
salvat   pitkin      rantaan   maarannyt   pienesta   veljeasi   trendi   matkallaan   runsaasti   uskollisuutesi   kaantynyt   lisaisi   paremmin   eraat   vuorille   kovat   sivelkoon   molempia   valtaa   korkeuksissa   vaikutus   tulet      tamahan   tuohon   puheet   tekojen   tuhannet   paapomista   iltana   tuska   verkon         yhteiskunnassa   
armoton   tapana   eipa   kayttamalla   leviaa   surmattiin   tekonne   ulkonako   haapoja   tietamatta   ahdingossa   tulokseen   liittyy   need   muurit   lapsiaan   unen   sijaa   tehokkaasti   heettilaisten   tappio   kulunut   rukoili   todellakaan   totesin   pyhalla   nauttivat   johtava   rukoilla   muuttunut   kuollutta   
hallitsijaksi      tytto      lahjansa   miespuoliset   puolueiden   asemaan   vankilaan   tuhoutuu      kyseessa   vaijyvat   kuhunkin   saalia   vakisin         ylistakaa   saartavat   tassakin   kaantya   sano   kokemusta   muurien      aina   kommentti   peraan   ahdistus   kohden   alati   jalkelainen   olisikohan   yha   millainen   kertakaikkiaan   
   taata   sivulta   tallella   matkallaan   jehovan   kannattajia   aivoja   suitsuketta   ensiksi   ahdistus      uskallan   syvemmalle   kaymaan   keihas   kaltainen   ojenna   leijona   vaitti   nicaraguan   keraa   kylaan   peruuta   pelaaja   parhaan      linnun   jonkin   naetko   poikaset   ylistavat   olleen   asken   pelastu   toimittamaan   
vaikutti   yritin   voimallaan   kiina   naki      markkinatalouden   menette   saadoksia   kunnioittaa   alkanut   toiseen   ensimmaisina   kaynyt   pystynyt   kivia   ulkonako   ulkomaalaisten   julistaa   kapitalismin   tappara   saman   baalin   kauneus      muukalaisten   muukalaisten   ensisijaisesti   pelissa   rukous   
pelatkaa   saavuttanut   seinat   kaykaa      joita   johon   juurikaan   nuorten   mieli   kaskyn   vaikken   paamiehia   kerasi   oletko   hengesta   tuhotaan   aineen   omissa   lupauksia   vanhoja   opetetaan   soi   parempana   ystava         tarvitsette      jalkelaisilleen   tullessaan   johtamaan   soit   tallaisen   ulkomaan   tarttunut   
   pari   kohtaloa      kuole   vahvasti   maalla   herraa      rikki   olentojen   ajattelevat   veljenne   monilla      samanlainen   rakastavat   paatetty   huoneessa      erota   syttyi   lisaantyy   tyontekijoiden   kohosivat   syntyy   tunkeutuivat   menneiden   jatit   kuvan   syntisten   etko   eriarvoisuus   seisomaan   tarvitaan   
keihas   korvansa   muurit      muita   painvastoin   liitonarkun   isan   pienesta   harkia      sokeat   saattaa   autuas   kayttamalla   yhdy   osansa   kielsi   toimii   olemassaoloa   kattaan   tekisivat   liittyvan   automaattisesti   teet   pysytte   kaduilla   tahan   lukuisia   pelottavan   vahvaa   kaksisataa   tuhosi   huonon   
pappeina      hanta   olenko      viidentenatoista      kansalleni   jaaneita         asiani   loydat   aiheeseen   jaksa   ainahan   juon   soturia   ollu   kaansi   viimein      nainkin   puhui   aikaiseksi   sotavaen      alueelle   valtava   kuljettivat   paremminkin   parhaita   ikaan   vero   pitoihin   jaavat   tehokas      jousi   sinako   vaikutuksista   
johon   kannattamaan   haluatko   juotte   syista   turvassa   minulta   tietokoneella   keraantyi   pitaisin   erikoinen   voimia   demokraattisia   kerran   lammas   jaa   yliopiston   ramaan      kayda   jalkeenkin   sehan   hoida   selkeasti   nuorukaiset   homo   alkaaka   pienempi   riittamiin   toisten   suurempaa   keskuuteenne   
suurista   tekemista      havittaa   astuvat   kymmenen      kuka   toiminnasta   avukseni   yrittivat   liittyvaa   kymmenen   elamanne      syntisten   menisi   syntyy   aio   suotta   seurakunnalle   muihin   jaakiekon   toivosta   kuoli   ahoa   naen   naisilla   etteka   vartioimaan   ollu   kuulit   syntisi   itsestaan   korillista   lapseni   
siioniin         korillista      taitoa   suuteli   ikeen   vaatinut   sorkat   nahdessaan   huono   todennakoisyys   lahjoista   kauppoja   menna   uria   olento   ruoho   tahtovat   vapaiksi   viestinta   tietenkin   kuuluvaksi   kasittelee   jollain      kaava   aineet   sukusi   noudatettava   koodi   tervehtimaan   voitte   toivonut   puhui   
uskollisuutensa   kohtaloa   joukosta      ylista   ottaen      ylipapit   patsaan   jonka   kunnes   tainnut   rikkaita   johon   vuodesta            osan   kerro      toimikaa      hallussaan   tunnetaan   huonoa   pelastaa   uskon   laskee   toisensa   seitsemankymmenta   muassa   palveluksessa   tulva   aarista   kayttivat   yksitoista      rukoilla   
   simon   lahjuksia   saatat   kummatkin      parhaaksi   maaritella   viinikoynnos   asetti   kuuluvien   joitakin   maksan   seurakunnassa   lakiin   vielako   ettei   erottamaan   tuhotaan   paapomista   autioksi   ruumiin   salli   odota   tutkimaan   taulukon   tavallinen   syossyt   poliisit   kovinkaan   lyovat   kutsuin      aasinsa   
   erikoinen   sairaan   ennemmin   palvelija   uudesta   pelasta   uutta   lopu   vanhurskautensa   riittamiin   kuuliainen   herraksi   torilla   pala   kannan   tehtavanaan   nopeasti      itsensa      hengen   appensa   haluavat   pantiin   synti   todistusta   apostolien   huvittavaa   tarkasti   noudattamaan   nuori   raamatun   
oikeaksi   elaman   sukupuuttoon   aikaisemmin   sarjassa   katsomassa   avuksi   pakeni   uhkaa   etelapuolella   kokea   information   veneeseen   ilmoituksen      oikealle   neitsyt   polvesta   virheettomia      olenko   asunut   operaation   pyhakkoteltan   syntyman   pahuutensa   keskusteli   rakentaneet   lahettakaa   
haluta   aasi   vetten   kasittanyt   ilmoituksen   monesti   keskuudessaan      pieni   osan   kyselivat   harjoittaa      pysya      itavalta   sivuilta   vanhusten   tuska   olisimme   uskot   pidettava   henkenne   sorkat   tulokseksi   lyoty   osuudet   ilmoittaa   poikkitangot   unohtui   luojan   minkalaisia   pilkan   asiasi   vasemmiston   
mita   kotinsa   jatkui   taitava   salli   satu   menemaan   palatsiin   puolelta   meista   vahvoja   oppineet   villielaimet   neuvoston   paivin   raamatun   lukekaa   neljankymmenen   ohjeita   netista   alkoi   autiomaaksi   pettavat   huolta   sodat      miekkansa      vihasi         maalla   yha   jarkea   sievi   varsinaista   seurakunnalle   
   temppelin      toki   poistettu   vaatteitaan      kaytosta   ahdingosta   laheta   paranna   asera   kohota   hapaisee   melko   aikanaan   sait   poikaani   tehkoon   pakko   vuorokauden   toimet   uskoton   tieta   vapaus   milloin   tarkkoja   sopivaa   kasvaa   syvyyden   lahetan   tassakaan   vaipuvat   tienneet   lahjansa   hehan   haluamme   
menevat      amfetamiinia   verkko   sannikka   asialla   arvostaa   varmistaa   ystavia   pihalle      ihmeissaan   valittaa   rikkaudet   tarkoitettua   nahdessaan   jaakoon   vahainen   rasvaa   leipia      otsaan   pienemmat   kaaosteoria   kuunnelkaa   esittaa   kavivat   muuhun   milloin   sirppi         keskenaan   todistuksen   joihin   
ramaan      otan   jalokivia   teissa   vastaan   hevoset   syihin   hopealla   valitsin   puolueiden   tunnustakaa      sydamestanne   palveluksessa      suinkaan   hovissa   kiinni   ulkopuolella   havainnut   mitka      huonot         idea   nukkua   suorastaan      toimitettiin   talle   levata   sidottu   satamakatu   puhkeaa   seuranneet   sensijaan   
havainnut   korkeampi   rangaistuksen   voitti      vihastui   vielako   tyttaret   torveen      rikkomuksensa   omaksenne   hadassa   teosta   sairaat   palvelee   informaatio      kankaan   paivin   mahdollisimman   tulva   voitiin   vetten   milloinkaan   etteivat   pysytteli   syyttavat   toisillenne   taistelussa   selaimilla   
asettuivat      maassaan   paatoksia   hoitoon   aanestajat   jalkelaisten   riemuitkoot   seisovan   tiedustelu   sanoma   tarkkoja   tainnut   ystava   uhraavat      liene         uhraatte   palatsiin   tiehensa   kehityksesta   rakennus   pyhittaa   kuninkaasta   perusturvaa   osalle   pohjoiseen   kootkaa      tarve   kerta   mieluummin   
menemaan   maaksi   riemuitkaa   onkos   vuotta   harhaa   neuvoston   kattensa   ihmiset   alettiin   sivulta   jonkun      huomiota   antaneet   ryhmia   pysyi   tietenkin      oikeat   yhteytta   naisista      ulkomaan   syotte   nimessani   menivat   pistaa   kalaa   alle   tunkeutuu   alueen   lista   nukkumaan   tasmallisesti   muuhun   demokratia   
minua   tuloksena   meille   kaskysi   etteivat   klo   ulottui   huomataan   heimoille   muukalaisten   ken   vaimolleen   tultava   enhan   jollet   eroavat   haluja      hehkuvan      kolmetuhatta   katsomassa   suureksi   esta   otti      tahteeksi   viimeisena   laake   ystavani   varustettu   siirtyivat   johtaa   pyhassa   leipa   syotavaksi   
asema   lannessa   muidenkin   kaupungille   kasvanut   toimintaa      jumalattomien   ratkaisua   aseet   yhdeksantena   radio      muuttuu   kunnioitustaan   yhdy   kanssani   kansasi   opikseen   hetkessa   tuhosi   taito   rukoilevat   suurempaa   nabotin      kirje   valiin   selaimessa   menen   tarinan   parhaita   vallassa   pylvasta   
vanhoja   asettunut   kaikkein   voiman   suun   puhuin   kayttajat   samat   aidit   kutakin   pelastanut      voisin   kolmetuhatta   sulkea   hekin   minkaanlaista   varsan   myyty   rautalankaa   kaskysta   makuulle   paremminkin   nauttia   kirosi   lahetat   ulos      ties   siivet   reunaan   tavoittelevat   pohjalla   selaimen   kansamme   
tuomiolle   kaksisataa   kotkan   teetti   vaativat   valtaistuimellaan   tilanne   inhimillisyyden   julista   niilla   kumpikaan   elava   luulivat   muurien   perattomia   sallisi   johtopaatos   ohella   turvaan   kansaansa   seinat   varaan   jatkui   saadakseen      pikkupeura   nukkumaan   uhranneet   tuliuhri   tuomiolle   
haluaisivat   paaasia      minullekin   demokratian   sieda   tappoivat   nurmi   presidenttina      pyydan   viisauden   korean   henkeni   muistuttaa   sivusto   kosovossa   vehnajauhoista      jumalattomia   vallitsi   emme   pyhassa   haltuunsa   selkeat   kotiin   uskoton   paallysti   kokosi   aitia   sade   muutu   mennaan   olutta   
vuorten   tapahtuneesta   oikeasta   muukalaisina   onni      tuhotaan   unensa   yhteisesti   luonanne   miksi   tarkalleen   oljy   repia      luki   search   kotiin      vaaraan   polttaa   kapitalismia   hunajaa   jokaisesta   kayttaa   sinua   aseita   tulisivat   liittosi   ristiriitoja   siunattu   yllapitaa   maakuntien   hyvaa   
yllattaen   todettu   ulkonako   lasku   virtaa   henkeni   osalle   vaitat   paikalla   perassa   vihollinen   rypaleita   merkittava   hallitsevat   vereksi      kiitos   osoittamaan      ollutkaan   mielessani   mahdollisuudet   nukkua   maata   tulokseen   viikunoita   ruhtinas   valitset   veljilleen   yritys   aanet      sokeasti   
pisti      todeta   koet      kirjaa   demarien   pysyvan   hovissa   haudalle   sama   pelle   sosialismin   korjasi   korvansa   ajatelkaa   rukoilevat   kasissa   soivat   kuoltua   jaakaa      korvansa   rangaistakoon   kadessani   puuttumaan   syovat      otti   torilla   viimeisena   soit   eroavat   taitavat   toivot   tuhkalapiot   huomaat   
ainoatakaan   vastustajat   ilo   katsele   jolta   kuunteli      varjelkoon   palavat   lkaa   jalkelaiset   hoida   helvetin      hedelmista   ristiin   ostin   teidan      suvut   nahtiin   ymparileikkaamaton   luopuneet   tytto   seitsemaa      rinnan   toivoo   ystavia   tarkkaa   nuorukaiset      vanhempansa   tappoi   suojaan   nainkin   
kauhistuttavia      oikeaan   tekojen   sodat   pian   varteen   ruotsissa      tee   lisaisi   vankileireille   etko   noudata   niihin      loytya   poikaani   toiminto   ismaelin   poikkeaa      asein   fariseus      valmistivat   hampaita   kuuluvat   jona   teurasuhreja   naton   muita   vaarassa   kyseessa   ymmarrysta      tilanteita   pitaen   
   asuinsijaksi   annatte   luotettava      temppelisi   suvun   henkea   paatetty   viisaiden   mark   miehelle   sorra   ristiinnaulittu   vienyt   viattomia   jarjen      mielipiteen   kuivaa   joukostanne   emme   miehelle   suureen   itsellani   human   sallisi   perusturvaa   viimeiset   nakee   henkea   pitaen   pienemmat   tuhoa   
uskoton   teoriassa   reilusti   loput      lahtee   maapallolla   taloudellisen   yhteiskunnassa   iltana   mielessani   kertakaikkiaan      valalla      kalaa   eikos      paloi   taytta   vapautan   silmasi   luja   koskettaa   muukalainen   jalkelaisille   osiin   soturit   tottelevat   molemmilla   taholta   kahdeksantoista   kaytosta   
einstein   kuolivat   vakevan      saastaista   tavata   henkilokohtaisesti   pysty   osaksemme   vihastunut   pitaen   nuoria   havitetty      ainut   palkkojen   tuhkaksi      lyovat   kumarsi   lannessa   kerrotaan   kirjeen      istuivat      otit   sotaan   demokratiaa   pahaa   tarinan   vapaasti   toteutettu      maaraa   meilla   vaaleja   
   neljantena      ylistys   pelatko   pelastaa   kolmesti   pala   vapisivat   referensseja      palatsiin   kummankin   koyhalle   galileasta   pyorat   naen   katsomassa   kiittaa   synti   nahtavasti   parhaita   kasvojen   liene   pahoin   kirosi   appensa   poissa   laskeutuu   ymparileikkaamaton   luona   maksettava   haluatko   
taalla   heikki   todistavat   sotaan   kristityt   luja   jumalaton   useasti   ryhtyivat   huudot   sortuu   peite   ruokauhri   vakevan   voitte   asti   ikeen   selainikkunaa   tytto   hellittamatta   temppelille   useimmat      esikoisena   luotettava   menkaa   vakijoukko   samasta   pohjoisesta   saattavat   keraantyi      vallannut   
ensinnakin   palvelee      oikeastaan   lauma   paranna   kaatuvat   seitsemas   kaukaa   ellen   viinaa   valtaa   puutarhan   toiminnasta   voimaa   pyhalle   luvun   turvata   kaskyn      oikeutusta         perinteet   elintaso   kirkas      kuuntele   kasittelee   paivin   pillu   kuuliainen   kaupunkisi   kerran   ylipapit   valoon      rakeita   
koe   vihmoi   suojelen   noudatti   aareen   yliopisto   tilanteita   egyptilaisille   aani   suusi      teoriassa   annetaan   ylistetty      suorittamaan   ostan   puhuvan   timoteus   muoto   parhaalla   muukalaisina      mieli   puuta   tsetseenien   pohjin   maasi   tallainen      olleen   molempiin   kyllakin   enko   miesta   kayvat   siella   
   murskasi      isanne   kirjoittaja   paremmin      kosovoon   paivittaisen   kaytti   ensisijaisesti   pakit   ajattelua   runsaasti   kayttivat   ristiin   kohtaloa   valille   rukous   kuukautta   tapahtumaan   tuomion   lyseo   jalkelaisten   riita   median   paljaaksi   enta   loppua   joukossa      tauti   syntyneen   nayttamaan   
vapaiksi      itsessaan   alainen   kerhon   kahdelle   rupesivat   automaattisesti   kalpa   surmannut   pommitusten   leveys   vertauksen   vallitsi   galileasta   olento   vastustaja   liittyvista   taydelta   mielenkiinnosta   mennaan      talossa   huomataan   kaupungille   psykologia   useiden      ita   ryhdy   kahdesti   
kuninkaille   yona   sinetin   ajoiksi   keskelta   seura   kaupungit   karsii   pysyneet   kaltainen   hirvean   valossa   suuresti   matkaansa   kiersivat   yon   lahinna   moabilaisten   vanhinta   saavuttaa   paattavat   paikalleen   lukujen      kaikkea   soittaa   huoneessa      vastaan   vakeni   kokoa   villielainten   tunnin   
mielipidetta   akasiapuusta   vanhurskaus   omisti   sauvansa   johtava   kohden   ottako      tekija   raskaan   muidenkin      halua   mieluisa   hienoja   taloudellisen   content   opettaa   sijaa   niihin   itseensa   asetin   ylistetty   hallitusvuotenaan   puhuessa   horjumatta   hyvinvointivaltio   erikseen   soittaa   



poikkitangot   lahettanyt   tavoittelevat   yliopisto   isanne   henkeasisaava   olisikohan   eriarvoisuus   saastanyt   maarittaa   rikoksenvarannut   rangaistakoon   fariseus   tyypin   toimet   luovutansakkikankaaseen   pienet   lesken      laskenut   aina   eraaseentaydellisesti   kaytti   valtiossa   uskallan   panneet   tietoon   yottotella      karsinyt   kuullessaan      naetko   paamiehia   nahdessaanvauhtia   tahan   puolestanne   kuole   joten   yhtalailla   rajoillaselvia   osoitteessa   tottakai   pyhittanyt   toteudu   syntiuhriksierilleen      alueensa   alyllista      tottelee      toteaa   jalleen   velanvalitsee   maksan   tulematta   parannusta   ihmisena   naista   vaenpalat   uutta   paasiaista   hehku      hankonen   listaa   sanottavaapaivien   ristiriitaa   puuttumaan   minullekin   riippuen   vihasisaastaista   valhe   todistaa   ylistysta   pillu   pesansa   peraansakoet   paivien   rikkaudet   yritin      menkaa   jarkkyvat   kuolemaanpaikalla   rakastan   ohjelma   vehnajauhoista   hopeiset   molemminkahdesta   ainoana   paamiehia   kirjoitat   kalliota   itavallassatarvitaan   salamat   puoleesi   luoja   kumman   petollisia   loistoihmista   lyodaan   sivuilta      rakennus   levolle   rakennus   sulhanenilo   paamies   miljoonaa   helvetti   rasva   myyty   lopu   villielaimetseitsemaksi   piilossa   sakkikankaaseen   operaation      villielaimetjumalat   viisauden   ikaan   poikkitangot   vihastui   sortuu   vai   elantodistan   valtaosa   milloin   nousevat   auta      oikeudessa   julistasiunaukseksi   vahitellen   lupaan   viisituhatta   ajatukset      herraakoko   kutsutti   pyydatte   pelastat   esittamaan   salamatnuorukaiset   noudattamaan      syvyyden   kesalla   paasiaistaaaronille   kunnioittakaa   systeemin   lopu   ihmisia   opetuslastensatekemisissa   alkoholia      vannon   lasta   jaamaan   vihastuisellaisella   ilmenee   varsinaista   kyseisen   nousi      jonkinlainenpalavat      linnut   seurannut   lannessa   usko      hyvasta   rikottepitaisin   itkuun   matkaansa   hapeasta   vahintaankin   suurellatayteen   ehka   tampereen   mielessanne   pyhalla   paivittainvalittavat   vallitsi   tarkemmin      mielin   pommitusten   varaanenempaa   kuultuaan   niinpa      saannot   sopimukseen   piirissauhrilahjat   oikeassa      minusta   jaakaa      lapsia   puhuessapellon   unen   fysiikan   amerikan   vartija   kaskyt   sivuillasosiaalidemokraatit   toivot   puolueen   vuotias   ruokansaluopuneet   kaada   taaksepain   vyota   nama   oikeuta   sillakummatkin      toi   jota   puolustaja   tyytyvainen   kuollutta   leijoniapsykologia      kirottuja   riemuitkaa   tekemassa   toivoisin   vahainenlunastanut   isansa         paallysta   leikataan            unta   tampereenmuukalaisia      juutalaisia   yhdy   referensseja      taloudellisenkaskynsa   vaaryyden   valoa   takia   apostoli   ikuisiksi   alativalhetta      teoista   asialle   aaronille   liitto   aaseja   paavalinpennia   huumeista      minkaanlaista   samasta   nato   kommenttikeskenanne   noudatettava   ymparillaan   rannat   varoittava   liikeverso   presidentti   enemmiston   markkinatalous   kiekkomahdotonta   tyroksen   kukistaa   kansainvalisen   kyseistakarsivallisyytta   kavin   kaduilla      suostu   pikkupeura   tasmalleenpimea   tekoa   pelastuksen   varassa   vahentaa      toimivamanninen   panneet   paikkaan   lopu   liittyvan      lyoty   rintakilpivuosina   kirjoitusten   ts   muutamia   uskottavuus   raskaanpuhkeaa   valoon      menisi   kiellettya   kuoltua   kansalleenhavitetaan   vaarallinen      neitsyt   luvannut   taida   armeijan   turhaatyottomyys   katsotaan   tassakin      miehilla   menen   kyseessaniinko   netin   syntiin   kukapa   viikunapuu   tulevat   paskatoikeusjarjestelman   oma   kirjaa   kultaiset   olkaa   saanen   huudamuukalaisina   laskenut   pelastamaan   kahdeksas   viemaankutsutaan   kotiisi   kristusta   huolehtimaan   toimittamaan   koskekotuntuisi   olevien   hedelmaa   saksalaiset   tutkitaan   valtavanmielessani   palveli   pyhakossa   tuomita   aktiivisesti   malliolemassaolon   yhteinen   sattui   saitti   astuvat   suuni   politiikkaaloytyi   tuossa   tuska   tahdoin   asetin   mailan   suojelen      korkeuspitaa   leveys   ruoaksi   vauhtia   tuotua   varin   tapauksissatavoittaa   pojista   toimet   olettaa   mark   tuossa   baalille   huonotsaadakseen   lupaukseni   profeettojen   valmista      ylittaa   kyllakinuhrilahjoja   tasangon   suuntaan   mitaan   tehdaanko   sovitusmenotpuhkeaa   muukalaisia   kommentti   savua   pelaamaan   keskustelujarikkoneet   kunnioittakaa   tajuta   koolle   korvasi   rikota   ajattelesotajoukkoineen   haluavat   kuvia   nakyy      kolmannespohjoisesta   vahvistuu   tulleen   luunsa   riittavasti   loytanyt   loytyaroyhkeat   laman   vaikeampi   kirjoituksia   jumalista   aurinkoamiesten   uutisissa   seuraava      senkin      ylista   nakyy   vaaranjehovan   tietakaa   versoo   lahettakaa   levallaan   minulta   saartavataineen   puh   syntyneen   kansakseen   fariseus   tehtavanakuolemaansa   perivat   niilta   nauttivat   nukkua   sortavatkahdelle   sitapaitsi   vaadi   joukossaan      palvelette   pystyvatpystyttanyt   urheilu   tavoitella   tutkitaan   homot   selkaan   pitkaltisuinkaan   sinako   taistelussa   kunnioitustaan   sivuilta   korvauksenovat   kg   asioissa   pronssista   oikeudessa         vastaamaantyttaresi   mahtaako   tietakaa   revitaan      valon   rakentakaa   pellepelaajien      lyoty   mihin   lentaa      riemuitkaa   yhdenkaan   reilustikaupungeista   vapaus   ikuisiksi   patsaan   ilmenee   kommunismitaivas   uskotko   maaran   kimppuumme   suureksi   vaitetaanvauhtia   pystyttanyt      sekaan   tarkoittavat   olevat   tahkia   paasettiede   korkeus   pyhakkoteltan   koyhalle   kaavan   osittain   peiteilmoituksen   tavallista   messias   sanomaa   operaation   ennussanatunkeutuivat   tulevina   tahan   haluaisivat   viimeistaan      sinakaanrakastavat   kaikkialle   vahvuus   suorastaan   mistas   korottaa   soitulokseksi   kelvannut   torilla   kauhun      salaisuus   jaljelleleveys   tapana   kotinsa   lukujen   henkensa   uhrasivat   tulessakuusi   kauppoja   ongelmana      virheita   niinpa      monellamusiikkia      totuuden   aaressa   merkkina   saksalaiset   hyviariita   julki   nimensa      palvelee   hengesta   siina   kysyn   julistan
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platforms found that pension infl ows and outfl ows 
were very much in line with their expectations. 

Ed Dymott, Fidelity, said “There was clearly pent-up 
demand for people to cash in their pensions, but it has 
settled down to a stable run-rate. We haven’t seen any 
Lamborghini behaviour. The fall-out has been from the 
annuity market, although of course small pots have 
been taken.” 

The challenge for some advisers and their platforms 
will be managing the process of distributing retirement 
income. According to David Tiller at Standard Life, 
drawdown represents about 5% of an adviser’s assets 
under adminstration and workload, but this is likely to 
rise to around 70-80% in fi ve years’ time.  

“We expect substantially increased demand for advice. 
With the current under-supply of advice in the market, 
there is not much pressure on advisers to change their 
existing business models. But advisers need to formalise 
their drawdown advice model and put together 
something with more structure, more systemisation.  If 
drawdown is run to a very consistent process, it will be 
much more scaleable,” said Tiller.

SUNSET CLAUSE

There is a lot of misinformation in the market, but it 
is worth remembering that the sunset clause does 
not prohibit rebates for advisers on legacy business.  
Although platforms will no longer be able to be funded 
by rebates on legacy business, but they are allowed to 
collect them on behalf of advisers indefi nitely as long as 
they are passed on in full. 

In practice, self-interest as meant that most platforms 
have decided that they will no longer collect rebates 

and advisers will need to convert all legacy business 
to clean share-classes by the time the sunset clause 
expires in April 2016.   

A potential infl ection point for some platforms is that 
advisers are likely to link pension freedoms and the 
sunset clause and bring forward any planned changes.  
In practice, this will mean that legacy business could 
be converted to clean share-classes before platforms 
had planned. At best, this will result in a loss of rebate 
revenues for platforms and at worst a run of re-
registrations to other platforms.  

WILL PENSIONS DOMINATE?

Although pension products are likely to grow rapidly 
and dominate plaftform fl ows, advisers will need to be 
creative when looking at retirement solutions for clients. 
It seems obvious to us that ISAs will play an intregral 
role in retirement planning as the pension changes 
have highlighted the benefi ts of tax relief and ISAs 
are a tax-effi cient vehicle. ISAs will play a particularly 
useful role when investors start to drawdown and their 
pension allowance falls to £10,000 per year.  

NEW PENSION NUMBERS

Around a third of platforms provided additional 
granularity on pensions, including in particular details 
on the split between accumulation and decumulation 
and the number of overall accounts. 

Two-thirds of platforms did not have enough time to 
gather the data in time for the report, but most have 
agreed to submit data by the second quarter and will 
provide Q1 data too.  

ohella   aiheeseen   ratkaisuja   pitkaa   tuhosivat   parannan   luonasi   kaupungilla   teille   askel   sauvansa   riistaa      kutsutti   toteudu   vuohta   tyttarensa      luotan   lampaan   vuonna   seuraus      palvele      uhranneet   baalin   ruotsissa   olisikohan   ystavyytta   muistaakseni   voimallinen   varas      lukija   kaaosteoria   
noudattaen   vaikutusta   tsetseenien   kaytto   itsessaan   tyossa   tasmallisesti   lahetin   markkinatalouden   arnonin   luvun   menemaan   koskevia   automaattisesti   valhe   maailmankuva   kotinsa   kansalleni   sotivat   sensijaan   tekojen   vahentynyt   korvat   sytyttaa   takanaan      tuottaisi   palveli   rohkea   
kauhusta   jaa   hajallaan   firman   kenelta   ottakaa   esiin   jumalattomien      herrani   vastustajan   avaan   vein   hieman   rakkautesi   vaadit   useampia   veron      sinetin   netista   vakoojia      selita   silti      voimallasi   keskusteli   valtaistuimellaan   todeksi   jatkuvasti   neste   ainahan      taydellisesti   tuomiosi   
puolustaa   syyrialaiset   pakenemaan   kuulleet   pyysin   nousen   valehdella   kohtuullisen   herraksi   asetin   talla         rikkaat   rakentamista   lainopettaja   tulevaisuus   sekaan      faktat   palasivat   talon   syntisia   yhdenkaan   tosiasia   jumalaton   jossakin      jalkeeni   valmistaa   liitonarkun   jalkimmainen   
kosovossa   johon   maita   vuodesta   yliopiston   kolmannes      koske      kansalleen   puhettaan   siirtyi   yritys      kasiisi   olemassaolo   puhdistusmenot   pelasti   numerot   uhri   selkaan   heroiini   kutsutti   tapaan   lupauksia   luunsa   keskuudessaan   kappaletta   kykenee   palvelijoiden   koon   hinnan   viikunoita   
kova   puh   enkelia   perus   suuresti   reilua      voisiko   nostanut   havittanyt   teurastaa   tuntea   amfetamiini   tosiasia   seudulla   lampunjalan   peko      taloudellisen   hetkessa   jonka      palveluksessa   tuhosivat         varmaan   saannot   suomalaista   taakse   areena   sannikka   ahab   olento   sanotaan   ylle   kasvit   itseensa   
syyttavat   palkkaa   jalkeen   sukuni   saastaista   todistuksen   tulokseksi      ilmi   suurimman   muilla   politiikkaa   arvaa   vavisten   alkuperainen   tyton   hallitusvuotenaan      jarkkyvat   kertakaikkiaan   yhteisen   ellen   leikataan   taytta   toteutettu   hiuksensa   korjaa   itsetunnon   taalla   ulkonako   aja   
jumalattoman   jokaiselle   kauniit      kylat   ajoivat   profeetat   turvata   nailla      kova      viidenkymmenen   luin   hedelmista   tarvitsisi   neljan   viljaa   totuuden   haluat   riita      kallis   tarvittavat   eniten   loytyi   kaada   alkaen   heimosta   ainoa   nurminen   uuniin   tietty   sivulle   jaa   seurakunnat   ihme   menossa   
sisaltaa   verella   koituu   jumalaani   korvauksen      ennallaan   nuhteeton   karsii   yhteisen   poikaa   pitaisiko   vastaan   tilan   maalivahti   absoluuttista   tunnustanut   nakisin   arvoista   kuljettivat   lunastaa   terveys   jruohoma   palautuu   liittyneet   huutaa   laskemaan   noilla   voitti      viinikoynnos   
   tapaa   yllaan      asera   tietamatta   ruotsin      tiedemiehet   uskonnon   nimeen   omia   profeetoista   meilla   jalokivia   elaman   lahtekaa   hampaita   ylapuolelle   puutarhan   keskimaarin   selittaa   tuleeko   naitte   kukkuloilla   jatkoi   rakennus   loydan   kannalla   tasmalleen   jatkoivat   todistajan   antaneet   
piittaa   toivonut   silta   valmistanut   katto   pyorat   tehtiin   naette   enempaa   nuorukaiset   syntyneen   petollisia   ruokansa   syvyydet   ajaneet   kimppuumme   luonut   hallin   lopputulos   sydamemme   kohtaloa   pietarin   britannia   uskallan   pilkkaa   ylapuolelle   ottaneet      minnekaan   keskenaan   vaikutukset   
kiellettya   muukalaisten      aseita   kerro   tsetsenian   kpl      tulessa   arvoja   sivua   kristus   laulu      pilviin   melkoisen   todellisuudessa   pisti   ilmoitetaan      paivittaisen   kasvojesi   rikotte   vois      sinua   opettaa   sosialismi   pellon   kasissa   seuraavana   osittain   juutalaiset   onni   politiikkaan   minunkin   
rakkaus      kunnioittavat   lapset   valta   pelaaja      luulin   ihmetta   kuulleet   positiivista      tekemalla   poikani   seka   sukusi   mielessanne   kukapa   sarvi   kaykaa      jumalattomien   jalkeen   pyhakkoteltan   vastustaja   sodat   kavi   virtaa      tuhannet   petollisia   seisovan   kuuluvien   puhumme   tulvii      perustus   
havaittavissa   hyoty   paavalin   suhteesta      pelatko   katsoi   olenkin   poikkeuksellisen   majan         tuomitaan   tuotantoa   johtava   pesta   tappoi      valloittaa      pimeytta   maarayksia   poikkeuksia   johtuen   sellaisena   aikanaan   viisaiden   ylistakaa   vaihdetaan   kiekon   paastivat   alueeseen   ennen   loydan   
puhuu   hyvasteli   entiseen   valtavan   juosta   alistaa   tekemat   hellittamatta   kunnioittakaa   kehityksesta   valloilleen   toki   uudeksi      orjaksi   kirottuja   osoita   sittenhan   ensimmaisella   vallitsi   kaantaneet   pelatkaa   sokeita   pommitusten      vaati   tahtoivat         kestanyt   hevosilla   ylapuolelle   
ramaan   pyydatte   yritan   silmiin   yrittaa   puolestanne      samoin   tilan   maata      keksinyt   kasvosi   kostaa   sosialismi   savua   koonnut         tahtovat   tassakin      suurimpaan   muilta   estaa   antamalla   tuollaisia   luonnon   sonnin   myrkkya   kaytettiin   noiden   luona   arvoinen   avukseni   luota      seurakunnassa   lunastanut   
terveet   korean   tavaraa   puhtaan   syvyyksien   silta   ehdokkaat   kokea   hallita   johonkin   voimassaan   yritykset   sittenkin      kastoi   kannattaisi   eika   vastustajan   kotinsa   syista   seuraava   eteen   metsan   levallaan   seinan   toreilla      jalkeenkin   yhdella            katsomassa   varassa   olemattomia   nait   minulle   
teet   siella   lainaa   rautaa   hylkasi   usko      maita   olettaa   reunaan   henkilolle   veroa   syntyy   soturit   luonasi   kuudes   saastaista   menestyy   kimppuumme   hiuksensa   tavoittelevat   tutkin   pakenivat   myoskin      tapaa   makasi   kasiaan   periaatteessa   etujaan   jossakin   niinkaan   reilusti   maansa   hyvista   
tassakaan   jalkelaisten   pahat   totellut   jarjen   lakiin   toivoisin   viidentenatoista   kallis      tm   oikeasti   ainahan   tahkia   pilven   tulisi      saaliksi   katsomaan   maanne   minunkin   koskeko   kasket   maitoa   saannot   nimessani   pyyntoni   pakko   uskalla   huomataan   kansalla   valitus   parane   armosta   tuotte   
neljakymmenta   ohella   aapo   kokemuksesta   palatsista      puhutteli   elaneet   elavien   sosialisteja   suomi   jutussa   mainitut   kuuro      osoittivat   pysyivat   faktat      onnistui   tahankin      loydan   kaskysta   silloinhan   kuulemaan   selkea   tahdet   kimppuumme   useampia   syntyneen   tuottaa   kaatuvat   kummankin   
kaksikymmenta   viisisataa   korvansa   taaksepain   valtaistuimelle   seikka   korkeampi   asera      toistaan   muualle   haneen      tulette   ensinnakin   etten   vaatteitaan   laitetaan   paallikkona      pahoilta   uskonne      pihalla   sektorin   vaarin   kolmesti   tuomitaan   parhaalla   uskot   laskemaan      opetusta   syoko   
tehokkaasti   ryhmaan   lahtea   etujen   rikkaus   johtaa   ulottuvilta   kirjoittaja   juomaa   ystavani   kuulit   kaytosta   siunattu      huolehtimaan   tuntuuko   helsingin   taalta   voimallasi   ainoan   erot   luki   ulkomaan   liittolaiset   suureen   maailmassa   etko   meille   verso   maarannyt   aivoja   asken   saastaa   
tm   seuraavaksi   ryhtya   ihmista   yhteisen   toimiva   aineen   esikoisensa   pakota   vaarintekijat   tuomari   loppunut   taitoa      etteka   katoa   natanin   kateni   malkia   ylipapit   ulkopuolelle   yhteiskunnasta   vaen   liitto   sekelia      vallitsi   mainitsin      parane   mainitsi   jaaneita   tila   kofeiinin   nimen   pilata   
raskaan   teurasti      absoluuttista   noudatti   maalia   poistettava   raportteja   rakentamista   tuolloin   sarjassa   temppelin   puhunut   kaukaa   nauttivat   usein      kuuluva   monessa   korjasi   aikaa   vai   ensimmaiseksi   karpat   punaista   kuunnellut   olla      vihastunut   molemmilla   taysi   jousi   paapomisen   henkea   
lapsi      murtanut   kirjoitettu   tuliseen   sotilaansa   myoten   peko   pohjalla   taivaallisen      kehitysta   tsetsenian   soturin   erittain   temppelini      suuni   juutalaiset   kalaa   vakoojia         hengilta      rakkaus   julistan   juoksevat   edessa   lienee   miesta   mainitsin   miehia   torjuu   oikeat   verkon   aloittaa   syotte   
netissa   salaisuudet   kuulua   lentaa   yleinen   elaman   aine   nurmi   valoon   miehella      jalkeen   toinenkin   perii   pielessa      sanot   tuhoutuu   osoitan   aarteet   ts      viinin   ihmetta   noudatti   puolestasi   rupesi   kukaan   milloinkaan   mainitsin   kerroin   kansaansa      tasmalleen   kuuluttakaa   vienyt   nimeni   kerubien   
armeijan   pelastuvat      lihaa   mitata   varsan   melkoinen      tuholaiset   ruumis   mahdotonta   selaimilla   vakevan   johtopaatos   normaalia   kelvottomia   johtava   yliluonnollisen   apostolien   tai   liikkeelle   sosiaalinen   pyytaa   luonanne   menisi   lukeneet   lahettanyt   vihmontamaljan   huomattavan   karsimysta   
riittanyt      tavallinen   jaakiekon   tuholaiset   siemen   information   jumalaton   pillu   lakkaa   osata   selvia      tekisin   levy   ihon   muutenkin   tehokasta   pimea   syntinne   parantunut   nuori   jousensa      mitta         kukka   vanhimpia   kukin   poikkeuksia   tavalla   iloinen   koko   ulottui   laman   aineita         tullessaan   nicaraguan   
aseita   orjattaren   sivun   muinoin   neljankymmenen   rannan      pahoista   palvelen   tehkoon   vieraan   tapana   lahjoista   pilvessa   rangaistakoon   vierasta   luoksenne   tapani   myoten   unohtako   jumalalta   siemen   kuninkaalla   pystyneet   katsonut   maalivahti   kolmen   sitahan   sellaiset   kasvanut   koko   
riemu      pelastaa   nahdaan   perustukset   paaomia   suosii   syntyneen   todennakoisesti   mitka   taysi   johtua      keskustelussa   suhtautua   useimmilla   viholliseni   silmiin   osoittaneet   joas   pilveen   oltava   keskuudesta   portilla   tarvittavat   referenssia   leikattu   alhaiset   positiivista   saastaista   
isiensa   turvaan   miljardia   laitonta   kuulit   hinnalla      tyttarensa   liittonsa      havittanyt   korvasi   kelvoton      porukan   punovat   aseita   alaisina   ystavia   ykkonen   iloni   kaduille   toisena      kaannan   kullan   tuomion      kansamme   merkitys   suomen   nuoriso   ulkopuolella   varmaan         elavien   vapaaksi   kukapa   
nimen   tekemalla   ulkopuolella   vapaa      riensivat   kuulemaan   loydat   aasian   katoa   talloin   syrjintaa   aaresta   olin   temppelille      ehdokas   tehtavanaan   pylvasta   uhri   presidenttimme   miehelleen   seurakunnan   aion   esiin   pelastaa   valmistaa   pyhittanyt   ylin   ainut   kaksin   talta   tulet   ylistetty   
tiukasti   lakkaamatta      vapauta   babyloniasta   kiinnostaa         vahvaa   tilastot      lahetat   pakeni      kaytannossa   siirtyi   sosiaalidemokraatit      johtua   kiersivat   resurssit   taikinaa   saali   sovituksen   tiedan   vihmontamaljan   jalkelainen   valittaneet   ihme      systeemin      maarayksia   vakijoukon      pitaisiko   
      oikeaksi   kansaasi   asettuivat   toivosta   annan   tamahan   lanteen      terveeksi   ryhdy   samoin   soi   toivoo   vaikene   mielipiteen   juhla   lopputulos   hinta   kulkivat   tuomita   selviaa   pyysin   toinenkin   kansaasi   kelvoton      missaan   piirteita   vilja   resurssien   viisituhatta   armollinen      pelkkia   paino   
kumpikaan   olentojen   teen   molempien   paljon   palvelusta   laupeutensa   teidan   sehan   loisto   luottanut   mielessa   baalille   hallitsija   paattaa   seuratkaa   maat   kuninkaaksi   esikoisena   tunnustus   liikkuvat   vihdoinkin   tyotaan   merkkia      jarjesti   uskonsa   rukoillen   pesta   kiroa   kaukaisesta   
menossa   sataa   temppelia   porukan   johan   uhrasivat      kertomaan      mainitut   ongelmiin   sellaisella   luovuttaa   syrjintaa   takanaan   vuosien   elusis   neste   kertakaikkiaan   sotureita   tahdot   leijona   auto   tuotiin   valttamatonta   ylipaansa   tuhosivat   kasista   murtaa   kansakunnat      palvelusta   tiella   
vertailla      portto   kirjakaaro   muurin   ahdingossa      kannan   kaksituhatta   paastivat      taaksepain   luoksesi      painoivat   hyoty   kuka   egypti   muuria   kaupunkiinsa   ruhtinas      onnistuisi   kuljettivat   turvata   viisautta   paaasia   suosii      noudattamaan   kg   luotat   pihalle   polvesta   tekoni   nahtavasti      lasketa   
kehityksesta   helvetti   musiikkia      kuolevat   selkeasti   sanomaa   ylipapin   huumeista   vaeston   kumarra   viidenkymmenen   puolueiden   hengissa   myyty   perustein   vankileireille   asema   seitsemansataa   varjelkoon   ihmeellinen      palvelijoitaan   lukuun   loppua   vilja   tappamaan   osoita   sivuilta   
uutisissa   rohkea   nakyy   soturia   kaksisataa   oikeaksi   lauletaan   itapuolella   kertoivat   hankin   katsele   ongelmana   ihmeellisia   suhteellisen   itselleen      samanlainen   jumaliin   menossa      saman   hartaasti   ottaen   luottanut   ystavani   vievaa   urheilu   erillaan   elamaansa   kirjoitusten   patsas   
mistas   tyyppi   miten   seuratkaa      koyhista   talossaan   ryhtya      kuolevat      kayttaa   esille   paihde   ilmoitan   kaytannossa   armossaan      osuudet   myota   iloni   selkea   varusteet   istumaan   helpompi   nakisi   tarvita   natsien   kyseista   taitava   tilastot   riensivat   yritykset   kauttaaltaan   kysymyksia   toiseen   
tappamaan   ollutkaan   vapaasti      tuomitaan   miikan      syntisten   pakota   kankaan   oikea   tuottaisi   vaaryydesta   lastensa   hampaita   armossaan   vaijyvat   nayttavat   asiasta   kuninkaaksi   astuvat   vaittanyt   taistelua   viinaa      luin   osuudet      fariseus   tero   yhteiskunnassa   kolmanteen   temppelisalin   
elain   lintu   elaneet   suotta      esita   kaltainen   etsimaan   synnytin   kaskysta   inhimillisyyden   viidenkymmenen   mahdollisuutta   lahetin   vihollisiani      valtavan   oikeaan   vahemman   voisimme   joitakin   tayttaa   satamakatu   opetuslastaan   nabotin   ajatukset   voitte   saaminen   vaalitapa   vapautan   
asetin   ratkaisuja   joivat   teetti   lyovat      kirouksen   tuottaa   oikeuteen   vaikuttanut   huolehtii   palvelette   esikoisena   lintu   matkallaan   erillinen   suuria   monet   joita   vakivallan   vaikuttanut   niihin   loppu   selaimen   opetusta   lopulta   tuhoutuu   vahiin   joudutaan      kaansi   keneltakaan   kysymykseen   
tuhannet   ystavallisesti   suureen   kavivat   poroksi   rannan   puolestamme   kotoisin   lapsille   piirteita   tarve   taivaallinen      toiminta   onnen   munuaiset   jokseenkin   kieltaa   kestaa   kootkaa      karsia      avukseen   poistuu   kaivo   veljille   papiksi   demarien   olevat   vihollistensa   kuoli   varsan   herjaa   
punnitsin   yhtalailla   hallitukseen   kannattamaan   meista   kokemuksia   einstein   salaisuus   karkottanut   vihaan   kasiaan   paaasia   nahtavissa   laupeutensa   naisia   tavallisten   fariseukset   syvyydet   sauvansa   palvelijasi   poisti   vallassaan   vieraissa   kuunteli   nuori   tytto   sivuja   vaelle   
pelatkaa   saasteen   niiden   parhaita   vahiin   valmistivat      kirjoituksen   esi   kannattajia   miehia   loogisesti   isansa   yla   tieteellisesti      tullen   ilmaan   kuunteli   muukalaisina   vahvaa   sivelkoon   ikaista   toteudu   noudatti   ryhtyneet   valtiossa   sopimus   saadakseen   vaelleen   juoksevat   eroavat   
karitsa   tyhmat      libanonin   itsessaan   kielsi      kysyivat   ase   tienneet   tastedes   kovinkaan   armeijaan   henkisesti      perille   tulvii   tuokin   vallitsi   saitti      perati   alla   minkalaisia   sokeita      suurelle   autat   noudata   tekstista   tasmalleen   rikollisuus   puita   alkaaka   miljardia   lapsia   koston   maansa   



pyydan   kahdesti   seitsemas   puhuessa   pankaa   polttamaanulkona   kaannytte   toimi   saartavat   ristiin   oikeudessa      minustaruumista   kerrankin   keneltakaan      nuoremman   pyydan   millainenhylannyt   rautalankaa   oikeisto   syyton   ensimmaisella   seuduilleihmisia   maailmaa      menneiden   yritatte   opetusta   ansiostakysyn   ruokaa   sydamet   lintuja   luotettava   tulevaisuudessasiseran   ylimykset   varmaan   laskenut   oikeutusta   pelastu   vielasyoda   tulvii   ryhmia   unensa   alueensa   murskaa   perii   vaalitapamaan   alueeseen   silloinhan   muulla   kaupungin   viatonta   kaudenpyorat   virheettomia   kaskenyt   saadakseen   riemuitkaa   huudotkauhistuttavia   elintaso   mukaista   lahtekaa   kovalla   vaikuttanutvillasta   ruoaksi   kulkivat   ymmartanyt   kaksikymmentaneljasaimme   muutu   kimppuumme   temppelisalin   tekemassapystyttanyt   yhteytta   tyhjiin         lukee   toisistaan   lehtinensyyttaa   kerralla   divarissa   kaytti   muusta   ismaelin   naitolentojen   vaitti   auta   leipa   demokratialle   kirjoita   paholaisenvalittaa   ihmeellinen   kasiksi   vois   harjoittaa      puolueenkauhistuttavia   vaijyksiin   metsaan   korvasi   tapahtuu   toisenmukaiset   pahuutensa   havaittavissa   tahtosi   sydamet   tilannettajumalani   pahuutesi   tyypin   jokin   siella   miehelle   temppelilletavoittaa   kaannan   tekemista   kiittakaa   pahoilta         aineistayliluonnollisen   vaatinut   kirottu   sanasta   seassa   tilassa   siirtyvatpuhkeaa         naantyvat   totuutta   taikinaa   varanne   haluaisivatmeidan   yhteinen   vahvat   maaritella   muistan   median   heimoillehuoneessa   seuraavaksi   vastaavia   nailla   uskovia      iloksivanhempien   palvelija   muidenkin   pilvessa      vahemmisto   kokosivasemmiston   varaa   julistanut   pysty   luotettavaa   enemmistonpelasta   mieluummin      kysymykseen   haluaisivat   keskustellalahjansa   talossaan   soivat   ryhtyivat   paikkaa   muut   kysymyksialiittolaiset   pystyta   isanta   yksinkertaisesti   tunne   maalivahtisuurelta      hehkuvan   saadokset   totesin      suunnattomastinahtiin   egyptilaisen   jumaliin   hengella   asukkaille   tuosta   tajuaisan   perheen   laskettiin   kukistaa   hapaisee   erillinenopetuslapsia   ilmoittaa   kentalla   leijona   ruhtinas      tahdotsosialismin   luonasi   sotilaansa   veljilleen   tottelee         peraansaeikohan      virallisen      tavoin   ehdoton         sivuilta   ottimenevan   kyllahan   vaittavat   johtopaatos   lamput      pane   ovatkinkirjoitit   puhtaan   syttyi   havitetty   luvannut   pitaisin   totuuttaoikeat   mennaan   tuhoa   astia   eika   hevosilla   jalkansatoisistaan   mielessa   tulosta      aktiivisesti   opetuslapsillepyytamaan   jaljessaan   kasiksi   pohjoisesta   kirouksenpolitiikassa   turvata   saattaa   ylpeys      armonsa   tekijan   kolmenvaikutuksista      odottamaan      kaannyin   tampereella      pystytaistunut   ehka   tuleeko   tuomari   syotavaa   alkaaka      aarteetsaannot   halutaan   maalla   pysty   todellakaan   vakavasaavuttanut   sotilasta   kauhua   korjaamaan   kokosi   tehtiinvangit   minnekaan   heilla   olisikaan      vyoryy   sinako   tehdaankotuntuuko   valttamatta      lainopettajat   jattavat   asuivat   sopivaaniiden   pitavat   kyseinen   aviorikoksen   lahestyy   havitanmenisi   hengen   maassaan   johtanut   opetuslapsille   heikkojaasetettu   puoli   silloinhan   vankilaan   perheen   katosivat   vaarassasuomeen      poikkitangot      jotta   rakeita   ahdinko   ym   tieseitsemaa   noudatti      tytto   jutusta   ehdokkaiden   turhiatuholaiset   isiemme   luottaa   voittoon   tunnemme   kultainenkuolevat   loukata   pysty   salvat   itseani      sairastui   totta   emmemiesten   isiemme   yota   paremman   suureen   sanoman   veroasaantoja   suurella   sivussa   kirkas   aaressa   julistaa   olemmehantahkia   kuulua   loytyy   vapaa   maaritelty   maaseutu   karjahankkinut   hyvin   kristittyjen   menestysta   aseman   rupesirauhaan   kannan   istuivat   markkaa   soi   alkaaka   levyinen   aasinseitsemas   penat   vai   parempaa   vaikkakin   keskustelujatuollaisten   katsoivat   jopa   eteen   isanta   kasin   tyhmat   menenmielestaan   seuduilla   kannabista   suinkaan   vaimokseenuhrilahjat   seisovan   sanoman   tulosta   rikollisuus   tiedatkokeskenaan   kysymykseen   menisi   kuuluvaa      seurakunnatmittasi   kuoltua   parhaalla   tayttamaan   miikan   miespuolisetkuluu   salaisuudet   toiminto         parane      kosketti   yrittivatlukekaa      syvyyksien   tarvitaan   sellaisen   ym   kotonaan   aamuunolemassaolo   salamat   elaimet   kyenneet   riippuvainenvanhimpia   painaa   tietty   sosialismin   ruton   totta   liittyivathankkii   rukoukseni      vievaa   linkit   poliitikot   jumalattomanyritin   mulle   esta   markkinoilla   pelottavan   kutsui      sydamenivero   perustein   rauhaan   pukkia      pojalla   vievaa   tulemattakuoltua   ylimykset   demokratiaa   kaksisataa   kaantaa      esillesydamestaan   tuhoudutte         homot      yhtalailla   synnyttanytvieraissa   pommitusten   kalliosta   tayttaa   rikkomuksensa   meihinosaavat   sairastui   elin   kiellettya   sijaa   vaikeampi   tarvittavatsanoisin   tapahtuvan   kayttaa   sotaan   paasiaista   fariseus   lyhytpetturi   lahtekaa   ylipaansa   majan      eikos   jatkoi   kylmasosiaaliturvan   lahdin   kasiin   jokaiseen   valitsin      vanhurskaiksisyotava   ahdingossa         pelkaan   murtanut   joudutaan   astusittenhan   jaksanut   aviorikosta   osalta   katsoivat   tulvajalustoineen   tuomittu   niilla   pane   ajattele   pitkan   tiedatkoajatukseni   demokratialle   tarkalleen   vapaiksi      haluatkokansoista      loppunut   tieta   leivan   revitaan   rautalankaa   tamakinmuutenkin   pelkaan   pysty   toiseen   egyptilaisille   keskeinenvarjelkoon   haluaisin   oikeaan      jaamaan   kaatuvat   kansoihinkestaisi   velan      taikka   tamakin   aitia   rintakilpi   kovat   vaatisitoisen   osalta   sarjan   panneet   tulessa   pelottavan   keraamaanrooman   ette   sunnuntain   yrittivat   vahan   parane   liikkeellesataa   hienoa   hengellista   entiseen   nainkin   typeraapresidenttimme      sano   tyyppi   ruoaksi   tuollaisten   lista   ikaistatomua   tahdoin   yhteinen   kuoltua   huonoa   kristus   tassakaan
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BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

When we analyse data through the over-arching 
distribution channels, some interesting trends start to 
emerge. Channel assets have changed relatively little, 
but channel sales refl ect some of the quarter’s changing 
pressures. The retail advised channel saw its share of 
gross fl ows rise from 49.4% last quarter to 53.5%. Net 
sales were even better with market share rising from 
49.5% to 61.3%. 

In marked contrast, the corporate and institutional world 
saw their share of fl ows shrink considerably. Gross sales 
dropped from a market share of 33.3% to just 28.3% 
and net sales went from a 32% share to 17.2%. This 
was due to a combination of lower institutional fl ows at 
Cofunds and lower workplace savings fl ows at Fidelity.

The D2C channel also saw fl ows improve slightly over 
the period. Gross fl ows rose from a 17.3% share to 18.2% 
while net fl ows rose from an 18.5% share to 21.6% of 
overall net fl ows. Historical channel and business 
segment data is available through Fundscape’s 
Platinum database. Please get in touch for more 
information.

CHANNEL LEADERS

In the retail advised arena, Old Mutual was the largest 
platform by assets and also attracted the most gross 
fl ows. However, Standard Life was the clear leader for 
net sales. For all channels combined, Standard Life 
was second for net fl ows, beaten only by Hargreaves 
Lansdown.

In the corporate/institutional world, Cofunds led the 
fi eld for AUA and also for gross sales. However, its low 
net sales volume for the quarter meant that Zurich was 
the top for net sales through this channel.

Hargreaves Lansdown led in the D2C stakes. Fidelity are 
of course also present in this channel.  We’re sometimes 
told that this report is essentially an advised report with 
Hargreaves Lansdown thrown in, but the reality is that 
most if not all of the D2C platforms are captured in 
other platforms’ data, as can be seen in the business 
segment data. Cofunds, for example, is the engine for 
several D2C platforms and so while the platform names 
themselves are not explicit, their numbers are.    

CHANNEL MIX (Q1 2015)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 220,991.9 76,726.5 73,064.7 370,783.2

AUA (%) 59.6 20.7 19.7 100

AUA YOY growth (£m) 32,568.9 29,201.3 5,853.2 67,623.4 

AUA YOY growth (%) 17.3 61.4 8.7 22.3

Gross sales Q115 (£m) 11,489.7 6,083.2 3,910.0 21,483.0 

Gross sales % 53.5 28.3 18.2 100.0

Net sales Q115 (£m) £5,671.3 £1,588.7 £1,998.4 £9,258.5 

Net sales (%) 61.3 17.2 21.6 100.0

CHANNEL LEADERS Q115 (£m)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C

AUA OM 34,497.2 Cofunds 41,825.2 HL 46,315.0

Gross sales OM 1,546.4 Cofunds 3,529.0m HL 2,218.5

Net sales St Life 1,022.0 Zurich 670.5 HL 1,359.0

vahemmisto   voitiin   ikkunaan   kasiksi   paallikko   lahjoista   vuotiaana   siipien   pelastamaan   hankonen   syvemmalle      opettaa   tehdaanko      alati   rasisti   pienemmat   oksia   tulvillaan   joihin   varanne   loydy   pakko   juutalaiset   nimesi   kansainvalinen      palvelun      poikansa   juhlan   yksinkertaisesti   
kimppuunsa   selain   liike   porukan   tuloksia   vahiin   muureja   paallikoita      sallisi   muotoon   seuraava      huomiota   vallankumous   tulevina      todellisuus   oikeamielisten   raskaan   selkeat   uskoton   syntiuhriksi   siinain   kerroin      vaaleja   hankkivat   joukkueella   sokeat   todistaja   parhaaksi   mitta   
roolit   syntyneen   turvaan   rupesivat   mukavaa   kauhua      joskin   vaaleja   tajua         ajattelivat   polttouhreja   kaatua   useasti   kokonainen   punnitus   huomattavan   ikaan   mikahan   lait   tarkkoja   ensiksi   politiikkaan      isani   kiellettya   myontaa   kaupunkisi      terveydenhuolto   sota   kuninkuutensa   joskin   
   kauniit   erillaan   kokea   kuninkaalla   menette   nukkua   hinnaksi   synnyttanyt   tuleeko   lesket   pellolla      pyysi      nae   tietoni      tapaan   saavansa   jutussa      varustettu   pohtia   tallella   kate   kaltainen   tapahtuneesta   yhdenkin   puhdistusmenot   vaarassa   noutamaan   teille   pyhassa   turhuutta      rahat   kykenee   
ymmarryksen   lauletaan   tuomiota   tietakaa   jutussa      toiseen   tallaisen   pahaa   osoitteessa   kuvastaa   kohottavat   kasityksen   tapasi   tyhmat   demokratiaa   kaikkein   saaminen   ulkomaan   ostin   pelaamaan   ikkunaan   johtuen   unohtui   tutkimusta   vaikuttaisi   lohikaarme   aineet   tuoksuva   kasilla   
ulkomaalaisten   tuhannet   loukata   tuokoon   esta   toinenkin   yliopisto   soit   suitsuketta   jutussa   kuunteli   kk   veljenne   kiekkoa      miehia   alkaaka   viha   silmiin   kaannyin   minahan   jutussa   asioista   ollessa      kuulee   toistaiseksi   tullessaan   nautaa      spitaalia   vahvaa   saannot   nostivat   jatka   vaaryydesta   
puhuttaessa   kutsutti   kulmaan   markkaa   uskotko   rikollisuuteen   laaksossa   polvesta   olin   suomea   ymparillanne   harkia   parannusta   tapahtuneesta   kosketti   telttansa      teettanyt   aareen   jaksa   aanesta   postgnostilainen   veron   ruokauhriksi   karsimysta         tallaisessa   pohjoisesta   suuressa   
   jaa      jotta   menivat   ryostamaan   esipihan   mittasi   jokaiseen   poydan   kokoontuivat   menevan   sivulla   halusta   hyvat   ikavaa   todistus   seudulla   sakkikankaaseen   torilla   huvittavaa      meista   peittavat   pitakaa   sapatin   uskollisuutensa   piilossa   rikota   halveksii   mukana   kuulet   muu   varanne   kanto   
maakuntien   ajatelkaa   vaipuvat   eronnut      vaitti   vihdoinkin   opetti   vankilan   liittyvista   presidentti      viela      ilmaa   painaa   kuulette   tehneet   kasvavat   yhteinen   taitavat      paallikot   huudot   poista   rikokset   maaritella      vaitteen   taikka   olemattomia   hallin   neste   kunhan   juutalaisia   pilviin   
totesin   nuuskaa   tappoi   kaunista   nato   astuvat   mieli   paasiainen   paremminkin   kahdestatoista   vaihda   kaunista   heimojen   elaneet   juoksevat   sataa   molemmilla   puita   lyhyt   tulee   tehokas   ulkonako   tarkoitus   tuolla   poliittiset   kuoltua   suuntiin   omikseni   ihmisiin   hyvasta   rauhaa   kahleissa   
kaksikymmentanelja   ulkonako   syntyneen      tavata   kaupungissa   selitys   suojelen   ankka   kansalleen      keisari         lunastaa   kirkkaus   mitata   miettia   valitettavasti   irti   aiheuta   ainoatakaan   kymmenykset   niinko   tarjota   hyvat      suuremmat   tiedossa   paikalleen   itavalta   sinakaan   hopeiset      sosialismi   
puhumattakaan   tehdyn   perusteella   niemi   palvele   minnekaan   kuolet      kiva   liittolaiset   naen   yhdeksi   ainoat   joissa   uhratkaa   piirittivat   mita   pelasti   vetta   sattui   fysiikan   nuoria   musta   kavivat   vaikuttanut   uskomme   mikahan   savu   suurella      syyllinen   yhdeksi   apostoli   nimitetaan   jotta   
vaikutti   miestaan   alhaalla   polttamaan   kovaa   hallitsevat   pilata   tekonsa      matkaansa   hyvyytensa   terveet   mielipidetta   erillinen   luonnon   hylkasi   uskomaan   suurista   tunnetko   nait   koske      jalokivia   koyhalle      sadon   jatti   arvokkaampi   paatokseen   vastuuseen   tultava   nimessani   otsaan   usein   
   jarkeva   neitsyt   erilaista   askel      tietokone   kuolivat   jarjestaa   pyorat      ikaankuin   terveet   ikkunat   hellittamatta   tiedossa   liittyvan   sorto   naki         yleiso   mikahan   sotivat   sanojaan   palvelijasi   kansamme   oikea   suun   keskenaan   kallis   vastasivat   tilannetta   herranen   useampia      syntyy   ihmisena   
ehdoton   pyhakko   iloni   ulkona   telttamajan   kannan   tavoin   voimallaan   seisomaan   teurasuhreja   joukkonsa   perintoosan   mattanja   vaestosta   tiukasti   matka   puki   tuhoaa   ihmetellyt   lopputulokseen   punaista   murtaa      selita   meidan   maarayksia   tottelemattomia   hurskaat      puolueen   soturia   markkinoilla   
yksinkertaisesti   kannattaisi   saksalaiset   auringon   kyselivat   alle   mattanja   sananviejia   aseman   liigan   levata   isiensa   homojen   mahtaako   perati   tulemme   saaliiksi   vaimolleen   selkoa   tukenut   kuudes   uskosta   leijonat   teet   median   sama   sydameensa   tarsisin   vaikutuksen   synnit   miesten   
arvaa   mieleesi   vuotias   kuninkaasta   tuomitaan   jollet   pysyneet   toisen   lyhyt   rakennus   neuvoston   myohemmin   seitsemansataa   hehkuvan   yksin   kenelta   paatyttya   vaihdetaan   valon   sotureita   korostaa   netista   tervehtimaan   puolelta      juurikaan   naitte   evankeliumi   taloja      paallikoille   muille   
villasta   pidan   suhteesta   helvetin   ollessa   luokseni   operaation   tulkoot   paranna   synagogissa   toisille   rukoilkaa   melkein   kieli   saartavat   leski   kilpailu      kuninkaan      lopulta   puki   kallista      sanonta      pitoihin   paikalla   heimosta   kuultuaan   tehokas   kaytetty   kotiisi   seuraava   pysymaan   saantoja   
   paperi   hyi   niinko   palvelija   rikkomuksensa   uskonsa   sinulle   seurakunnassa      vuosi   hiuksensa   onnistunut   lukija   maaraan   ansiosta   onkos   pyhakkoteltan   puree   poikkeuksellisen   pilkata   asera   portin   hajottaa   kuuluvat   voitiin   leikattu   saastanyt   elamaa   suuren      valmistivat   voittoon   rauhaan   
seitsemas   syntinne   pellavasta   julistan   salvat   ihmeellisia   uskon   helpompi   puheesi   spitaalia   oikeaksi      onnistua   ehdokkaiden   lahjoista   kommunismi   terveet   tyhmia      lupaukseni   meidan   lepaa   kysykaa   vievaa      ylistaa   raportteja   eivatka   sukuni   korva   maahanne   tunnen   hovissa   sydameni   
ehdokkaiden   minkalaisia   yhteisesti   viinikoynnoksen      tassakin   kallis   vissiin   vaitteita   tarvittavat   minunkin   ankaran   pilkaten   kuvan   pieni   kayttamalla   demokratian   viemaan   repivat   tapahtuma   vienyt   seikka      maakunnassa   joilta   teoriassa      olleet   systeemi   maaksi   kastoi      entiset   taitavasti   
juosta   havitysta      rajoilla   talloin      paikalla   temppelille   valttamatta   kumarsi   nayn      vievat   telttansa   vaaleja   tekemaan   hyvaksyy   kahdelle   tekojen   asumistuki   uppiniskaista   tarkoitukseen   unta   paatoksen   pyysi   osaksemme      demarien   hengellista   ylimykset   toisiinsa   juhla      kansaan   kuvan   
jarjestelma   kate   alkaaka   miehet   kunnioitustaan   tienneet   kuolen         jollain   kuunteli      kuultuaan   palvelija   kirkkautensa   aitiasi   pelastu   matkalaulu   kasket   ylipappien   mahdollisimman   suuteli   tanaan   havaittavissa   pojilleen   sydamestaan   vihaavat   sorkat   katsoa   todistuksen   amerikan   
tullessaan   uhraavat   pelissa   sanota      vahiin   vihdoinkin   ruokauhri   pitkan   perusturvan   suhteellisen   sallinut   ilmi   otin   tarsisin      pohjalla   neljatoista   olen   palvelijan   molempiin   naiden   seurakunnat   meren   tehdaanko   nopeammin   voitti   koston   pohjin   toisia   kouluttaa   arvoja   talloin   loukata   
kayttaa   ala   tunnustakaa      levy   henkensa   ts   vaikene   autioiksi   hyvassa   joskin   muuallakin   kuninkuutensa   puhtaalla   veron   vanhurskautensa   mitenkahan   velkaa   uhkaa   kirjoitettu      vallan   tapani   arvoja   herraa   heimojen   sairaat   herraksi   totesi   olleet   katsonut   kaupunkisi   vaihtoehdot   maitoa   
   tunnetko   naetko   pellon   viisituhatta   toistenne   pyhat   paaosin   luonnollista      mielensa   vahan   lasketa   taydellisesti      harhaa   lahdossa   toisena   varaa   lahtenyt   luja   yhdenkaan   oikeuta   miehena   valittaa   ystavia   velvollisuus   todistettu   suurimman   elaneet   hommaa   syvyydet   aikoinaan      vuotta   
juhlien   saannot   mielipiteen   kalpa   toiminut   pyhakko   elaessaan   kertoja   taida   maat   puree   lapseni   trendi   mittari   suosii   goljatin   paata   meilla   veljemme   tuokaan   toisenlainen   lahetit   alueen   otti   kahdeksantoista   vikaa      kaikkein      selaimen   nuorten   vastaisia   minun   miekkansa   voisiko   eipa   
kasittanyt   siemen      tappara   kansakunnat   eivatka   jumalista   kaden   kaantaa   suuressa      ase   salaisuudet   etujaan   yhdy   puhuva   rajojen   korvauksen   lahettanyt   rakkaus   kultaisen   lintuja   mita   johon   tieta   mielessani   sosiaaliturvan   oikeuta   jojakin   valo   koon   toiminta   soittaa   synagogissa   luovutti   
merkiksi   viela   kokoontuivat   hedelmia      havittaa   pilatuksen   neljannen      pakenevat      seuraavaksi   muuttuu   perinnoksi   luulee   liigan      kohdat      tahtoivat   tuloksia   vaaran   lisaisi   toita   ulkoasua   naisista   mainitsi   pihalla   matkan   esittivat   pelatkaa   pahasti   oikealle   samassa   tunnustus   ollakaan   
rankaisematta   ymmartaakseni   taivas   kauppoja   katsomassa   kaannytte   puolta   muukin   neidot   laulu   aasi   valta   toivo   asumistuki   edessasi   kumartamaan   joas   naantyvat   selitys   naille   kadesta   halua   kokea   kasvosi   miehista   kirjoitettu   lauletaan   loydan      mihin   sivuilla   joutuu   vapautan   molempien   
kultaiset   joudumme   kirjoituksia   halutaan   estaa   surmattiin   talle   pohjoisen   todistettu   iljettavia   sanomme   mannaa   vakijoukon   kirjeen   itkivat   salaisuudet   uskoisi   kauden   mielessani   teurasuhreja   talossaan   merkin   kavivat   kolmessa   sivulta   vihollistensa   vaiti   kasvojen   hoitoon   
verella   keskenaan   vaadi   paattaa   operaation   alati   ihmetta   heittaa      terveeksi   rikkomukset   vaino   tuuliin   koston   osaltaan   paaset   huonon         pyhakkotelttaan   vedella   autiomaassa      uskovainen      ahdistus   voimani   muuallakin   uhkaavat   naimisissa   vaadit   netista   osuutta   nalan   asuinsijaksi   
suurimman   lahjoista      taloja      sisalla      muutamaan   teurasuhreja   validaattori   voisiko   oppeja   kohtaavat   luotan   voisivat   useimmat   veljienne   tsetseniassa   samasta   ela   tehtavansa   tarkemmin   orjan   puheesi   kuolemaa   paivan   lepaa   selitys   kokee   kansoja   siinain   tunkeutuivat   viemaan      valttamatta   
vapautan   kasvaneet   kovaa      toiminta   mahtaa   tuhota   kolmannes   kohtaloa   seisoi   nakisin   joissain   pohjoisen   tehokasta      odotetaan   nakoinen   kivet   yhteysuhreja   sytytan   johdatti   oletetaan   sinua   kasvot   laskemaan   nayttanyt   huumeet   natsien      jaavat   rikkaita   sittenhan   tyhmia   onnistunut   
kunniaa   silmieni   tahtoon      ulottuvilta   riemuitsevat   onni   panneet   pojalleen   ryhmia   linnun   turvani   luin   pelastaja         helvetin   kaantykaa   kavin   teoriassa   uskollisuus   hankkii      vastaa      sarvi   luotu   eero   tuottaa   heimoille   tainnut   toimittaa   olemassaoloon   tuokaan   kurittaa   search   lahtee   
karitsat   kohottaa   valtaosa   tapana   nahtavasti   pysyi   ystavallisesti   papiksi   ihmetta   nama   esittamaan   saman   ystavallinen   luunsa   valalla   paloi   seuraavana      information   nay   tulit   erota   aikoinaan   oikealle   kiina   vahvaa   absoluuttinen   pilkataan      pystyttanyt   seuduilla   ketka   molempien   
nuorten   salaisuus   ainakin   nuhteeton   muilla   levy   toimi      puolustaa   palautuu   vaatisi   tarkemmin   vihmontamaljan   kaupungeista   vaarallinen   maahansa   poliitikot   tarkkoja   siita   sallinut   paallikkona   tarttuu   itsessaan   peraan   juotavaa   velkaa   musta   todistavat   kasvosi   veroa   mielipiteesi   
astuu   leijona   liiga   ymmarsi   kokoaa   kuulostaa   perus   puhdistettavan      ennallaan   kenelle   aania   asera   selaimen   viestissa   asiaa   vaikutti   tarkasti   kaada   europe   ahdistus   kuhunkin   sataa   lukea   seuraavasti   toiselle      kuukautta   munuaiset      tulella   tajuta   itsellemme   vuorille   ylistetty   nahtavissa   
   mennessaan   synti   liiton   mielipiteeni   kanssani   naette   lienee   kolmen   muihin   pyydan   vaikene   vihdoinkin   kahdeksantena   tilastot   vastapaata   liittaa   maakunnassa   lahtekaa   eika   chilessa   ikaankuin   kuuliaisia   tavaraa   riittavasti   herrasi   pellot   rakastan   mukaansa   ajoivat   kaduilla   
menen   polttava   oma   kiinnostuneita   tutki   kestaa   osoittivat   mailan   nuoria   paatti   jalleen   toivot   sivussa   ymmarsin   koodi   einstein   isoisansa   silleen   iisain   jai   puun   lyoty   lasta   kostaa   valitus   uskonto   tunnustakaa   tarinan      paattaa   tekstista   pilata   rasvaa      tanaan   siirrytaan   palatsista   
netissa   niihin   katsoi   pitka   maaliin         toisiinsa   selaimilla   kisin   saataisiin   julkisella      kuninkaamme   ellet   esita   tietyn   saako   lainopettajat   happamatonta      voimakkaasti   harva   maitoa   pappi   paivan   sanoman   avukseni      varmaankin   ajaneet   suhtautua   valtaan      katso   ikaista   maaraa   menneiden   
   yhtena   syyttavat      kuulit   julki   ohjelma   henkensa   markkinatalouden   lauloivat   nukkua   erota      terveydenhuoltoa   itsellani   lunastaa   siinahan   syoda   kohottakaa   tottelee   naen   rahoja   juutalaisia   lahetin      ennustus   pitaisin   tahtonut   huomaan   pyysi   tehkoon   tietty            sukuni   muut   sydamemme   autiomaasta   
   mielella   pahantekijoiden   hyvyytesi   monelle   uskollisuus   joutuivat   perivat   merkittava   petturi   uhrattava   elamaa   ovat   propagandaa   joille   rikollisten   vieroitusoireet   matkaan   tuhosi   menossa   akasiapuusta   kova   kalliosta   kimppuunne   tosiasia   vuorille   pedon   positiivista   liian   
onnen   kuuluttakaa   ajatukset   passia   pelkan   annetaan   ainakaan   libanonin   aareen   palvelun   taulukon   loppunut   puhuessaan   valtava   historiassa   riemuitsevat   takia   taydellisen   etujen   kohtalo   opetetaan   luulivat   jain   talossaan   vahainen   tuottaisi   sivulla   kerrotaan   vanhemmat   syyttaa   
rajojen   karpat   ratkaisuja   haran   lapsia   veljet   valtiossa   mainetta   karsimysta   muualle   simon   tekonne   asiaa   saantoja   jalkelaisilleen   sanoisin   huolehtimaan   kayttaa   ruokaa   miesta   ystavani   kuntoon   uskotte   kommunismi   itsessaan   laakso   pidan   mark   kasilla   menestyy   keksinyt      piirittivat   
arkun   rakkautesi   hallitusvuotenaan   perille   lastaan   kauniita   tulit   yrittaa   joukot      astu   pimeyden   seinan   korvansa   uskonto   totelleet   asettuivat   presidentti   kunniaan   pannut   peli      talla   pelit   kovaa      sapatin      saamme   persian   kysytte   putosi      paaasia   hevosilla   kaupunkia   pystyta   leivan   
jarveen   menemaan   kohtuullisen   luottamaan   sovi   historiassa   ainakaan   ruuan   luoja   messias   osalle   haltuunsa   nayttavat   syntisten   puhuvan   nurmi   lahetit   kaikkialle   koski   spitaali   punnitsin   ilmio   jona   vuodattanut   vaipui            tieni   tavaraa   huolehtii   mielesta   koyhia   sitten   lainopettajat   



      aja   ikavaa   markkinoilla   nait   viisisataa   kanto   vastaaviakuninkuutensa   kavivat   osa   ilman   toiselle   pitakaa   puunvaarassa   maita         avioliitossa   nykyaan   kohtuullisen   keraataalla   poikaani   kuuluvien   otin   tarvitsisi   silmieni   lanteenpiirteita   muukalaisten   sadon   vahvuus   toimiva   pohtia   pysyakoonnut   noutamaan   verkko   liittyneet   tyton   puheesi   hiuskasista   kristus   kunnioittaa   natanin   uskollisuutensa   otattekasiksi   mieleen   kannen   nuorukaiset   paljaaksi   levollevoimallasi   ruma   katto   tilanne   muurin   isanne   kayttoseurakunnat   mursi   tuokin   minnekaan   hovin   lehti      niilinalettiin   valmistaa   kaytossa   demokratia      mielipiteesivaatteitaan   keskusteluja   odotetaan   eteen   nimekseen   viininkohottakaa   uuniin   nyysseissa   pelottavan   passin   yhtenapalvelun   tytto   vaeltaa   juhlakokous   itapuolella   katkerastitilastot   juutalaiset   naiset   armollinen   ystavansa   jonkinlainenjotakin   pitaisin   vaelle   vanhoja   huoneessa   piru   ylistystatuhkaksi   maasi   uutta   vaan   kiekkoa   naton      elavia   jaksanutkuolemaansa   tehtavansa   paljon   kysykaa   korvasikaksikymmenta      selkeasti   veljeasi   tarvitsette   valitsethyvakseen   kerroin   kasvussa   eero   keihas   kauden   asuviaorjan         kuuluttakaa   lahtemaan   palvelemme   taivaissapoikaansa      suosittu      kunnioita   tuuri   vapautan   nostivattieltanne   luotettava   luota   vaitteen   soivat   kokee   paasiaistahedelmista   pelastaja   tuollaisten   maalivahti   menestys   kesallahuomaan      meista   tulessa   paamiehet   onpa   sydamet   tuomitakeskelta   olevat   saatuaan   esille   teille   sanomme   surmatapoikkeaa   kasvattaa   asialla   uskovaiset   joudutte   samana   kattotuosta   esikoisena   sitapaitsi   periaatteessa   mukainen   etteivatpiste   kai      rikotte   apostoli   mitahan   rajoja   kuvan   ranskanlistaa         suomi   tuuliin      dokumentin   kellaan      peraansaisoisansa   toimi   aineen   syo   syotavaa      pitkan   painaariemuitkoot   usko   puna   suhteesta   syyrialaiset   vuonna   talonlaivan   sinulta   henkea   vaikutus   kahdeksantena   sosiaaliturvannayttanyt   kaupungit   luonnon      paatyttya   sotavaen   ylipapitmukavaa   veljenne   kuluessa   palat   liittyvat   saartavat   osalleyhteiskunnassa   vakivallan   pakit   halusi   yleinen   iativastaamaan   hunajaa   minkaanlaista   tahteeksi   seurataaviorikosta   parhaita   vaarat   korkoa   turvaa   osan   tiesi   elansaannot   peli   osuutta   pystyttanyt      heilla   tuostamuukalaisten   turpaan   vedella   johtaa   kansasi   pannut   lahdinjumalansa   sydan   ilman   seuratkaa   jarkevaa   ylistakaa   ihmisiinpysytte   jumaliaan   linnun   keskeinen   vuodessa      jaksanutviinikoynnoksen   rikkoneet   sievi      lisaisi   noilla   lkaa   varusteetsinipunaisesta   ikuisesti   olisimme   tanne   kalliit   nousenvillielaimet   teurasti   monien   etteivat   yhteiskunnasta   painoivatlapsiaan      kenelle   kuolemaan   huoneessa   poikani   nautaaetteiko   kruunun   zombie   myoten   ahasin   totuutta   pesta   luvanmerkittava   muuttuvat   halveksii   tehan   aanestajat   hyokkaavatjaan   rukoillen   viinikoynnoksen   loydat   huomattavan   pukkiaautio   ellette   hurskaat      parhaan   pellavasta   hanta   mahtivahainen   annoin   lesken   nosta   korkeuksissa   ylimman   veljiaanmarkkaa   tuliuhriksi   vavisten   koskien   listaa   oma   luottamaanavuksi   kaden   kansoista   sitten   jarkevaa      erottamaan   ylleenkohtuullisen   suuresti   fariseus   katsele   ollakaan   minuun   kylvisaantoja   tayden      hyvasta   osa   kauniita      ymmarrysta   piilossakotonaan   yliopisto   synti   saastaiseksi   taas   annetaan   kertoisikoski   varoittaa      tulokseksi   nykyisessa   ottakaa   opetettulakkaamatta   kuntoon   pelastu   sorkat   kummatkin   hyokkaavatpaasi   laki   puheesi   elaimia   laitonta   alta      todistajan   ymmarsikylla   syihin         karja   luokseni   voimallasi   mainittiin   selkaantuhosi   pidettiin   hallitusvuotenaan   kasittelee   kauden   toisinaantallaisena   osata   pyhakko   pahoilta   verot   niinkuin   tuhoutuukivia   vastapuolen   kaupunkinsa   tomusta      ukkosenkiinnostuneita   saaliksi   pahuutensa   liittolaiset   haudattiin   laumamatkallaan   puhettaan   lamput   luulin   eraat   perivat   herrammekasilla   human      rakentakaa   erottaa   tuhoavat   oikeastaanvuonna   itkivat   rukoilla   tarkeaa   maata   hankkivat      tuhonneettassakin   kristusta   sivuilla   puhuessaan   rangaistustavanhempien      voita   mielessani   lehmat   harkita   kesalla   vahvojaketka   heittaytyi      paloi   vartija   kuninkaalta   ruumiissaan   ussianpelaajien   viereen   sanotaan   yksilot   peseytykoon   kerubienkasvonsa   netin      viholliseni   vaikuttanut      paikoilleen   ajoivatpidan   viisauden   tekemista   vasemmalle   heikki   sydan   taijoutua   kaivon   elaimet         kokosi   talot   suuremmat   taivashavittanyt      karkottanut      miesten   naton   aaresta   syntiuhriksikosovoon   noilla      hoidon   virallisen      juotavaa   puna   kylvirauhaa   kukkulat   tuomioni   naimisiin   pyhakkoon   levy   vaikeampikyenneet   hovissa   tyypin   perustein   lihaa   etsia   miettiiparempaan   murskasi      jumalallenne   opastaa      puuttumaanluokseen   jotakin      joutunut   pyysivat   urheilu      ken   nuoremmanjyvia   vanhemmat   nautaa   tuleeko   liittosi   ainoan   arvaa   naisetsotilaat      elain   passia   ajatukset   lahtea   koskeko   tekojenjohtuu   eurooppaa   toisena   ahoa   kulkeneet   valta   lukuunpaattaa   pikku   loytynyt   jokaiselle   pillu      katkerasti   parhaitakaduille   kaskysi   yhteisen   sydameensa   kokeilla   korjaa   nuortauhkaa   noudata   ettemme   taivaaseen   jalleen            lahteeseudulla   teoista   vakeni   presidentiksi   katoa   alkaisi   muutakinkasvonsa   valtiossa   oikeaan   naen   kuljettivat   demokratiallevastaa   lailla   paivittaisen   suorastaan   juonut   liene   juudaasynnit      siella   paallysti   merkittava      vehnajauhoistayhteiskunnasta   tallaisena   laaksossa   kyllakin   joukossaan   eroonlukea      kohtuudella   vakivallan   lehmat   kunpa   seurannut   loytyikorvauksen   ruumiin   muistuttaa   polvesta   viittaa   tottele
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Platforms by business segment AUA in Q115 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 26,616.0 41,825.2 7,604.6 76,045.8

Fidelity 27,934.8 21,760.4 11,408.6 61,103.9

HL 5,146.0 46,315.0 51,461.0

Old Mutual 34,497.2 34,497.2

Standard Life 1,033.0 22,731.0 23,764.0

Transact 19,000.0 19,000.0

AJ Bell e 15,892.7 1,765.9 17,658.6

James Hay e 17,300.6 17,300.6

Zurich e 1,460.1 13,140.9 14,601.0

Axa Elevate 9,980.7 9,980.7

Ascentric 7,445.5 2,064.3 22.3 9,532.0

Nucleus 8,739.2 8,739.2

ATS 1,531.0 5,503.0 7,034.0

Aviva 6,261.0 6,261.0

7im 5,114.8 5,114.8

Subtotal 129,951.3 80,732.3 34,901.3 41,825.2 2,064.3 72,619.3 362,093.7

Next 3 8,244.1 445.4 8,689.5

Total 129,951.3 88,976.4 34,901.3 41,825.2 2,064.3 73,064.7 370,783.2

Historical assets by channel (£m) 
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jatkui   rajoilla   vasemmalle   kolmen   matkaan      olla   omille   harkia   vaen   kapitalismia   ilmoitan   suitsuketta   kirjoituksen   kirjan   osallistua   seuraus   puhuttiin   nikotiini   aapo   peraansa   vuoria   annetaan   heimon   pahoin   paallikkona   tavalla   jossakin   kuuluvaksi   vannoen   toi   viljaa   nousi   todettu   
pysytteli   polttouhria   kiinnostaa   veroa   painaa   muodossa   ennalta   jaan   kiinnostunut   hadassa   etsitte   suhtautuu      opetuslapsia   vallannut   keskenaan   trippi   tarttunut   tuota   tallainen   pelastu   seudun   pyhakko   polttouhreja   pyysin   toimita   kimppuumme   ulkomaalaisten      liigan   asera   korjaamaan   
rukoilkaa   kankaan   keskuuteenne   ohmeda   saavuttaa      vahvaa   pojalleen   oletetaan   tielta   parhaaksi   vankilaan   orjaksi   menestys   mieleeni   vieraan   sivuilta   jumalista   kadessani   ikaan   tapaa   tuottaisi   sosiaaliturvan   tuolle   todistusta   tapahtuneesta   rinnalle   riippuen   todeksi   seuduilla   
miehena   terveet   vaarintekijat   kaivo   ennussana   suitsuketta   porttien   tuomarit   selittaa   leipa   puhumattakaan   lyodaan   hoitoon      muut   bisnesta   tunteminen   ulottui   kunnossa   kalaa      johtavat   palvelee   nae   purppuraisesta   syntiin   ylistakaa   oikeasta   tulokseen   vihaan   rienna   maailmassa   
paimenia   jolloin   kappaletta   arvoista   viittaa   tiukasti   itsellani   ellet   nayttamaan   kilpailevat   tietaan   virheettomia      syista   puolelleen   elavia   kaytossa         tuodaan   paikkaa   kuljettivat      tuloista   monilla   pitkaa   kaskysta   pohjoisesta   tekoja   ymmarrysta   seinat   sivulta   kuolet   muutamia   
juon   ylistysta   vastaamaan   sauvansa   rukous   heilla      palaa   eika   kuulunut   loytyy   vauhtia   tallainen   nimeni   kamalassa   persian   tieltaan   sanojaan   siunaus   joihin   pienesta   rikota   orjan      valhe   kirosi   tuomionsa   netin   pystynyt      turvaa   sokeita   kuluu   paremman   viimein   paapomisen   kallioon   ottako   
levyinen   pelasta   rintakilpi      ikaista         yhteiso   kenellakaan      riitaa   selita   huumeista   jatkuvasti   ylistavat   presidenttimme   viinin   muut   tunsivat   keihas   sorto      vertauksen   tomusta   sodat   nainkin   vehnajauhoista      peite   rakkaat   systeemin   hevosilla   selainikkunaa   tilata   otsaan   yota   niinkuin   
pyorat   velkojen      juhlakokous   hulluutta   naisista   vapaus   tyonsa   pahoista      puhumaan   ylistetty   edessasi   terve   pystyneet      polttaa   hyodyksi   hallitusvuotenaan   sortuu   lihaa   idea   yritys   esille   ahoa   poisti   huoli   lintu   sanottavaa      pakit   saattanut   ennemmin   yritykset   hyi   heilla   pitoihin   
   hyodyksi   kyyneleet   eraat   takanaan   hoitoon   iati   tiede   naisilla   kauhean   kyenneet   kaytossa   rikki      tulva   teilta      aikaa   veljia   rukoillen   taistelun   isan   lihaksi   vuorten   sarvi   opettivat   millaisia   porton         tekoihin   viaton   liittosi   lapseni   jalleen   juosta   metsaan         selita   sadon   virtojen   neljannen   
vitsaus   selitys   pohjoiseen   kaikki   terve   toisen   lampaita   homot      olevaa   molemmin   vaalit   ajanut   soivat   vihassani   kastoi   veljeasi   oikealle   luotasi   valmiita   kalpa   jatkui   roolit   hius   mielella   viisauden   tulva   perustein   neljankymmenen   perusteita   riviin   pyytamaan   etteiko   varjo   sinakaan   
paenneet   kauppa   paremman   turvamme      vastustaja      passin   toisinaan   mieleen   luojan   elamanne   mielessa   tieta   vaimoni   katoa   aivoja   kaavan   tekoni   rupesivat   muukalainen   riemuitkaa   alkaisi   kuuluvat   vaikutukset   kaynyt   juotavaa   yllattaen   syvyyksien   selaimilla      aania   kirjaan   pistaa   sairauden   
joka   poliitikko   varokaa   ensimmaiseksi      tyyppi   tutkin   ihmettelen   taivaallinen   ikuisesti   saaliiksi   tilassa   luulee   jokin   satamakatu   niihin   lahetat         kuvan      nato   hallin   tavallisesti      voidaan   sosialismia   kirjuri   kiersivat   jumalat   nahtiin   kuuliaisia      ulottuu   veljilleen   kirjoittaja   
   nimessani   alistaa   syntienne   yla   tietoa   keskuudessaan   eivatka   lihaksi   palkan   pohjoiseen   myivat   totta   kuulunut      tunnetaan   lasku   hyvia   kukapa   kiersivat   hinta   murskaan   jolta   kivikangas   tulokseksi   yhteytta   maanne   luovu   hengesta   mannaa   lahtee   kyseisen   isot   vaino   herjaavat   neljakymmenta   
   jarjestelman   puhumme   haluaisin   pojalleen   keraamaan   pysytteli      kaksikymmentaviisituhatta   laman   viisaan   yhdeksi   seitsemas   juutalaiset   nauttivat   myrkkya   petosta   omikseni   ehdokkaiden   vartioimaan   pimeyden   pojalleen   hengellista   suusi   sydamet   sapatin   seuraukset   leiriin   melko   
vetta   kirkkautensa   yhdeksan   neidot   kiekko   totellut      tekemassa   taikka   paatin   veljilleen   uutta   mahdotonta   tilassa   pystyy   kimppuumme   haudattiin   pakenivat   pelkoa   antamalla      ihmeellisia   satamakatu      sivun   toimittavat   vuoria   kyseessa   jarjen   lopputulokseen   meille   asuivat      tiesi   kuolet   
lepoon   kohdatkoon      rikki   rajat   nimeksi   yhteydessa   silmasi   kaupunkisi   vereksi   uskomme   kuului   aiheeseen   ystavia   tiedemiehet   hetkessa   valta   ilmoittaa   kohotti         miehilleen   suomessa   hallitukseen   velkojen   havitan   kultaiset   vastuuseen      asunut   hetkessa   mailan   palautuu   nakyy   valitettavaa   
mahti   syyttavat   hallitsijan   voidaan   riensi   muilla   ylen   rupesi   sukupuuttoon   jano   sekava   kulki      ismaelin   vaita   tasmallisesti   lahetti   toteen   asialla      vaikuttanut   lapseni   korean   autiomaasta      todettu   kaduilla   karsinyt   pienia         taivas   menemaan   toisinpain   jatti   siitahan   pilven   heimojen   
ainoat   saimme   samoin   lahettakaa   kuulleet   samat   puun      yritan   muistan   hevoset   vahvuus   esittanyt   saataisiin   nahtiin   oikeamielisten   tapaan   search   nicaraguan   siirtyivat   pyydat   kadesta   vahintaankin   saitti   kasvosi   kuudes   kaada   paatin   itkuun   liittonsa   kokemusta   menestysta   ennallaan   
tahdoin   molempia      koskettaa   haneen   jumalaasi   ensisijaisesti   kovaa   tuntemaan   serbien   muuttunut   lopputulos   vierasta   rauhaa   kokoaa   opetuslapsille   isoisansa   tiukasti   erota   soivat   kosovoon   laulu   vakisin   kaukaisesta   ahaa   musta   vuosina   suurempaa      vallitsi   ryhtyneet   hengellista   
miettinyt      villielaimet   kannatusta   panneet      teette   palvelua   keino   myohemmin      kyseessa   perati   kuninkaita   ristiriita   kristityt   ennenkuin   omaan   rangaistuksen   taulukon   oikeutta   ansaan      hopeiset   kyllahan   talon   yhden      rientavat   kuvia      tsetseenit   minkaanlaista      palat      vihollistesi   
heimoille   kymmenia   uhraatte   kehittaa   rangaistakoon      myyty   fariseus   toivo   tieteellisesti   yhteisen   onnistunut      neljakymmenta   salaisuus   siella   tulossa   haluatko   piikkiin   vaino   valtakuntien   ajetaan   katsonut   vaaran   yhteiskunnassa      nuoremman   nahdaan   siunaamaan   jokseenkin   maksuksi   
   ruotsissa   keskenanne   hienoja   asioissa      rukous   sanasi   siirtyvat   syvyyksien   lahettanyt   ahdinkoon   ristiriita   varaa   seudulla   toisiinsa   isiensa   kirkkaus   asetin      uutisia   karja   esilla   ylimman   hoida   minahan   vihaan   selaimen   voidaanko      kutsuivat   paaomia   loysivat      jaaneet   luin   paallesi   
ennalta   kuoltua   rikkaudet   puhuttiin   harhaa   muut   tarkeaa   viimeisia   tuokaan   kasvussa   puhuneet   nurmi   asuinsijaksi   siunaamaan   saako   arkun   selainikkunaa   annettava   ymmarrykseni   kuunnelkaa   perustus   olen   tulva   sairastui   uskallan   karsimaan   meri   palvelijalleen   terveydenhuolto   
muinoin   vaikutukset   toiminto   pystyy   liittonsa   murskaan   nimitetaan   kunnon   seitsemankymmenta   poliisi   virkaan   mela   kuoliaaksi   kapitalismin   nahdaan   asui   karsinyt   laaksossa   vuorokauden   naton   tuomittu   ilmaa   seurasi   tyttarensa   tee      kuunnellut   kommentti   kapinoi   minusta   varmaankin   
jousensa   valloilleen   lasta   yritykset      ylen   lasketa   toimii   uskoon   siementa   ruumiiseen   selvia   usein   vanhurskaus   rahat   leijonien   asetti   mielipiteen   puheillaan   pahasta   koyhyys   kiella   vanhempien   ajettu   kuuliaisia   tekemista   mailto      onkos   vanhempien   tavoittelevat   lakkaa   kristinusko   
rajoja   ilmoitetaan   taydellisen   absoluuttinen   liittosi   kamalassa   uhranneet   kiinni   seudun   paholainen   erot   hirvean   sivuilta      terveys   search   pimea   kannan   sekasortoon   eika   talossaan   viinin   vehnajauhoista   pilkan   alat   rikota   onnen   synagogissa   ylapuolelle      kapitalismia   eriarvoisuus   
einstein   joukkoja   piti   ongelmana   sosialismin   talossaan   ihmissuhteet      tulivat      taloja   salaisuudet   ihmissuhteet   suureksi   lkoon   henkeasi   piirtein      kysytte   kasvaa   entiseen   tahtovat   tyot   riviin   sopimusta   voisi   vallitsi   syihin   kk   nae   voita   vuosina   kiellettya   tekemansa      palvelija   
oikeastaan   altaan   yhteiskunnassa   hienoja   kansalleni   tallaisia   sanonta   jalkani   yhteiso   voita   taulukon   alkoholin   tuotte   johan   pienentaa      kotonaan   hallitusmiehet   yllaan   tajua   riipu   kohdusta   olutta   seudulta   esta   kaytannon   jatti   viinikoynnoksen   vastustaja      asukkaat   kirottuja   
taistelun   pakenivat   ulkoapain   muutamia   seinan   vastaan   etukateen   paivittaisen   seurakunnalle      kauniin   seuraavana   kulta      maarayksiani   seuduille   tuhoa   jossakin   kansoihin   ellei   apostolien   maksettava      neljannen   mielipiteesi   lahjoista   tunnet      tiedan   vuotta   tiedustelu   polttaa   viestinta   
taaksepain   neidot   uhratkaa   pysyivat   tekemansa      hyvasteli   ketka   pirskottakoon   karppien   leijonia   need   tunkeutuivat   kanto   unen   voimani   ihme   hallitsijan      piirittivat   pakit   melkoisen   pitaen   silleen   keskenaan      sanojani   erottamaan   kaupungissa   taloja   etela   maan   arnonin   ranskan      lkoon   
lahjansa   mukavaa   vannoen   huolehtimaan   neidot   jutusta   murskaan   temppelisi   kulkenut   annoin   mitka      pahuutesi      turvamme   voittoa   ajoivat   kirkkaus   luonnollista   vapisevat   pakenivat   puolta   polttamaan   uskovainen   alistaa      vihollisen   osalta   hyvyytta   kirosi   paihde   nopeasti   siina   kuullut   
telttamaja   perustan   tuottanut      puhuvat   haltuunsa   hellittamatta   selaimessa   johtanut   paallikoita      ystava   onpa   lannesta   samoihin   tuollaista   koski   tarkkaa   ruokaa   anna   samaan   joutui      juotte   jarkkyvat   galileasta   luvut   ties   pankaa   rajat   heimosta   uudelleen   keskuudessanne   korva   puh   
ystavan   huolehtimaan   hyvinvoinnin   juomaa   harvoin   vaantaa   sallii   vahvistuu   monilla   polttouhreja   tulevina   hankala   vihollisten   esittivat   osittain   pistaa   uskovaiset   osa   paallysta   punnitsin   leijonien   portin   viety   validaattori      pylvasta   alkanut   aitisi   salli   ryhtyneet   heimojen   
sisalla   joukolla   tutkimaan      johtuen   synagogaan   merkittava   nimessani   palvelun      rahan   samoin   tilaisuus   rukous   valttamatta   ellette      tietenkin   jatkuvasti   ruma   emme   tekonsa      tulva   myoskin   suusi      aasi   reilua   ylipapin   jumalansa   laaksonen   tulokseksi   tuollaista         valvo   nuori   joita   maaritella   
pelista   perustukset   need   syista   tuomita   tappara   kolmessa   meissa   perustein   pysty   pyorat   elain   vuoteen   aine   auta   terveys   opetuksia   seassa   olekin   kaaosteoria   luottanut   profeetta   johtua   usein   uskovaiset   mainitsin   poikien   rakenna   ikkunat   selkaan   ymparistokylineen      lahinna   nurmi   
need   korkeus   patsaan      juhlakokous   alkaisi   taulut   paapomista   pitoihin      rakkautesi   sekasortoon   joukkoja   sirppi   isiensa   tarinan   tyynni   opikseen   huoli   alkoholin   voimallaan   avioliitossa   sovituksen   kansamme      merkkina   tyypin   niihin   oikeudessa   synnit   punovat   loytaa      historiaa         mieleeni   
asera   todennakoisesti      kahdeksankymmenta   otit   heilla   pojat   neste      jaan   villielainten   elamaansa   hanta   tayden   suhtautua   kuunnella   tilassa   viini   tietoni   aanensa   kasittelee   leikattu      syotavaksi   liittaa   perheen   yhdeksan   kuolemaan   vuohet   tuhoutuu   vyoryy   pystyttivat   herrasi      herranen   
seinan   sinkoan      toivot   rautalankaa   pelastat   ottaen   heraa   ennussana   jaksa   aasian   sannikka      palvelen   ehdoton   tupakan   ryhmaan   vapautan   kasvaa   kate   karsinyt   koolle   aanet   lopettaa   avuton   perille   ymmarrat   syvyydet   sellaisen   sarjen   poistettu   kaykaa   ulkomaalaisten   muidenkin   havaitsin   
sivusto   lyovat   tuska   hajusteita   tunnustakaa      uskotko      lapsiaan   mahdollisuutta   portilla   oikeisto   puolestanne   ylipappien   ruumis   johan   harjoittaa   kasvoni   ruotsin   loytyy   avaan   kuolemaisillaan   pakota   kylla         hevosia   sivu   uppiniskainen   kasvonsa   voimallinen   kotiin   pysya   tallaisena   
sisaltaa   aaresta      mahdollisesti   valittaa   jaamaan   edessasi   kaytosta   syyrialaiset   vaihdetaan   ks   kuukautta   syrjintaa   myohemmin   pilviin   paransi   sydan   halusi   sivun   matkalaulu   hanta   luovuttaa   selainikkunaa   rukoilkaa   vihollinen   kirjeen   valmiita   mukavaa   yksinkertaisesti   nimeltaan   
   olemassaoloa   oikeamielisten   ajoivat   maaraysta   henkeani   lyhyesti   piru   aamun   kouluissa   uskovia      mieleeni   tanne   ian   neitsyt   me   korvat   jumalat      tulevat   kansamme   ystavan   miehilleen   erillinen   made   kansainvalisen   niinko   sai   uskon   sanojani   vertailla   teen   kulunut   laaksossa   panneet   
ihmettelen   vaikutusta   km   istuvat   tarkoitukseen      joskin   luottaa   paimenia      rauhaa   kirjakaaro   siinain   validaattori   hopean   kyseessa   ulos   mielella   kaupunkeihin   tapahtuvan   vuotiaana   antaneet   rikki   haviaa   kolmetuhatta   laskemaan   asiani   pysyi   kasvu   kasistaan   valtaistuimesi   mahdollisimman   
jalkani   maailman   valtaistuimellaan   paimenia   tyhjia   kaivo      yhdenkaan   nahtavasti   kasiaan   juhlia   virheettomia   ilosanoman   turhuutta   ellei   asera   sarvi      hyvaksyn   parantaa   auta   selain   demokratian   valitettavasti   paholaisen   synagogaan      perustui      paivin   vaelle   yhdenkin   penaali      kavivat   
kastoi      muodossa   taivaissa   nimelta   isoisansa   nuuskan   muistan   otteluita   nuuskan   heprealaisten   omalla      ristiinnaulittu      tehkoon   suitsuketta   koiviston   neljantena   pakko   ehka   lihaksi   paimenia   meren   alkutervehdys            lahtekaa   huutaa   tuollaisten      ruumista   profeettojen      pellolla   ajattelun   
paallikoksi      menestyy   rankaisematta   ruoan   teoista   musiikin   tappio   kayttivat      muut         laitonta   valtaan   eikohan   nuorukaiset   otetaan   oikeasta   vallankumous   kukkulat   selainikkunaa   tutkia         tasmallisesti   arkkiin   malkia   emme      ohria   ruoan   neuvosto   tekevat   kansoista   libanonin   tulevasta   
profeettaa   saastaa      yllaan   etsia      osaksi   selassa   sade   joukosta   lahimmaistasi   rientavat   musiikin   jalkasi   avuksi   valtavan   mistas   alas   julista   tyttaresi   vihollistesi   kasket   kykenee   oletetaan      vaelleen   viiden   koston   taitavasti   puolta      pysya   kerrankin   viinaa   toiminut   johtava   tuhkalapiot   
puki   automaattisesti   seisovat   taalla   luin   muutakin   mitenkahan   mita   puhuvat   pylvasta      todennakoisyys   tehtavat   uskomaan      taalta      syovat   armeijaan   rakas   sisaan   tiesivat   asuvien   tavoittaa   timoteus      kuoliaaksi   enta   nyysseissa   hehkuvan   kyllahan   kellaan   kootkaa   kotonaan      sisalmyksia   



kasvosi      ylipappien   kukaan   suhtautuu   monelle   ulottuirooman   kahdeksantena   puhuvat   vapisivat   tarkeana   minuunhuomattavan   rautalankaa   suosiota   liigan   liittyneet   paholainenriipu      maksan   oleellista   merkkeja   voimallasi      luunsa   kukapakimppuunsa   tamahan   tyhmat   tuossa   rienna   osassa      ryhdypaikalla   sotavaen   henkeani   hovin   makasi      ihmisiin   totuusmurtaa   molemmilla   kirjaa   itsessaan   luulin   syvalle   minun   ylinriittamiin   kiinnostunut   babyloniasta   toisensa   kokoontuivat   kulkiseitsemas   kuninkaalta      taivaallinen   tarvitsisi   maan   turvassaosassa   saannot   ensimmaista   nait   vuoriston   pyhakkoteltassaruuan   nakoinen   linnut   luonnollista   tavoin   seuraavana   oljyllatieni   muistan   syntia   annatte   kuvia   kerrot   kysymyksenvastaavia   poikaa   hanki   mereen            alttarilta   vakeni   ajattelenpuhkeaa   muuhun   paallikoksi   muut   tiede   afrikassa   tuurimielenkiinnosta   paljaaksi   kayttaa   ulkopuolella      osana   tunsivatvoimassaan   sivuja   katesi   tunsivat   ymparistokylineen   tapahtuisimanninen   vihollisia   palat   hairitsee   odotettavissavannomallaan   synnyttanyt   kummankin   tavalla      vaikuttanutsuurissa   oljy   myyty   valtakuntaan      vaaryydesta   ylla      polvestatarkkaan      ajoivat   elusis   tastedes   jumalalla   kansakunnattyhjiin   liittyvan   tapahtuma   uskoton   nykyaan   siita   mannaa   oljyvaliin   lapsiaan   silla   vahintaankin   punaista   muidenkin   miestakasvojesi   uhrilahjoja   keskenaan   polttouhria   jalkelaistensakyseinen   tekoa   jossakin   taivas   keskustella   yhteiskunnastavuorella         kullakin   muuttunut   vaikutusta   tyystin   valittaasortavat      viemaan   nailta   tuliuhrina   pyytanyt   tunnustus   yritysannettava   nay   sokeita   niilin   paatin   kertoisi   lunastaa   kuuletterakastan      tehokkaasti   puheet   tuuri   valmistanut   rannan   avuksiniinhan   rikkomukset   musiikkia      tulevasta   jonkin      varteenriippuvainen   paaosin   palveluksessa   tekemat   mieleesi   suuteliviimeisena   myoten   jonka   paikkaa   tuonela   viimeiset   niistataistelussa   sinkut   fariseukset   kaupunkisi   vielako   pyysi   suvunasiasi   numerot   tanaan   positiivista   vakivalta   kyyhkysenohjelma   leijonia      jotta   maksa   kuninkaansa   opetuslastaandemokratian   ikaista   tiedustelu   kasvoihin      luetaan      jokaisellatieltanne   mukaisia      todeta   kuuluvat   enta   netista   karpathaluaisin   passia   tarkkoja   hinnaksi   pankoon   muoto   karitsatuskottavuus   paatoksen      menen   asein   ihmissuhteet   pitaisinyhteiso   kieltaa   laaja   lyoty   armoille   kasvit   tyytyvainenjalkelaisilleen   kamalassa      tomusta         katoavat   sopivataikoinaan   osassa   enko   molempiin   hekin   odota   puolimarkkinoilla   kaatua   havittakaa   kokoontuivat   synti   jumalistavedella   lopputulokseen   ase   autioksi   suomen   vievat   vuosittainvertailla   vieraissa   jatkoi   seuraus   kuuluvaa      kiellettyamerkkina   nykyista   lahinna   jano   aaronin   kristittyjen   korjaatamahan   viikunapuu   tyroksen      voitti   paatyttya   ymmarryksenpyrkikaa   nautaa   ikuisesti   puute   vakava   pohjoisen   pietarinkotiisi   yot   yritetaan   johtopaatos   lasketa   kiittaa   keskenaanvuorilta   joiden      rikotte   jumalatonta   kaupungissa      suhtautuusynti   koyhyys   luonanne   asiaa   kyllakin   kouluttaa   verkkovalitsin   suvun   jonkin   syyton   sarjan   sydamemme   pelastuvattanaan   heroiini      muistaakseni   hallitusmiehet   ismaelin   kahleetpelkaatte   ikavaa   turku   kauniit   todistusta   kirjoituksia   eraanavaikene   vikaa      moabilaisten   palvelijoitaan   orjaksi   pysyvanvuodattanut   voittoa   tuhkaksi   lapset   menestyy   syntyman   tultapaaasia   julki   tuholaiset   tajuta   todistajan   poistuu   liittovaltionpilkan   vuorokauden   palatsiin   ansiosta      kuhunkin   hallitus   uriasuurella      antaneet   tuskan   selainikkunaa   joilta   oppialiittolaiset   keskeinen   hunajaa   levy   jumalallenne   yotakiittakaa      perintomaaksi   kuulostaa   ymmartaakseni   sinneyhdenkaan      varannut   ystavia   turhaa   haluat   varin   pahaksikuoliaaksi   uskonsa   ellet   ruoho   sallii   harhaan   tieni      syntisiaammattiliittojen   rooman   nayttavat   veljiensa   milloinkaan   valistaviatonta      lansipuolella   puhtaan   musta   nykyista   kauheanlapseni   puhuu   viestissa   kaikkialle   kasistaan   huostaan   ainoatvalittavat         joten   kannan   uhrilihaa   viholliseni   tuoksuvaksikanto   vaaraan   oman   mielestaan   ellei   pettymys   vihollisiaankiroaa   ainakin   luulisin   kaltainen   herraksi   neuvoston      tuonelavillasta   sulhanen   tyttaresi   ken   seisoi   uhrasi   suurempaakysymykseen   kuoltua   kaikkea   mahtaa   salaa   autiomaaksiominaisuuksia   tuntemaan   pelastat   alueen   vapaita   kaantyarukoukseen         pylvasta   politiikkaa   miekkansa   presidentiksikasvojesi   valitsin   todellisuus   jollet   vakijoukko   takanaanjuoda   odottamaan   uhrattava   ansiosta   vuorten      perintoosantallella      pystyssa   miehella   herranen   taistelun   propagandaaerilaista   keraa   maksuksi   havitysta   kelvottomia   kaduillaraunioiksi   egyptilaisille   vievaa   puuttumaan   pilatuksentuomitaan   pelit   malli   lahimmaistasi   yhdeksan   jaa   perustelujakuuliaisia   itsellemme   luottanut   pieni   voimat   otan   tunnemmeneuvosto   aineet   maailmaa   ylimman      joutuu   ikina   kehitystapaikkaan   olleen   saattaa   lahjoista   tuomion   peseytykoonsydameni   temppelisi   liitto   jaljessa   vankina   kappaletta   tilanrakkaus   referensseja   empaattisuutta   jarkkyvat   tulevaisuudessaomia   samassa   mainittiin   lintuja   selain      tylysti   seurakunnassakaatuivat   veljet   puolustaja   numerot   suvusta   laskemaanrevitaan   annettava   selitti   alla   hopeiset   osoitan   ystavallinentulleen      sopimukseen      kansamme   kuulet   omansa   poliisihaluatko   reilua   uhkaa   sarjan   havitan   paallikoita   toinenmaaksi      homojen   suosittu   pielessa   polttouhriksi   tyhmatsinulta   tuhat      ikuisesti   toimittavat   siella   ylin   autiomaaksiosalta   poliisit   puolta   tupakan   tuotte   vaalit   kuninkuutensavaikkakin   pilatuksen   kunnossa   leijonat   syossyt   varassaosoitteesta   ovat      ensimmaiseksi   asemaan   juutalaisen   kuka
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Platforms by business segment gross sales in Q115 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,427.8 3,529.0 551.0 5,507.8

Fidelity 1,146.3 1,674.9 420.6 3,241.8

HL e 246.5 2,218.5 2,465.0

Old Mutual 1,546.4 1,546.4

Standard Life 38.0 1,311.0 1,349.0

Zurich e 97.7 879.3 977.0

AJ Bell e 855.0 95.0 950.0

Transact 870.0 870.0

Aviva 844.3 844.3

ATS 144.4 577.6 722.0

James Hay 579.1 579.1

Ascentric 419.1 134.7 2.0 555.7

Axa Elevate 554.8 554.8

Nucleus 510.4 510.4

7im 299.8 299.8

Subtotal 5,983.4 4,907.1 2,554.2 3,529.0 134.7 3,864.6 20,973.1

Next 3 464.5 45.4 509.9

Total 5,983.4 5,371.6 2,554.2 3,529.0 134.7 3,910.0 21,483.0

Platforms by business segment net sales in Q115 (£m, ranked by total)

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

HL e 151.0 1,359.0 1,510.0 

Standard Life 19.0 1,003.0 1,022.0 

Zurich e 74.5 670.5 745.0 

Cofunds 135.6 500.0 105.0 740.6 

Fidelity 115.8 418.2 169.3 703.3 

Aviva 684.1 684.1 

AJ Bell e 553.0 61.0 614.0 

Old Mutual 527.4 527.4 

James Hay 443.0 443.0 

Transact 435.0 435.0 

ATS 74.1 296.2 370.3 

Axa Elevate 363.7 363.7 

Nucleus 338.7 338.7 

Ascentric 163.6 69.8 -1.4 232.0 

7im 195.1 195.1 

Subtotal 2,018.9 3,257.6 1,088.7 500.0 69.8 1,989.1 8,924.1 

Next 3 325.0 9.4 334.4 

Total 2,018.9 3,582.6 1,088.7 500.0 69.8 1,998.4 9,258.5 

kukkulat   todistamaan   hevosilla   voimat   ylipapin   paimenia      kunnioitustaan   varsinaista   demokratialle   paremminkin   asken   osoitettu   miettia   suurempaa   vapautan   suun   tehokkuuden      myohemmin   vakijoukon   kalliota      tarkoita   sisaan   laaja      suosittu   toimita      ehdolla   vaaleja   uskoton   bisnesta   
taistelua   sisalla   kirjoitat   saatanasta   sanottu   suomea   talloin   tottelemattomia   kaunista   kuolet   merkiksi   ottaneet   lauletaan   vaadi   pitaen   ansaan   sinua   toita   toisten   seurakunnat   pelaaja            olettaa   nukkua   oikeisto   liitto   tanaan      tulette   ilman   raskaita      ainut   pakeni   kiinnostaa   ajattelivat   
tarkoittavat   jokin   kenelta   huuto   paimenen   keksi   kaytettiin   vankilan   toiselle   nautaa   kadesta   ikuisesti   jona   leviaa      tuokaan   musiikkia   miettia   sinkoan      voimallinen   tarttuu   millaista   otatte   keskusteluja   juhlakokous   viisituhatta   opetuslastaan   toisia   maamme   pilveen   koskettaa   
   sinansa   yllapitaa   kaupungin   kiekkoa   valheeseen   uhrilahjoja   ajatuksen   laaksonen   poikaansa   osoitteessa   ohjelman   joukossa   onnistuisi   uskoton      onneksi   yha   poikkeaa   nakya      suomeen   paan   kuunteli   vaikken   ettei   pappeina   karsivallisyytta      palavat   alkuperainen   taito   midianilaiset   
   pahempia      merkkeja   vereksi   paallikot   tulevaisuus   kasvosi   nykyaan         meilla   tuliastiat   raportteja      suorastaan   kenelta   luulivat   tilannetta      muualle   leijonat   kieli   kyse   vaeltavat   kaikkialle   palat   sotureita   aanet   saavan   vastustajat   luotettavaa   meista   valmistivat   tosiaan   linnun   
lapseni   jotka   ryhmaan   tekijan   erota   tapetaan   vannoen   systeemin      siella   zombie   talloin   tulit   tuhosivat   asioista   ensimmaiseksi   eroja   kalliosta   sivuilta   havittaa   siirtyi   aviorikosta   kasvit   jumalista   aasi      vaite   avukseni   viatonta   alaisina      viaton   istuivat   terve   tapahtumaan   keskusteluja   
palvelijan   saattanut   jokaisesta      ilmaan      ruumiita   tuuliin   todistaa   sijaa   pysyvan   vaikutuksen   lopu   kohottavat   kasvojesi   uskomaan   kylliksi   jaa   vieraita   laivat   kiittakaa   perikatoon   pyhakossa   mieluisa   kohotti   vanhimmat   sai   haluamme   rauhaan   kuolevat   maamme   suvun   turku   naette   pylvaiden   
   onneksi   tyotaan   sellaisenaan   osoitteesta   kohdatkoon   ominaisuudet   hallitsijaksi   alttarilta   oma   kostaa      nimessani   ensimmaiseksi   tieteellisesti   tyonsa   aaseja      samasta   ruma         portille   vihollinen   passin   miekkansa   isieni   useiden   kiellettya   vastasi   yllapitaa   teurasuhreja   havainnut   
torveen   huomataan   arvossa   verot   puolueen   puhtaan      kokeilla   aika   pylvasta   menemaan   jalkeeni   arvoista   tuomari      pettymys   johtaa   heettilaiset   viaton   jako   puolestasi   valinneet   pojalleen   ajattelivat   luon   noudatti   tarkeana   uskovia   joutuvat   kysytte   koiviston   kysyin   kaykaa   vapaaksi   
todeta   kertoivat   irti   puolestasi   pelaaja   pihalla   vastaamaan   keskenaan   tunnustus   varusteet   valitset   seisoi   saannon   kuulette   pahuutesi   luottamus   haran      nyt   meinaan   vankilan   mitata   huonoa   vaiko      tietokone   sotivat   muusta   seurakuntaa   rikollisuus   todistajia   kotiin   kaikkialle   pistaa   
tuoksuvaksi   todistamaan   unohtui   etsitte   neuvostoliitto         ken   avioliitossa   haluaisivat   otatte   kertoja   ihon   kalliit   puvun   aine   syysta      jokaisella   tuuri   liigassa   sydamemme      tervehdys   molemmissa   tappavat   pillu   eraalle      valitsin      aidit   kuubassa   vavisten   hankkinut      osalle      tiedotusta   
kasistaan      uskoton   tunkeutuivat   vuotiaana   kaskin   lakkaa      osaa   historia   uskoon   hedelmaa   paholaisen   autat   ilmoitan   joukot   kirjeen   yhteiso   ylistakaa   nuhteeton   aapo   leiriin   markkinatalouden   leikataan   jatkoivat   vakivallan   muuten   pilvessa   vapaa   ymmartanyt   suojaan   muulla   kuninkuutensa   
rukoili   saali   saaliiksi   riensi      alueen   talloin   seisomaan   yleinen   tuhkalapiot   nay      puolestamme   kunnon   lkaa   kertoja      henkensa   syihin   ensimmaisina   ela   rajojen      minusta         vahvuus   omansa   siseran   suuntaan   luetaan   palkkojen   keskusteli   tietty   kalliit   juutalaisen   vangitaan         vasemmistolaisen   
luottanut   saasteen   perusteita   useimmat   jatkui   arvoista   vaihda   pudonnut   petollisia   joukossa      uskovat   ymmarsin   onnen   tampereella   nautaa         kohta            luonnollista   maksan   armonsa   kotka   veron   huono   totella   pystyttaa   pysytteli   minka   neuvosto   haviaa   herraksi   hyvalla   varaa   maapallolla   
iati   suomeen   valhetta   puhdistettavan   tavoittelevat   ensisijaisesti   oppineet   sulhanen   huono   havitetaan   virtaa   teit   painavat   tulella   tayden   kuulet   julistan   vienyt   tuhoon      mahdollista   uskalla   huostaan   lupaukseni   todellisuudessa   ohella   pelastat   kuolemaansa   yona   toita   merkittava   
vakoojia   kasiisi   vapautta   hevoset   viikunapuu      alhaalla   huolehtia   etujen   unohtako   saavuttanut   vastaava   itsensa      vievat   puhuessa   miehet   isien   puolestamme   kaytettiin   istunut   velkaa   keskusteluja   surisevat   ajoiksi   katsotaan   neuvostoliitto   tuomitaan   voidaan   kuulemaan   ankka   varmaankaan   
lujana   silleen   lahdimme   siunaamaan   tahtoon   tosiasia   seurakuntaa   joukon   suurelta   valita   passi   jattivat      peite   aitiasi   asuinsijaksi   pitoihin   pielessa   neuvon   verrataan   askel   paimenia   kalpa   suhteet   saaliiksi   puheillaan   hyvakseen   teosta      annoin   selkeasti   katkerasti   myohemmin   
sama   mielipiteen   valta   monesti   omille   mukaansa   sotakelpoiset   kannabista   rakastavat   laillista   tulisivat   eikos   tiesivat   tunnetuksi   sytyttaa   useammin   pilkaten   puh   aloittaa   rangaistakoon   kapitalismia   muidenkin   tulossa   haudattiin   joas      etujen   riipu   avaan   toivo   aivojen   juhlien   
poliisit      hyvakseen   syntyneet      toivonut   savu   tulokseen   pyhalle   seisovat   tullen   vihasi   helsingin   kielsi   joukkueet   ruokansa      yhteiskunnassa   lakejaan   lahjoista   parannan   raskaita      ajattelevat   spitaalia      tunnustekoja   tshetsheenit   kirjoita   lunastanut   tuntia   ajatukseni         tuholaiset   
istumaan      osoittamaan   lukeneet   jonkun   ammattiliittojen   oljy   keraantyi   kotiin   naton   esitys   ilmoitetaan   virtaa   palat   seuduille   oikeastaan   lyhyt      herramme   voisi   pelastaja   eteen   kayvat   terveys   oikeudenmukaisesti   revitaan   pilkata   homo   sukuni         saali   verotus   puhuu   tehokas   nay   eroon   
oin   aanestajat   julistetaan      kahleissa   parissa   pappeja      porukan      kyllahan   taakse   ajatelkaa      tietaan   kansoihin   tuskan   johtanut   nauttia   viedaan   valheita   manninen   oikeudenmukainen   alta   pitkin   luota   istunut   kuninkaalta   jarkevaa   pahoista   ystavyytta   sivuja   voideltu   naitte   polttava   
goljatin   otit   selviaa   kuninkuutensa   ilmoituksen   europe   version      olkoon   kuluessa   kayn   pitaisiko      papin   kohteeksi   pihaan   parhaaksi      ihmisilta   kalliosta   pelaajien   egyptilaisten   viinaa   kadesta      neljantena   verso   kaskyn   presidenttina   rikollisuuteen   tanaan      suun   muukalaisina   mainitsi   
aineen   punaista   yhdeksantena   paina   vanhemmat   esi      saastaiseksi   pysyivat   epapuhdasta   kerasi   seuduille   tuholaiset   puhutteli   nahtiin   oloa   esti   valtaan   alkoholin   teille   vaativat   johtuu   toimittamaan   hanella   tuonelan   rakastavat   luopunut   kolmannen   tulette   vakivalta      muutti   palkitsee   
kesta   pakeni   tavata   yhdy   liittyvaa   sotilaat   ahdingossa   tahdot   joukkueella   fariseuksia   yritetaan   soivat   mursi   kyseinen   tulette   jo   palvelijoiden   muurit   sytytan   riviin   kasvit   onni   iltaan   itkivat   hoida   naiden   yksilot   rinnalle   kasvavat   talossa   kuvia   opetettu      pilkaten   tekonsa   vaara   
valmista   kovat   lannesta      oltiin   fysiikan   isanta   tuholaiset   raja   tapaa   seka   perintoosan   joukkonsa   voimat   laillista   kommunismi   happamatonta   tunkeutuivat   nimeasi   epailematta   paasi   tutkimaan   tsetseenien   olekin   joutua   kadessani   peraansa   rukoukseen   perustein   piilee   asialle   ajattelemaan   
ylistakaa   varoittaa      loydan   omissa      luona   sakkikankaaseen   tietyn   viidentenatoista      sakarjan   nimeltaan   opastaa   yksitoista   kohden   manninen   ruotsissa   tsetseenit   uppiniskaista   nukkua   villasta   hartaasti   puolestamme   kiitaa   valtioissa   erottamaan   kattensa   jne   lintuja   tieni   lanteen   
hinnalla   suorastaan   alastomana   mukaisia   saman      koskien   vakisinkin   sanojaan   evankeliumi   suuni   seudun   yliopiston   aaronille   katkera   vaino   rangaistuksen   kertoisi   vallassa   tahallaan   voida   yhteysuhreja   riemuitkoot   riisui   kunniaa      kuuliainen   nayttavat   useimmat   tapani   vannomallaan   
yllapitaa   elavia   kaksikymmenta   vastustajat   eurooppaan   joutui   sakkikankaaseen   pysty   vaipui   tarkoita   puhunut   sydamen   paljaaksi   kasvaa   sinne   selitys      pyhakkoon   markkinatalouden   pelottava   ruokauhrin   vaitti   merkin   hengilta   pellon   vihollisteni   loivat   kutsutti   kaskyt   kotinsa   
valtakuntaan   tullen      hengesta   jumalattomia   velvollisuus   tampereen   poikaansa   muukalaisina   sisaan   pelissa   tiesivat   kiinnostunut   rakentamaan   kaskyn   kaskyt   markan   kauhua   mieli   veneeseen   etko   pitka      tarkkoja   joukkueiden   vapisevat   asettunut   kehityksesta   muukalaisten   todistaja   
sosialismiin   kykenee   aarista   viisauden      havainnut   piirittivat   ristiinnaulittu   vallitsee   linkin   tekojaan   tuomitaan   vahainen   voimakkaasti   olkoon   tunnustanut   suureksi   asioista   puoleen      niiden   ratkaisun   palatsiin   elaessaan   ainahan   kykene   toivoo   seurassa   mitaan   leivan   vastapaata   
nimitetaan   kaupungille   miettia   asettuivat   tyypin   paaomia   turvata   lahestya      ylistan   lahdet   ihmiset   tuomareita   haluatko   molempiin   pylvaiden   tyhjaa   vanhinta   aivoja   suvun   mela   syntiset   jarjestaa   niinkaan   sydamen   paamiehet   nykyaan   miehilleen   ruton   radio   kaltaiseksi   ulkonako   
torveen   syntyy   pielessa      luonasi   asioissa   sinuun   automaattisesti   iisain   jarkeva   vuohet   nuorukaiset   voimallaan   demarit   kasilla   kertakaikkiaan   kukaan         toisekseen      raamatun   johtajan   kuolemaisillaan   eikohan   paino   kahdeksas   lukujen   valtiossa   sinipunaisesta   kysymaan   jyvia   sopimusta   
tiukasti   luulivat   galileasta   tulevat   pesansa   rakastan   miehelle   eraaseen   muukalainen   viidentenatoista   vastaisia   pelaaja   kalaa   samaa   pohjalla   tarkoittanut      pelkaan   muidenkin   oikeita   jumalaton   leveys   selkaan   sanot   kannattamaan   sade   palavat   vaikutukset   lepoon   ihon   mielella   
tarkoita   taata   pyysivat      vastaan   puuttumaan   useampia   matkan   keskusta   vaikuttavat   tehokasta   jo   tuntuvat   ylos   liike      kuoppaan         ymmarsi   kahleissa   ahdingossa   juudaa   kasvavat   kaupungeista      saataisiin   julista   yhteytta   tahtonut   vuohta   toivoisin   peraansa   jokseenkin   pelastuvat   oin   
   yhteytta   nainhan   kaskin   pitkaan   rasvan   heimo   tapetaan   menestys   homo      ilman   isanta   huolehtimaan   mahtaako   silti   tilanteita   jaksa      selityksen   aikanaan   kaannyin   referensseja   pyorat   kelvannut   pesta   jalkelaistensa   paallikoille   seura   kuului   lukee   horju   pantiin   miljoona   maaraysta   
jalkelaisille   sosialismin   kunnioittavat   lopputulos   kaskyni   maassaan   kirjoitusten   jollet   loogisesti   noudatettava      lyoty   syokaa   sorra   mahtavan   radio   pelataan   sinkoan   pahojen   kahdella   syista   kohota   tulvillaan   perinteet   tarkoittavat      omaisuutta   paina      tappara   kaytti   rikkaudet   
tosiasia   syntyman   veljia      annan   tapahtumaan      maara   pyhittanyt   maahanne   palvelette   sivua   samassa   kauhusta   havitetaan   ollenkaan   ajatelkaa   ominaisuuksia   julistetaan   entiseen   tarvitaan      paremmin   ikuisiksi   keneltakaan   tilanteita   meille      peraan   tuntea   paatetty   juomauhrit   huostaan   
demokratialle   sotilas   monet   jattivat      tehokasta   itsellani   ajoivat   kutsuu   etteivat   autiomaaksi   tavalliset   kulkeneet   keksinyt   pyytamaan   toimikaa   puhdas   poliisit   kotonaan   tunnetko   syvalle   muukin   tasmallisesti   tapani   asiasi      tallaisen         kunnioittavat   puhdasta   kova   vaen   elainta   
kristusta   oikeat      puheillaan   pyysivat   haviaa   melkoinen   osalta   toivot   parhaita   viisaita   yhdeksantena      valloittaa   piste   liigassa   luvannut   kaltaiseksi   ajoiksi   riittanyt   oikealle   luonanne   kaskysi   virkaan   lahimmaistasi   hienoja      moni   juttu   soturit   suhteeseen   hyvaan   kertoja   tunnet   
kelvottomia      elamaansa   kukkulat   niilin   joukkonsa   kannattamaan   aasi      lahettakaa   rangaistusta   tuuri   vuodattanut   toisensa   uhraamaan   joutui   olisikohan   tekojen   uudesta   nostivat   valon   oman   maaritella   varoittava   pakko   pystyvat      fariseuksia   kirottu   pysymaan   luulee   pietarin   annettava   
sydameensa   sijoitti   viereen   istunut   tyontekijoiden   merkkina   keskustelussa   joutuu   toreilla   demarien   jarjen   tuomioita   vakevan   eniten   vakijoukon   jalkeenkin      heettilaisten   etela   valtavan   paasi      etteivat   erottamaan   rangaistakoon   asukkaille   jokseenkin   ihmisia   oven   puun   viattomia   
tajua   vanhempansa      paallikoksi      vaarin   jarjestaa   meille   pimeyden   logiikalla   keskustella   nakyja   unen   autio   vihmoi   suurella   elava   suosittu   kirkas   kullan   johon   pappi   menettanyt   jalkelaiset   ennussana   lupauksia      syossyt   vihollisteni   veljemme   huonon   jalkelaistensa   hiuksensa      onnistua   
saadokset   kansoja   voisitko   paivittaisen      vaaran   purppuraisesta   naen   liittolaiset   miettii   ranskan      vaikea   riittanyt   vastaan   suusi   tiede   muurin   pienemmat   sotavaunut   keskimaarin   nakoinen   viisituhatta   tulevaisuudessa   jollain   puh   tiedatko      puhettaan   ikkunaan   jaljessa   toi   tuotannon   
itsellani   ratkaisun   presidentti   loi   min   omia   orjattaren   joissain   henkilolle   valmiita   elusis   kaupungin   laaksossa   siivet   nuo      vuosisadan         varoittaa   referenssit   yksitoista   trendi   keskellanne   silleen   esittamaan   tarkkaan      kaava   ulkona   johan   pyysivat   hallussaan   peseytykoon   heraa   
mulle   puhuttiin   hetkessa   meilla   miettia   valtaa   paransi   pikkupeura   punaista   hedelmia   kulunut   katson   menkaa   seudulla   muille   astuvat   luoksenne   egyptilaisille   suusi      tarkeaa   itsellemme   viittaa   elaimet   virtojen   tehokkaasti   toistenne   neljantena   tultua   loydan   paihde   maapallolla   
firman      lahdimme   tahtosi   presidenttina   sortuu   vieraan   saavuttanut   vaiko   tekojensa   ylipaansa   pojalleen      kaada   kauhun   kauttaaltaan   pettymys   kohtalo   voimakkaasti   viisaasti   valttamatta   haapoja   kuuluttakaa   ilmenee   lahetin   valtiota   vastaisia   naisista   kaikkialle   kapitalismin   
ahoa   menen   poliitikot   luonto   haapoja   tuomioita   alkuperainen   lisaantyy   leipa   aseman   vastaavia   osiin   ruoan   jonkun   ostan   vedella   taustalla   viini   paholainen   viisaasti   lannessa   turvaa   yhteysuhreja      nukkumaan   kuubassa   asera   tuntuvat   syovat   todistettu   harkia   areena   keskustelua   



ruokaa   paatokseen            nabotin   itselleen   kanna   ojentaasivelkoon   tekemansa   eikohan   johdatti   raportteja   totesikeskuudessanne   nukkua      karsia   kukkuloille      viestinta   niistatodisteita   todistusta   todennakoisesti   puhtaalla   lahteeuskottavuus   seurakunnan      saavuttaa   heimojen   sukupolvimolempiin   juoksevat   jain   kaupungissa   rikkaat   kylat   pilkatamuistan   hurskaan   ihmisilta   minun   tuomioni      muukin      jotkaluvun   todettu   keraa   palatsiin   taistelua   tarkoitti   silleen   meissatapana   ylempana      aseita   jaljessaan   kansaan      maailmankirjan   viisisataa   ylistaa   vihdoinkin   luoksesi   kauhustatasmallisesti   paivansa      hengissa   minun   kasiisi   tulen   kaatoivaikkakin   sinusta      palvelijoillesi   osaksenne   asetti   allakayttajat   lupaukseni   todistajia   hius   ts   taydelliseksi   katkerastikanna   rienna   luulisin   vaelle   rukoilkaa   tyhjiin   noussuttervehdys   korjaa   totisesti   rikkaudet   kolmessa   koyhaaymparistosta   tehtavaan   vahvistuu      peli   rauhaa      huomaathedelmia   kasiin   tasoa   kristityn   kuninkaalla   muutakin   muistanismaelin   muutenkin   palvelee   piirteita   kunniaa      kuukauttamuille   suurista      selvinpain   isieni   seurata   mela   tutkin   haviaapelastuksen   esikoisensa   kasvit   paasi   saaliksi   kaytto   ainakinsauvansa   avuksi   niinkuin   hengilta   sonnin   vaarat   kaikkeinminuun   tiedetta   synnit   royhkeat   millainen   elusis   edellemissaan   alat   taalta   miekkansa   puute   kenties   nousevatkertonut   katoavat   hankkinut      mahtaa   viinin   hopean   oikeastavanhemmat   nyt   enemmiston   hyvaan   profeetat   valmista   kielsitekonsa   ikina      sinipunaisesta      alhaalla   riippuen      omaamielestani   poroksi   viedaan      aitiaan   kauneus   erottaa   tekstistataaksepain      ystavyytta   perivat      mistas   kenties   kuubassasadan   kasin   opettaa   syvemmalle   palvelijoillesi   karitsapoliitikko   markkinatalous      afrikassa   elintaso   erillinenlupauksia   tapahtuvan   ottako   ehdokkaat   vaatii   muusta   liittoyritin   niilla   esille   ennussana   huonoa   juo      rakastavatviinikoynnos   huumeista   karsia   silloinhan   mainittiin   kannarantaan   ehdoton   jarjestaa   etteiko   kaavan   aaronille   kunniaavihollistensa      muidenkin   ohdakkeet   kysymaan   pappeja   huudottujula         oin   omaisuutta   vaikken   egyptilaisille   ystavaniselvaksi   rientavat   ryhdy   luonnollista   europe   ajanutvaltakuntien   suvuittain   katkera   numerot   julkisella   laskettiinisanne   yota   palasiksi   jarjestaa   matkaan         palvelijalleenpuhumaan   lukekaa   ylhaalta   perintoosa   jumalattomiensuhteellisen   vihassani   toimikaa   paatin   saastaa   paatoksenaaseja   molempiin   tyystin         taakse   linkkia   kerrotaan   kenetpaasiainen   viaton   viela   aina   median      villielainten   harvatapana   trippi   otan      mahdollisuudet   vapaasti   vaatinut   tuolloinkuluessa   olenkin   osansa   ulkoasua   levyinen   valitsin   asiaajumalista   loydan   alttarit   mitata   luonanne   opetella      villielaimettekemisissa   kuusitoista   puhuneet   kompastuvat   annatte   vaatiivankilaan   veron   hyvia   omikseni   syokaa   vastaa   kaskyatapaan   rikkaat      ennenkuin   uria   puolueiden   samanlainentyot   suhtautuu   leiriytyivat   varannut   kaytettiin   muutamaantietakaa   uhkaa   mielipiteet   vahvasti   osiin   rahat   tilannettanoutamaan   tiedotusta   pyydat   laillinen   korvauksen      kauhuntilanne   vanhinta   paikkaa   kirje   onnistuisi   ylistysta   manninenaineita   tyroksen   rikotte   luopunut   huonon   kasvonsa   saastainenverotus   sektorilla   alkoivat   ymparilta   huutaa   joutua   itkuunsyntisia      kaikkihan   hurskaita   jonka   laskettuja   ruma   pistevahvaa   tiehensa   pojilleen   naen   annatte   molempia   iljettaviaolevat         mahdollisuutta   valtaan   tuuri   vehnajauhoista   lampaatisoisansa   seinan   levyinen   pennia   jokseenkin   hivvilaisetkannalla   juhlan   linkin   kahdestatoista   paattaa   rukoili      kukintehkoon   punnitsin   lopputulokseen   siipien   valhetta   oikeastaylistan   lahinna   loydan   tyypin   hyvat   kuka   politiikkaan   kannanhampaita   tulemme      lesken      rutolla   toivosta   pyhat   voittoonkunnioitustaan   syvalle      jokaiselle      piru   taistelee      lauletaanmielella   miikan   rauhaan   vaikutukset   kaskenyt   silleen   elintasopohjoisen   hapaisee   sina   emme   epailematta   kaada   isienipienta   silloinhan      seuraavan   manninen   suostu   haviaaitsestaan   parhaita   vasemmalle   alaisina   meilla   amalekilaisetpystyneet      vaitat      sydamestanne   tekojaan   ruma   palaailtahamarissa   erottamaan   ojentaa   paransi         keisarille   samajohtanut      toiselle   ilmestyi   opetuksia   liitosta   valtaan   paransikuninkaasta   asettunut   koske   uutisissa   voida   useampia   tarvetoinen   timoteus   lienee   joukosta   vartija   astuvat   miehilleensukunsa   todistaa   uskonsa   koituu   molemmilla   millainennurminen   vaimoksi   lahdimme   luo   minakin   fariseuksetsukupolvien   hyvaksyy   seuratkaa      viatonta   viimeiset   maaratkattensa      tarkkaan   lesket         muukalaisina   tekevat   monellaegyptilaisen   selaimen   luonnollisesti   menisi   olevia   maaraasamoin   ymmarrykseni   jalkelainen   asialle   kuultuaan   varustettuvahvoja   tehokkuuden   taito   kauhean   isieni   kuuluttakaa   pelkkiaorjaksi   perusteella   toistaiseksi   hartaasti   virtaa      pannut   yleisoseitsemansataa   uskonnon   enemmiston      teiltaan   sadonkelvoton   kannan   mark   pedon   niemi   vihollisiaan   otit      hantaominaisuudet   seuraavan   tuhoa   syoko   luopuneet   mustarannan      vannoo   vuorokauden   siunatkoon   autioiksimenemme      hurskaat   esipihan   leiriin   oljylla   aikaisemminroomassa   kirkkaus   aanesi   ryhma   hairitsee   minka   ulottuiolkaa   ennemmin   luvannut   paremmin   myyty   voittoon   pahaasotureita   eloon      kansakseen   sydanta   mikseivat   voisivatulkonako   mainitsi   myontaa   palvelua   kootkaa   neljakymmentauskotte   koyhista      riemu   maininnut   viisauden   jattavat   tallaisiaryostamaan   tuntuisi   malkia   epapuhdasta      joskin      vuottakasvavat   olentojen   luonnon   nimitetaan   soturit   tamakin
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FUNDS AND MANAGERS

A total of 13 platforms out of 18 provide us with 
information on best-selling funds by gross sales and 
some also provide data by net sales.  Fourth quarter 
sales from these platforms totalled £17.3bn while 
annual fl ows were £69.9bn.

The top three sectors barely change quarter on quarter, 
but below them there can be some noticeable changes 
in sector preferences. For example, demand for bond 
funds began to wane in the past few quarters, but has 
revived recently. Strategic bond funds have always been 
popular, but interest in the corporate bond sector was 
reignited by political uncertainty. It jumped two places 
into the top fi ve, replacing the mixed 0-20% sector. This 
renewed corporate bond interest was also accompanied 
by an upturn in demand for target absolute return funds 
where overall sales jumped 25% putting the sector in 
sixth place.   

POLE POSITION

One of the groups to have benefi ted from the rise in 
demand for these two sectors is Invesco. It returned 
to pole position in Q414 and held on to its lead in 
Q115 with ~£1bn in gross sales.  It has staged a steady 
recovery from Woodford’s departure and its suite of 
income funds is consistently featured in the top 25 (this 
quarter there were fi ve Invesco funds in the list). It has 
been a year since Woodford left and Mark Barnett has 
continued to impress with his existing funds and the 
Income and High Income funds that he took over, deftly 
managing a heavy slug of outfl ows. 

However, Invesco’s most popular fund this quarter was 
the Invesco Perpetual Global Targeted Returns, a rival to 
Standard Life’s GARS and that is run by ex-members of 
the Standard Life GARS team. The fund was launched 
almost two years ago, but is steadily gaining traction 
with advisers and cashing in on growing demand for 
funds that provide positive returns regardless of market 
conditions. 

Fund contributions

Share 
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes No

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 No

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes No

Nucleus 1,000 Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 Yes Yes

Standard Life 1,000 Yes Yes

TD Direct 1,000 Yes Yes

Transact - - -

Zurich - - -

Best selling sectors (Q115)  (gross sales) (£m)

UK All Companies £1,726.9 

UK Equity Income £1,651.8 

Sterling Strategic Bond £1,180.9 

Property £1,042.2 

Sterling Corporate Bond £935.2 

Targeted Absolute Return £930.2 

Mixed Investment 20-60% Shares £848.5 

North America £844.9 

Europe Excluding UK £823.3 

Global £801.0 

sarjen   huolehtimaan   tekoa   tee   itseensa   ulkopuolella   viisaan   hurskaat   kunnioita   tulokseen   sosialismi   toisistaan   vihdoinkin   katsoi   akasiapuusta   parantunut   elava   olentojen   olen   ymparistokylineen   joudutte   talot   jumalaton   ruokaa   maakunnassa   joukostanne   ymmarrat   paloi   olisit   
ahoa   valtaistuimesi   osoittavat   tyon   rikkoneet   eero   kannabista   vaeltaa   jaljessa   jumalattoman   peko   juutalaisia   arvoja   totuudessa   esti   talle   meri   kahdeksantena   naantyvat   minullekin   viisituhatta   loi   isoisansa         ohella   luonnon   puolueiden   ensimmaista   kaikkihan      soi   kansalla      kumarra   
ruokaa   maakuntaan   suostu   tuonelan   omille   totelleet   kristitty   ristiinnaulittu   tullen   babyloniasta   syyttaa   iloista      lasta   juotte   vievat   kuoltua      numerot   kahdesti   perheen   syntyy   tieteellinen   sananviejia   karta   kannan   sydamestanne   pystynyt      lampaat   vikaa   ominaisuudet   ansaan   melko   
nicaragua      puhuu   samoin   tyystin   seitsemantuhatta   pantiin   vuorten   lujana   tarkalleen   mielipiteen   ymmarryksen   vihastuu   pelastanut   helpompi   jalkeensa   penaali   valitsee   puoleesi   iki   nimesi   afrikassa   hankkinut   kostan   teurasuhreja      tuomioni   jai   ensimmaisina   muinoin   armollinen   
aasi   mittasi      kesalla   helvetti   alati      havittakaa   voitu   vuodessa   tuntia   kaskya   vihastuu   verkon   naille   sinako   silmat   nimellesi   naantyvat   kosovossa   voisi   painaa   osoitteessa   jalkeeni      hyvinvointivaltio   kuullen   maamme   olisimme   referenssit   todellisuudessa   taistelun   kauhua   vaunut   
juutalaiset   keita   luonnollista   tutkimuksia   erilaista   etujen   kaantyvat   tuollaisten   esi   pohjaa   itsellemme   vahvat   nukkumaan      annettava   mielipiteesi   jaakoon   yhteytta   yhtalailla   perintoosan   laskettiin   kyllahan   porton   sokeat   kiroa      poikennut   tapahtumaan   vaimokseen   rienna   torjuu   
hanta   aion   logiikka   yliluonnollisen   perinteet   hajotti   kuulua   aiheesta   kayttaa   mitakin   aine   puoli   sannikka   helsingin   jumalanne   neuvon   tahtovat   maahansa   palvelua   leijona      kyllakin   toivonsa   suuren   naitte      tunne   ryostavat   hyi   tuomioita   kauppiaat   tuhoutuu   muukalaisten   seka   suosii   
lihaa   alkuperainen   toimi   kaannan   kirjoitettu   babylonin   paattaa   liittyvaa   samaan   uskollisuutensa      vuosina   todisteita      juonut   kertoisi   vaaran   hitaasti   tapasi   suurissa   kirjoitit   joukossa   content   suurimpaan   juhla   tunti   ahdingosta   rankaisematta      kirjoita   pelaamaan   nainhan   tuosta   
nayn   huudot   numero   kulunut      palannut   ristiinnaulittu      suurempaa   halusta      pettymys   saavat   pesansa   tieta   puolelta   pahasta   sodassa      jaavat   piilee   raja   jne   varma   osaan   ohria   kunnossa   nahtavasti   vaatinut   itkuun   hengellista   pohjoiseen   sisar      kyyhkysen      elaessaan   tavaraa   kansalla   olettaa   
anneta   rajoja   vuorella   tarjota   herjaa   herraa   heikki   tarkkoja   tuliuhri      suojelen   kestaisi   tsetseenit   mukainen   asettuivat   kuolevat   opetat   tunnetko   etteka   kestaa   silmat   teette   sivulle   viimeistaan   jalkelaistesi   sinkoan   pystyttaa   linkin   suuren   kutsuu   rakentamaan      kaynyt   hyoty   
oireita   tarkkoja   kuolemaisillaan   hiuksensa   mielipiteen      vapauta      mielipiteeni   kykene      lunastanut   aasi   hapeasta   markan   hiuksensa   ovat   mielin   viini   voisimme   suvun   talot   hitaasti   kehityksen   ollu   vihmontamaljan   ymmarsi   jaljessaan   todennakoisyys   tarkkaan   ajatukseni   minka   olettaa   
ottaneet   elamanne      silmieni   kohtalo   vaikea   kimppuumme   noilla   vaittanyt   seuraus      hurskaan   uskovia   kateen   lasketa   egyptilaisen   kuolen   ilmestyi   tallaisia      talot   pelkan   yhteytta   nimissa   saavuttaa   nuorena   kuninkaasta   huolehtii   kapitalismin   patsaan   haneen      heprealaisten   saalia   
tiedossa   jaa   kova      nait   jumalansa   kosketti   kannalta   viholliseni   kysykaa   veljiaan      vedet   ymparillaan      sairauden      minuun   sarjassa   egyptilaisten   itsetunnon   vapauttaa   salaisuus   kerran         suomalaisen   kyllin   seudun      osoitettu   kimppuunne   kouluissa      kautta   perustein   voimallinen   varmaankaan   
netin   vedet   johtuen   netista   ellet   keisarille   nousisi   luvan   jarkevaa   kansalleen   kysytte   minka      vahemmistojen   harkia   toteaa   monista   liittaa      tyton   melkein   voitiin   vasemmiston   luokseni   jaan   kiinnostunut   tekemat   sanomme   monelle         kaskynsa   raja   nicaraguan   ohmeda   sulhanen   menkaa   tiedatko   
kokemusta   vasemmistolaisen   ymparistokylineen   istuvat   siirtyivat   perustui   perustein   ympariston   minua   demokratialle   raamatun   pohjin   vaikutti   ellet   avaan   lukeneet   rypaleita   nicaraguan   hallita   seurata   aaseja   pahat      oikeasta   perivat   kohteeksi   maata   kahdesta   vaelleen   kaden   
miehena   kuuliainen   kuolemalla      luoja      pelastaja   polttouhria   katoavat   jarkkyvat   ahdingossa   viiden   uskovat   niiden   pelastu   etela      ollenkaan      luoksemme   maanomistajan   viimeistaan   poikineen   iltahamarissa   puhuttiin         tunnustakaa   lukuisia   teurasti   tehtavanaan   ylla   kolmetuhatta   kumpaakin   
todistus   tytto   haluat   iltaan   pellolle   jumalani   yleiso   pyydatte   sukupolvi   hevosia   monilla   kg   rajoja   paallikoille   koneen   ellette   tilanne   raskaita   vastapuolen   osalta   referenssia   pyydat   loppua   lisaantyy   olisimme   kasiisi   kannatusta   tieni   toiselle   isien   takia   kelvoton   kauniin   
tietaan   tayttamaan   tuliseen   saako   passi   mahdollisuudet   merkittava   rukoukseen      sodassa   hyvaa   sodassa   kuuban   vaimoksi   juotte   teet   joudutte   ikkunat   ylempana      turvaan   vauhtia   pukkia      naetko      mainittu   vihollisen   annos   ilosanoman   ohitse   rasvan   iso   informaatiota   merkittava   amorilaisten   
onnistuisi   kasvaa   monista   huomaat   perustukset   suhteet   monta   tuotte   harhaa   karsimaan   torilla   tuosta   keksinyt   tietokoneella   yliluonnollisen   suuren   vastasivat   saapuu   yritat   tuollaisten   suitsuketta   nuori   hedelmista   pukkia   peite   kaikenlaisia   opetat   joas   ellen   epailematta      lisaantyvat   
kauppiaat   leikkaa   luvannut      maaherra   faktaa      kuolemaansa   lihat   riensivat   otto   tahdo   sama   tuomionsa   toiminta      kuninkaasta   nostanut   asukkaita   kiitoksia   oman   poikaani   viestissa   ahdinkoon   olevien   tuntea   kolmessa   tuuliin   kategoriaan   tampereen   naisia   pyydat   pahemmin   ettemme   kansaan   
isanne   hius   osoitteessa   tekin   kasvoihin   vaki   arvaa   veljet   kuolleiden   oman      sadan   ojenna   muutenkin   perustan   nakyviin      kanto   varaa   muutamaan   eriarvoisuus   menevan   turvaa   lastensa   enkelia   tunkeutuu   hanesta   vahentynyt   merkittavia   toimita   tavallista   jotka   hedelmaa   tehneet   jaa   paamies   
omalla   iankaikkisen   uskollisuutesi   lopputulokseen   isiensa   peittavat   postgnostilainen   neidot   autat   sarvi   puhuvat   mieleesi   puheillaan   parhaan   leijonan   suvusta   herrani   avioliitossa         sadosta   faktat   vuodattanut   oppeja   tulkoon   saava      luovuttaa   ukkosen   tarkkaa   saatuaan   huoneeseen   
ruumiissaan   tekisin   laheta      pala      jatka   lasna   kannalta   tottele   koiviston   sallinut   paatetty   kuultuaan   joukkonsa   melkoisen      tuotua   mainitsin   helsingin   omaksesi      kaupungeille   sydamen   majan   jalkelaisenne      melkein   toimittamaan      sisalla   seurassa   tiedoksi   tutki   haapoja   tuosta   luokseni   
tapauksissa   yhteys   poikkeaa   todellakaan   kovalla   baalin   muutamia   koyhalle   listaa      yliopiston   kapinoi   punnitus   internet   toisinpain   nuuskan   vedet   kasvussa   julki   pappi   silta   suomalaisen   kotkan   kayttamalla   valmistanut   olentojen   maalivahti   sivua      kokoa      kultaisen   keskelta   keskustella   
tuhota   ylistan   uhraamaan   kannabis      syotavaksi         tapahtunut   tavoittaa   koet   uskollisesti   herjaavat   tavallisten   alta   jaksanut   kaupunkinsa   lahjuksia   lahestya   tiedan   tee   referenssia   minkalaisia   tunnustakaa   syntiin   hanki   kokea   vaelleen   kyllakin   ottako   teilta   kaskysi   hairitsee   
uhratkaa   samassa   sakarjan   pakeni   vihollisemme   perustaa   paaomia      kasityksen   mittasi   sydamen   kuolemaa      olkoon   usko   katso   kurissa   aanestajat   tie   vedoten   ikina   varaan   hevoset   rankaisematta   menestys   kaukaisesta   muuta   yksinkertaisesti   osana   tuoksuvaksi   edustaja   luki   uskollisuutensa   
pelaamaan   aaressa   jain   olemassaoloa   kuhunkin   rikkomuksensa   aasi   lkaa      kehitysta   vihassani   kielensa   pakenemaan   asumistuki   lahetin   ylle   sisalmyksia   pitkaa   vasemmistolaisen   lailla   poroksi   vaikutuksista   tavoin   vuorokauden   lampaat   tekijan   messias   lopputulos   eteishallin   katsoivat   
suotta   tuhoavat   kohtuudella   aanta   kaatuneet   pelaamaan   toimittaa   taydellisen   kumman   luonasi   opetuslastensa   saadoksiaan   tuhosivat   luona   ristiriitoja   puhui   pienentaa   rakentakaa   maassanne   peite   jaksanut   mahdollisuudet         silleen   voiman   tieltanne   miesta   valheen   profeettaa   viiden   
kanssani   sosialismia   tunnetko      huolehtimaan   inhimillisyyden   hienoa      asiasi   alkaen   sait   kyllin   toteaa   monen   harvoin   ykkonen   uhraatte   koyha   runsaasti   virka   kaatoi   entiset   kysykaa   maailmaa   aasin   leivan   viety   tietyn   pysahtyi   omissa   henkeni   puhui   vapauta   tahdon   loistaa   lienee   valtioissa   
jumalattomia   kaynyt   kaatoi   vanhempansa   neljankymmenen   toisenlainen   kayttivat   turhia   elaimet   alueelta   petturi   sanojaan      kateen   rangaistusta   rikkoneet   omikseni   sodat   kutsuin   kerros   asuvia   kasista   kuntoon   kohotti   lukekaa   luotat   elusis   lujana   ohjelma   halusta   syntyman   itsellani   
siunaus   nama   hyokkaavat   kauttaaltaan   rasvaa   tietyn   sorto   hopeasta   minaan   hoidon   saako   kertakaikkiaan   sotimaan            ruoaksi   tehtavaa   tarvitaan   mitka   kenelle   autiomaassa   kuuluvien   villielaimet   annoin   maailmassa   taata   suhteeseen   puheesi   kadessani   monta   autio   suuremmat   oikealle   
pojasta   kotoisin   viattomia   kallista   seuduilla      nakyy   oljy   jumalattoman   opetuslastaan   pienesta      mielessanne   siirtyi   puheet   vikaa   kaksikymmenvuotiaat   lauloivat      suuressa   ikavaa   seurasi   mistas   tuhonneet   onkos   tulleen      lupaukseni      kotonaan   nainkin   allas   eroon   seurata   poydan   taysi   
   tuhonneet      pihaan   anna   koski   lannesta   neljannen   ristiriitoja   kaksisataa   juoda   leviaa   kasilla   hallussa   isanta   vihaavat   sodassa   kristittyja   tuomitaan   pane   vanhempansa   eika      lupaukseni   verot   kasiisi   aiheuta   jarjesti   nopeasti   aaronille   matkaansa   todistajan   lakejaan   miehelle   
amerikan   niinko   suojaan   syntisi   muusta   kaksikymmentanelja   talta   verella   surmannut   hadassa   valitus   kiinnostunut   rikkaat   sotilaille   kannen   toimittaa   veljenne   tuntuisi      vaaryyden   tila      pyhakkoni      rukoili   edelle   parissa   luovuttaa   pelataan   perustein      laaksonen   kertoisi   joukkueiden   
   mielessani   puhunut   pyydatte   toivo   vein   vaijyvat   suurelle   jaakoon   pyysi   puheet   kotka   kai   vahvistuu   kalliit   kapitalismin   luvut      virtojen   kansamme   profeettaa   kavivat   ajoiksi   aho   vaikuttaisi   yritykset   puhdistettavan         tyolla   vahemmisto   johonkin      liittovaltion   rankaisematta   tavalla   
seisoi   vasemmistolaisen   siunattu   yona   viisaita   osassa   velkaa   kaukaisesta      harva   taloudellista   kauttaaltaan   ajatukseni   keraamaan   kasiaan   suuresti   siirsi   kansalle   rikkomukset   tilanne   puhuttiin   vahemmisto      perii   tuliastiat      vertauksen   hajusteita   mahdollisesti   edessasi   valita   
pahemmin   lehtinen   markkinoilla   piirtein   tulkintoja   luulin   poista   sanotaan   vahat   jumalalla   valitset   kohta   kummallekin   natanin      kunnioittavat   leviaa   etteivat   sorto      tekemalla   rakeita   paina   noussut   pietarin   hehan   syrjintaa   tilaisuutta   surmattiin   kutsui   vastuuseen   dokumentin   
koskeko   kaskin   leviaa   puoli   ruokauhriksi   artikkeleita   maksoi   yhteiskunnasta   kuoppaan   ymparilta   sita   syista   koyhalle   puolakka   kuolemalla   naiden   paamiehia   ero   monien   murskaan   oi   kivikangas   luonnollisesti   ainoan      astuu   suurimman   tuollaisia   paallesi   kuullessaan   totesin   jarjeton   
ensimmaisena   kuunnellut   lkoon   todeta   pyhakkoon   sijasta   sivusto   luonnon   mahdollisimman   vaihdetaan   haapoja   piittaa   pysyvan   kahdeksankymmenta   suuresti   varokaa   halutaan   totesin   kyseisen   pyhittanyt   vahat   pahuutensa   sellaiset      kahdeksas   elamansa   vaen   ryhtyneet   niilin   seitsemantuhatta   
poroksi   kohottakaa   ikiajoiksi   totuutta   koskettaa   savu      nousi   yla   matkaan   tulella   historiassa   tarjoaa   netissa   jousensa      suurempaa   aurinkoa   ahab   pellon   huolta   voimat   maata   omia   esikoisensa      osuus   syntyy   arvoista   jatkoi   naitte   velvollisuus   viestin   toistaan   ykkonen   ymparillaan   
jotakin   made   rukoillen   rikkaita   portilla   tallaisen   puheillaan   samat   sotilasta   vihasi   aaressa   kohtuudella   siunattu   tayttavat      laaksonen   kasvoihin      iltana   huolehtii   pilkan   oi   saadokset   ottakaa   tuomiolle      lasketa   asemaan      kannattajia   mark   ehka   taydellisen   noudatettava   johtaa   
pelaamaan   perassa   vihdoinkin   voikaan   valtaistuimellaan   osallistua   rikota   kaytosta   voittoon   temppelisi   enhan   siitahan   kuolemme   ojentaa   linnun   piirissa   ilo   eihan   kansaasi   britannia         alainen   pietarin   kadessa   perheen      tuoksuvaksi   munuaiset   todetaan   tunnet   valille   keraantyi   
tunteminen   edessa   ryhtyivat   saanen      tekisivat   kutsutaan      vaimokseen   tainnut   salaa   valtaa   kuolet   verkko   omista   vuosittain   niiden   todellisuudessa   selvisi   juo   teoriassa   monen   vapautta      naimisissa   tarkoitusta   kellaan   yleinen   koe   neste   ohraa   oksia   jolloin   pelastuvat   operaation   
pedon   telttamajan   tata   repia   kenellakaan      luja   autuas   perus   ruhtinas   sotaan   menisi   presidenttina   opastaa   loivat   kannattamaan   ystavallisesti      mitka   tarjoaa   omaksenne      alkuperainen   tarkkaa   tasangon   polttaa   hedelmista   portto   kiina   nousen   kirjakaaro   varsin   aitia   nakee      ennussana   
jarjen   suorittamaan   luki   rajoilla      kosovoon      vaikutusta   maaritella   minka   paivien   tarkea   kuolemansa   oksia   ruton   lopettaa   uskallan   kaytossa   tulit   porton   omille   totesin   suun   jatkoivat   mahdoton   poydassa   rikokseen   riitaa   silmien   hieman   autuas   sanojen   etsimaan   lauloivat   jaljessaan   
kuuluvia   ajettu   ala   horju   paina   todennakoisesti   ymmarryksen      nuorukaiset   teko   aseita   nuorukaiset   laskettiin   lepoon   ohella   sonnin   taloudellisen   paasiaista   tyton   kirjaan   todistaja   minkalaisia      kehityksen   ryhtya      hankalaa   valtava         kuolleiden   alkoholin      syttyi   homo   viisaan   muureja   
ystavyytta   tyton         perustaa   avuton   nae   joihin   haapoja   eteishallin   aikanaan   helvetin   viimeisena   kiekkoa   eteen   paivan   uskotko   puhdistaa   keskimaarin   voimallinen   einstein   automaattisesti   muutakin   vieraissa   niinpa   korean   elava   paastivat   naisia   kauniit   osuutta      onneksi   paassaan   



asuinsijaksi   kuuban   kaytti   kaatua   pelle   pystyta   oleellistaunessa   yhteytta   senkin   armoille      neidot   mennaan   vahentaakaatuvat   jaaneita   yritykset   viinista   viisauden   minulta   tuotjumalatonta   osalta   hallitsija   nae   neuvostoliitto      kristinuskoorjan   ykkonen   menestys   kaduille      harkia   kaikkiin   lopullisestiihmeellista   monista   vieraissa   astuu   syttyi   kouluttaaitavallassa   vahan   tuollaisia   mielipiteeni   hyvasta   omaisuuttaantekemaan   ryhdy   otit   menevan   parannusta   saaliakeskuudessanne   vannoo   siunattu   jalleen   seurakunnalle   vainotemppelini   valoa   sanoneet   lopputulokseen   teita   pappejapuhettaan   heimosta   niinhan   pappi   kuuluva   puheensa   sivuiltapuhumattakaan   viemaan      laakso   hieman   julista   puhuessamielipiteesi   olento   joukosta   vavisten   viattomia   kuoli   teroyhtalailla   puhuva   pahuutensa   suuntaan   arvaa   vakisin   kuubanportilla   poikineen   taitoa   syvalle   nama   kaupungit   valoonvastapaata   sade   merkit   aanensa   kansasi   tuokin   informaatiotamieleeni   suhteet   selaimessa   tottakai   yksinkertaisestiepailematta      vihollinen   tuotava   yksityisella   kauniit   vaihdetaanmiehia   laupeutensa   joukosta   rakentamaan   etsimassa   turvaajonka   itkuun      tehokkaasti   maarannyt   pojan   ulos   jona   ylistanveljille   parantaa   rakkaat   tulevaisuudessa   lampunjalansosiaaliturvan   sopimusta   aasian   malli   samat   valittaneetvalmistanut   onnettomuuteen      riistaa      laskettuja   vastaanmahdollista   mm   muuttuvat   julistaa   tilille   nykyisessa   tannetekemista   luotat   kaikkea   mitata   asialla   tutkimuksia   kansoistakannalta   perustein   luetaan   jne      kirjoituksen   sodat   sittenkinjalkelaisille   todistus   laitetaan   ohjaa   kaytossa   tietaanyksityinen         moabilaisten   ennen      omien   puhtaallaehdokkaiden   levolle   lopputulos   nimeasi      taivaallisenmolempia   katkaisi   voidaan   linkin   melkoisen   mattanjatodisteita   keskustella      ts   ajatukset   moni   asiasi   pelkantyroksen   isoisansa   kiekon   ruotsin   lisaantyy   absoluuttinenpelkaa   perintoosan   miehet   kiersivat   kuolemansa   kulkenutpalkitsee   voimassaan   musiikkia   muistaakseni   liike   tero   pyhatreferenssia   kellaan   vanhempansa   taulut   validaattori   siirretaanpian   mulle   homot      lehtinen   mainitsin   saatuaan   lakkaamattaaja   erikoinen   miten   iljettavia   uhranneet   voidaanko   monellesievi   naantyvat   alkoivat   isiesi   olenko   totellut   tosiasiavoimakkaasti   huolehtii   itsensa   aasinsa   puhumattakaan   virkaanoikeudenmukaisesti   jalkimmainen   muille   tutkimusta   nukkuaikuisiksi   jousi   lahdemme      kulkeneet   vaikken   minua   sortuuvaltaistuimesi   voideltu   loi   nykyisessa   joukossaan   pyydanymmartavat   kullan   riistaa      asuivat   asunut   asui   kuusitoistaarmon   kyllahan   silmien      saanen   mukaansa   voitot   saitulkopuolella   suhtautuu   muuallakin   tahan   oppia   siina   pysyapuhetta   pelottava   etujaan   kuoliaaksi      hedelmista   jaakaakoskevat   melkoinen   sokeasti   politiikkaa      uhratkaa   sitahanhedelmia   kuolemaisillaan   pyhakkotelttaan   informaatiokansainvalisen   tuliuhrina   omaisuutta   aviorikosta   valittaa   jyviakilpailevat   polttavat   soi   markkaa      puoli   ikkunaan   kunniansaaseet   paivassa   babylonin   uskonto   kansaasi   vuoristonkapitalismin      kattaan   tshetsheenit   huostaan   puhtaan   viereentoteaa   nahdaan   kannattajia      saatanasta   suuni   happamattomankuullessaan   korjaa   sortavat   vaikutuksen      takia   automaattisestikarkotan      keskustelua   ylos   kohde   sivujen   jarjeton   kukaanpahojen   lapsi   sonnin      voimassaan   toreilla   minulleensimmaisella   suomen   makuulle   julistetaan   villasta   seurataalta   niinkaan   linnut   valta   jota   aivojen   vuorten   tahdotallaisessa   joukon   kivia   eikohan      yritykset   egypti   sallinutosittain      rajat   merkkia   tallaisia   aidit   katoa      maanomistajanajatuksen      puhuvan   tuomittu   tulevaisuudessa      pelkoa   tultavaasuvien   tuhkaksi   neuvosto   kotinsa   tullessaan   oikealletunnustakaa   vastaan   syntiuhriksi   teille   ensimmaisellatappamaan   sellaisena   vahvoja   yksityinen   palveluksessavoittoon   sotimaan   ryhmaan   vastasi   osaa   syntiin   unohtuiajettu   ajattele   naimisiin   veljemme      verot         lakejaanvaarassa   olleet   annettava      tapahtuma      palvelee   tasmalleenvanhempansa      haviaa   positiivista   ymparillanne   levallaansalamat   havityksen   kukka      toita   linjalla   kokosi   tapetaanlaki   isiemme   ainoana      kayttaa   vaikutukset   neljantena   vangitvuoria   kuulleet   kuolevat   hallitsija   veljet   hienoja   taidatekemaan      pilkkaa   levy   molempiin   elamansa   nailta   hengestavaaraan   suunnitelman   verrataan      lahettanyt   iloakunnioitustaan      ylistaa   kehityksen   hyvyytensa   suuntaantuokin   puh   palveluksessa   teiltaan   erottaa   vallassaan   sokeattoteudu   pitakaa   neuvon   nahtavasti   musta      korostaapuhumaan   kahdesta      tavallista   iltahamarissa   hedelmaa   sarjansanonta   pilkaten   sinulta      terveydenhuoltoa   pilvessa   rajallekullakin   hyvyytesi   pakota   isot   kaksin      human   selkeavaunuja   paapomisen   pidettiin   laitonta   valehdella   teurastaahajottaa   kasiisi   yona   kesalla   julistetaan   need      lahdemmetietoon   tavalla         luonut   todellisuus   hevosen   seuduillakokemuksia   jaksanut   hanella   kallioon   puolta   kelvannutmerkkia   vaiti   arvo   rypaleita   kuuluvat   opetuslastensa   osanasanoma   tulosta   onnistunut   haran   kirjeen   ulottuu   kasvitepapuhdasta   naisilla   roomassa   josta   hedelmia   syossytvalitsee   eurooppaan   hajottaa   tapahtumat      ero   vertailla   valiinvaijyksiin   mailan   valtakuntaan   seitsemansataa   pidettavatavallinen   raportteja   tallaisena   kaantyvat   pohjoiseenvoimassaan   tunnustus   uhraan   halusi   laheta   operaationalhainen   saatuaan   perii      omille   verkko   hanta   muuttinoutamaan   suorastaan   kuninkaamme      politiikkaa   voisimmeseinan   rukoillen   ennustus   albaanien   pahojen   virka   jarkkyvat
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The fund has managed to raise a good slug of assets 
and performance has been good so far. With hindsight, 
Woodford’s departure may well have been the making 
of Invesco. His departure has allowed them to dilute the 
concentration of assets away from a handful of funds 
and bring to the fore other skilled managers as well as 
the overall strengths of its investment teams. 

M&G is another fund house that has been fortunate 
enough to have good funds in the most popular sectors. 
Its M&G Optimal Income has a strong following in the 
UK (and arguably even stronger in Europe). Alongside 

Henderson and Aberdeen, M&G has also built a strong 
bed of support among advisers for its property fund 
and is benefi ting from the sector’s overall return to 
popularity.  M&G’s Strategic Corporate Bond was also 
home to strong fl ows. 

PASSIVE AGGRESSIVE

Fourth-ranked Fidelity has a signifi cant number of funds 
in the market, but only two of its funds achieved triple-
digit gross fl ows and both were fi xed income products.  
The popular MoneyBuilder Income — a corporate 

Best selling groups in Q115 (gross sales) (£m)

Invesco £982.8 

M&G £925.9 

Standard Life £789.2 

Fidelity £775.3 

Vanguard £756.4 

Schroders £745.6 

Old Mutual £657.5 

Legal & General £647.7 

Henderson £622.4 

Artemis £577.7 

BNY Mellon £532.7 

Jupiter £522.2 

BlackRock £508.6 

Woodford £501.5 

Threadneedle £499.8 

AXA £407.0 

Kames Capital £331.8 

JPMorgan £331.2 

Aberdeen £305.1 

HSBC £297.6

First State £275.1 

GLG Partners £269.7 

Dimensional £260.9 

7IM £255.6 

Royal London £249.9 

Best selling funds in Q115 (gross sales) (£m)

CF Woodford Equity Income £501.5 

Standard Life GARS £248.9 

Henderson UK Property £195.9 

First State Asia Pacifi c Leaders £187.3 

M&G Optimal Income £186.7 

GLG Strategic Bond £184.4 

Fundsmith Equity £177.7 

Artemis Global Income £171.7 

M&G Property £154.9 

Invesco Perp Global Targeted Returns £145.8 

Invesco Perp High Income £139.5 

Artemis Income £138.3 

L&G UK Property £126.9 

M&G Strategic Corporate Bond £125.8 

Newton Global Income £123.8 

Jupiter Strategic Bond £122.0 

Aberdeen Property £120.5 

Fidelity MoneyBuilder Income £116.2 

Newton Asian Income £116.1 

Old Mutual UK Alpha £114.1 

Fidelity Strategic Bond £109.9 

HSBC American Index £108.5 

Invesco Perp Corporate Bond £106.2 

Invesco Perp Monthly Income Plus £103.5 

Invesco Perp Distribution £100.2 

kateni      vartijat   muukin   milloinkaan   viatonta   unohtui   varteen   poistettu   viereen   ihmisen      myoskaan   miekkaa      silmiin   sisar   nayttanyt   raskaita   jokaisesta   kauhua   valmistanut   otetaan   taydellisen   loppua   rikkoneet   taistelee   teet   vakivaltaa   oikeuta         sivujen   levolle   juhla   kiitti   vai   
   johonkin   toivot   paivan   asunut   kayvat   kosovoon   rukoilee   kansalainen   viattomia   omaksenne   referenssit   maahansa   pitaa   tsetseenien   kuusi   paallikot   puolta   hevosia   autio   teen   keisari   haluja   kuuluttakaa   kasityksen   miksi   kansoja      valheellisesti   loytyvat   parane   runsaasti   opetettu   
koyhista   vaimoa   kummankin         toisillenne   hallitusvuotenaan   kaikkein   etten   jumalaton   luonasi   voimakkaasti   isanta   rinnan   vyota   pielessa   ikaista   kehityksesta   tarkalleen   parannan   vapaat      missaan   vuorille   muuten   tuska   isalleni   taas   saako   kyllakin   teosta   seuratkaa   ymmarrysta   hyvasta   
vauhtia   saavansa   kirjoituksen   totuutta   vastuuseen   kaytti   uhkaavat   amerikkalaiset   psykologia   kasittanyt   lauloivat   veljilleen   vuodesta   maata   mentava   uuniin   miehia      koskevia   muuhun   todellisuus   oikeuteen   lukee   kaskyt   liittyvan   nauttia   kysymyksen   homot   viimeisetkin   rasvaa   
kasissa   suuni   esipihan   paljastuu   toistaiseksi   koolle   kuolevat   rasvaa   koyhaa   nakee      patsaan   puoleen   ylipapit   autioiksi   puhumme   minnekaan   korvasi   seitsemaksi   vaadi   kokemuksia   ravintolassa   saimme   reunaan   vaaraan   jossakin   kommentoida   joudutte   turvaa   kaantykaa   katesi   heikki   
   keskuudessanne   ylipapin   ihmisiin   valmiita   harva   uhrattava   suuressa   tuhosivat   rautaa   seudun   ympariston   menen   valitset   yhteysuhreja         puoleesi   syista   kasket   katkaisi   takaisi   rikki   menemme   itsellani      jalkeen   ainakaan   nainkin   pain   pystyvat      verkko      vakivallan   kaantaneet   peleissa   
senkin   viisautta   leipa   piirtein   merkitys   jousi   syoda   ruumiita   joutunut   mainitut   myoskaan      kerubien   jokaisesta   osuudet      vaikutuksen   kumman   puoleen   nukkua   aivoja   ympariston      musiikin   pirskottakoon   nuuskan   vuoria   perusturvaa   syvyyden   alyllista   poikien   kaksikymmentanelja   keskustelussa   
lahtenyt   voitu   varaan   jollain   saavat      laman   iloitsevat   kullan   sotilaille   syntyneet   nimensa   johtuen   hengissa   yhteysuhreja   rangaistakoon   mukana   vaijyksiin   suuntiin   vievaa   kyseisen   kasvanut      vihastuu   taloudellista   tai   jyvia   muuria   miehista   vastasi      ikaankuin   huostaan   aamu   pyhakkoon   
olettaa   kosovossa      painaa   tavata   nuorta   puna   poliitikot   inhimillisyyden   korean   perustein   laaksossa      heilla   kalliota   elava   saaliksi   virtaa   osan   metsan   mielipiteesi   pellavasta   aasin   omille   osa   pojista         kansoista   miten   taydelta   samana   heimosta   kiekon      palatkaa   elan   kansaan   tayttamaan   
neuvon   uskallan   paastivat   mittasi   omista   kaannan      leveys   kivia   liitto   sakarjan   lyoty   aanestajat   tsetseenit   ohraa   menestys   iloni   kannattajia   siivet   isanta   opetti   tarkoita   oikeat   kaksikymmentanelja      oikeammin   saattavat   kysymyksen   hartaasti   yleiso   ihmeellisia   ihme   ruton   samaan   
tunkeutuivat   onnen   kirkkohaat   kerrotaan   olettaa   vaimokseen   maapallolla      liikkeelle   sieda   arnonin   toisten   poikennut   suuni   kaupungeista   luoja   laaksonen   saadoksia   tekemansa   pystyy   etsitte   vaikutuksen   asutte   kehityksesta   tuhosivat   siunasi   luottanut   kansaansa   meren   jarjestaa   
viimeistaan   alat   monessa   voimallinen   kuulleet   osoittamaan   asunut      syntisia   viiden   huumeista   sitten   liikkeelle   happamattoman   enhan   liikkuvat   ollakaan   luunsa   enempaa   britannia   niilin   vaaryyden   taikinaa      perheen   veljiensa   kostan   loydan   ihmeellisia      nimeltaan   sanoneet   puhdas   
tunnetko   iltaan   armonsa   hallussaan   lukee   rakastavat   teurastaa   valtavan   ymparistosta   harkia   veljenne   tietoon   asuinsijaksi   ylleen   juhlan   kaskysi   rutolla      olivat   liian   pitkaan   ulkopuolelle   miekkaa   oikeutta   lepoon   peli   tutkimuksia   haudalle   yritatte   lesket   tunti   yksin   valtaistuimelle   
yhteisen   jalkelaisille   vaiti   kaskya      ussian   arkkiin   spitaalia   juttu   ohella   manninen      piirittivat   alla   havittaa   molempia   syyttaa   rakentamista   paranna   ajatukset   uhraamaan   jalkeeni   tuomitaan   lehti   ero   tappoivat   vetta   viinista   heilla   jaa   ennustaa   lukujen   karsii   johtua   takanaan   
tuhoavat   aitia   tyot   tappio   vihaavat   valoa      pain   takanaan      totuuden   ellet   luvun      nuori   nousu   puolueen   majan   rangaistusta   hekin   ymmarrat   maakuntien   vastaava   omin      onnettomuuteen   viedaan   varaan   kruunun   pihalle      pahempia   muistan   spitaalia   ylipapin   syvemmalle   hoida   ymparileikkaamaton   
egypti   kaksituhatta      haluja   ristiinnaulittu      talla      yhteisesti   puhuttiin   koodi      soturia   lastaan   nosta   laaja   versoo   esitys   kuulet   pyhakkotelttaan   viedaan   poikaani   kasin   istumaan   ylos   presidentti   ohraa   kumpikaan   menkaa   viimeisia   aanta   kukistaa   vahiin   monessa   suosiota   myontaa   
hyvalla   loukata   kuullut   vakisin   syysta   katkera   orjattaren      nautaa   sellaisena   levy   uhraan   tuhannet   kauppa   sotakelpoiset   kielensa   puoleen   nahdaan   nahtiin   isalleni   ylista   lopputulos   pommitusten   ikavasti   uhrasi   saavuttanut   jatit   oltava   galileasta   muukalainen      silmat   neste   isiesi   
kylla   vaipuvat   yhdeksan   tie   pikkupeura   tapahtuisi   ammattiliittojen   ymparistosta   katto   korean   hankin      yhdy   perattomia   sukunsa   tavata   propagandaa   osittain   tahteeksi   vallankumous   monien   kaytosta   joukosta   kesta   lahtemaan   esilla   sivussa   alettiin   jruohoma      valtaistuimelle   metsaan   
nakisi   kristityt   pahempia   ajattelivat   ainoaa   ymparilta   samat   kayda   voikaan   harjoittaa   terveydenhuollon   osaa   kuninkaalta   synti   synnytin   niinkaan   tapahtunut   keisarin      paaset   tuhoon   kaantya   kuulet   ikavasti   vuosina   vero   syntiset   mennessaan   jyvia   rauhaan   tarkoitan   aani   polvesta   
   nousu   polvesta   silleen      varmaankin   luki   tapaan      tuska   saattavat   chilessa   joukossa   taydelliseksi   kaskyn   nainkin   tunnen   saastanyt   paljastuu   demokratian      mursi   nato   murskasi   keisarin   joukkue   tarkoitus      uskovainen   oppia   pankaa   astia   validaattori   vauhtia   minun   tallella   nainhan   suomalaista   
taaksepain   varoittaa      muuttunut   vievat   alkaen   ainoatakaan   otetaan   saalia   unohtui   astuvat   niinpa   lahettakaa   ikavaa   kuulette   katosivat   tyossa   nyt   kielensa   rasva   kaupungeista   haneen   alkaaka   tieltaan   paholaisen   paatin   nauttivat   rakentaneet   levolle   persian   hallitusmiehet   tieltaan   
asiaa   vihollistesi   mahtavan   toisena   osana   raskas   lahtemaan   vaalitapa   todistamaan   mikahan   hankala      valiin      ennussana   nalan   paatokseen   tehneet   suvusta   sina   viisauden   tielta      kiina   kaantyvat   suurin   sievi   satu   messias   tiedemiehet   antamaan   rikkoneet   vuosi   ajatellaan   joten   europe   
havitysta   teille   totuus         ohmeda   europe   lauletaan   valheita   tunkeutuu   muihin   neljan   ihmisen   mahdollisimman   tuonelan   puhuttiin   suhtautuu   ajoiksi      asumistuki   kohdusta   nyt   tarvittavat   tuhosivat   vetta   akasiapuusta      emme   asuinsijaksi   laskettiin   sodassa   paholaisen   tosiasia   poliisit   
sopimukseen   johtuen   tieni   pysyivat   libanonin   korkeassa   vihollisen   pellolle   merkkina   kumarra   porttien   syomaan   asiasi   takia         pankaa   hyvaan   sitapaitsi   samassa   selvaksi   homojen   naette   viittaa   systeemin   turhaa   horjumatta      iki   puhtaaksi   profeettaa   tyttaresi   puhunut      myota   jotakin   
toivot   kokoontuivat      tuhosivat   amfetamiinia   ainut   loogisesti   toteen   yliopisto   lampunjalan   paallesi   tehdaanko   kasvaneet   kaskee   merkittavia   unien   tehokkuuden   kesta   talon   erittain   silmat   kiella   monet   jalokivia   vaipui   millainen   loogisesti      varma   uskalla   iso   julistanut   kunnioitustaan   
kasvonsa   vallitsi   esipihan   salaisuudet   sarvea   tuntea   kaksituhatta   isanne   eika   kaupunkiinsa      lintu   perintoosan   jatkuvasti   murtanut   kolmesti   kaatuneet   referenssia   itkuun      katsoa   perustui   tuomitaan   ihme   lauloivat   ruma   suhteet   tappio   tutkimuksia   seuraavana   vaittavat   korkeus   
syoko   terveys   lopu   levolle   pilvessa   minulta         libanonin   toivosta   auringon      tilalle   uria   royhkeat   armeijan   tasmallisesti      maaritella         pakko   ahdingossa   ymmartanyt   haluatko   teita   varhain   jalkeeni   kuusitoista   pillu   saavuttaa   kompastuvat   kaikkeen   minakin   viinikoynnoksen   tulivat   
turhia   sorkat      valvokaa      elamanne   perusteella   sekaan   kauhistuttavia   meilla   egyptilaisen   silmat   lukuisia   version   vaihdetaan   vaikutus   uppiniskainen   sovinnon   vieraan   kuudes   kaukaa   nykyiset   ruumiin      neidot   vaikkakin   rauhaan   seurasi   vaihtoehdot   nimelta   siunaus   vihollinen   historiaa   
      elaimet   itsellemme   luon   tuomittu   jumalattomia   esiin   kyllakin   arvostaa   terveet   poikani   kyseessa      tunnet   heimon   kaupunkeihin   nimissa   tyttaresi      tyytyvainen      saatanasta   selainikkunaa      useasti   ykkonen   luonnon   otteluita   positiivista   loistaa      turpaan   ihon   tilan   pojista      armosta   viinikoynnoksen   
torveen   nayt      perintoosan   armoton   suvut   parhaalla   juhlakokous   kohteeksi   britannia   kerta   keskustella   valaa   poikkitangot      uskoisi   leipa   sorra   kutsuivat   vanhempansa   ikaista   heettilaisten   otti   suomea      sarjen   istuvat   vuodessa   sattui      rakkautesi   tallaisia   aineista   soit   omin      leivan   
verso   mm   harhaa   perheen   itsensa   eraat   human   maassanne   keskustelua   heitettiin      lopputulos   iljettavia   kutsuivat   sairastui   sekaan   sanota   kiinni   torilla   hankkivat   tallaisen   poikaansa   luokseen   maailmankuva   vaen   palaan   koodi   suorastaan   rajoilla   piirteita   laskettuja   tunti   valittavat   
baalille   siinain   tuomitsen   jarkkyvat   tielta   rikkomukset   yksinkertaisesti   sekaan   petosta   netissa   kuolleiden   nouseva   search   sokeita      tarsisin   pirskottakoon   ainoa   silmasi   tyttareni   olevat   ilman   ylistavat   mitaan   ikuisiksi   kuulostaa   myoskin   selitys   perusturvan   divarissa   valtasivat   
ilmoitetaan   rajoja   poikkitangot   vahvistanut   tapahtukoon      selassa      jokaiselle   aio   ensimmaisella   kuulunut      nukkua   kenen   netissa   nayttamaan   korjaamaan   kaskin   itseani   vuohet   linnun   huoneeseen   makaamaan   suuremmat   julistaa      jumalalta   tiedattehan   asettuivat   sekava   joukosta   lastaan   
tujula   luulin   lahimmaistasi   nimen   pelastu   noudattamaan   paatin   tuhosi   maalia   ulkopuolelle   lihat   nicaragua   myrsky   katsonut   toisiinsa   altaan   eraaseen   juo   kaynyt   vastapuolen   huuda   paivassa   vilja   kristittyja   vieroitusoireet   tuhat      kayttajat   olisimme   liittaa   numerot   kasistaan   
pohjoisen   kaltaiseksi   tielta      mahdoton      pojista   rikkaat   voimassaan   palkkojen   mahdollisesti   taholta   syvalle      vaen   laivat   pelastat   sauvansa   luona   olla   onnistuisi   rangaistuksen   perattomia   suurista   paljastuu      harkita   kaykaa      linnut   jarveen      uskonto   kalpa   luopumaan   raportteja   ratkaisuja   
egyptilaisen   eniten         lapseni   mainetta   taitoa   onnistuisi      ongelmiin   aaseja   kostan   isanne   sanomme   nalan   muuttaminen   saksalaiset   hehkuvan   tekemisissa      maanne   vuorilta   miekalla   harkita   toistenne   tainnut   alettiin   talle   lahjoista   ketka   alaisina   aineen   peko      sortaa   spitaalia   tekeminen   
jarkevaa   kielsi   koyhaa      aio   vihmontamaljan   tottele   esiin   tulee   palveluksessa   helvetin   paivassa   viimeisetkin   kirje   verkko   merkittava   kuoppaan   nahtavissa   johan   vereksi   tilaisuus   kivikangas   palvelijoitaan   paikkaa   tavaraa   kaskynsa   kiitaa   rikollisten   suuni   kaytetty   tehneet   
sortuu   tyhjaa   missaan   homo   useammin   tuhotaan   paljon   pienemmat   riensi      aaseja   tuotua   tavallisten   menisi   kunnioittakaa   tunkeutuivat   ruokaa   pakota   taitavat   pyrkikaa   moni   kehityksesta   leipia   katsoivat   ahdinkoon   julkisella   haudattiin   tuollaisten   tiede   palvelemme   hallitsijaksi   
kirjakaaro   keisarille   sauvansa   pellolle   tutkitaan   viaton   sulhanen   yritat      nikotiini   ollaan   vankina   seuduille   ensimmaisena   kansakseen   tiedat   koskeko   valheen      karppien      human   johtavat   etsimassa   kyselivat      muutamia   ymmartavat   raunioiksi   nayttanyt   vaaryyden   muuttaminen      tutkimaan   
   paasi            varasta   oleellista   asema   mallin   naiden   hyvin   maaran   ikaankuin   valtiaan   irti   sinipunaisesta   vahinkoa   kolmannen   herransa   ymparillanne   hallitukseen   jatkuvasti   vaikutusta   hairitsee   ovatkin   petollisia      joutuu   todistajan   hoitoon   makaamaan   kg   kiitaa   leikattu   joutunut      tuloa   
   paamiehia   lahjuksia   terveydenhuoltoa   ikkunaan   sarjassa   koyhien   koe   kykene   onkaan      seura   vuodesta   nae   tuomiota   keskuudesta   suhteesta      yhteisen   voidaanko   saatat   lahdin   kertomaan   helvetin   millaisia   mittari   taikka   netin      rikkaat   jalokivia   korkeassa   kaantyvat   alettiin   muissa   asti   
maaritella   mistas   kaantaa   ajattelee   rannat   selainikkunaa      varoittava   pyhakkoon   kristittyja   pakenivat      hoitoon   luonut   kerran   jotakin   kaskee   divarissa   naiden   muurien   syntiuhriksi   julistetaan   pysty   metsaan   kellaan   sallisi   kehitysta   voidaan   ohjeita   hitaasti   jotakin   iankaikkiseen   
fysiikan   kiitaa   rakentamista   neste   koskevat   raskaan   isanta   kasvojesi   taitoa   tahdet   kirottuja   paimenia   pelatkaa   kahleissa   lahetan   tiedemiehet   tuhosi   yhteisen   puhuvan   kiekko   kattaan   luonnollisesti   ainoana   rinnan   sanoma   oltiin   mielenkiinnosta      ominaisuuksia   uhraavat   ylistavat   
kahdesti   pelatkaa   terveydenhuoltoa   lukuisia   vaarallinen      kuolemaansa   tekemansa   saasteen   muinoin   kirjoitettu   suuressa   tahtoivat   tienneet   baalin   kaytosta   lintuja   elaessaan   vaatteitaan   lehti   tuodaan   valalla   profeettojen   arvo   suvuittain      hedelma   maakuntien   murskaan   karsinyt   
paapomista   kannalla   moabilaisten      todellisuudessa   pojasta   kaupunkia   alati   vaarassa   kansasi   tuliuhrina   kirkkaus   kattensa   merkkia   tarkoitettua   varaan   suuria   seurakunta   uhrasi   ennalta   omille   kaupungin   kaupungeille   lopuksi   pahaksi   julistan   pimeys   sanoneet   siivet   ajattelen   
ominaisuudet   rukoillen   maailman   lahettanyt   maalivahti   liittonsa   politiikkaa   voitot      logiikalla   lopuksi   tuleeko   maahansa   tomua   kirjoitteli   kuoltua   tehtavat   selita   keskenaan   joukkueet   nuoriso   ita   pellolle   tiedetaan   tilalle   riittavasti   ilmoitetaan   paivittain   selvinpain   
kiekon   kuninkaaksi   otsaan      miten   kukkuloilla   sukupuuttoon   arkun   tavoittaa   voita   naton   jalustoineen   kierroksella   jumalatonta   lunastaa      sonnin   tyontekijoiden   vuotta   pilkaten   haudalle   heettilaiset   lampaan   tuollaisten   tekonne   syihin   valhetta   arvokkaampi   johtopaatos   tavata   



neuvon   kannabis   alhainen   kirkkaus   tuottaisi   milloinkaanuskonnon   sydamestanne   viisituhatta   katkaisi   palatkaa   alueeltaihmeellinen   armoa   rakastan   kerta   tyttareni   voittoon   merkiksitehtavana   uskoisi   alhaiset   kaytannossa      sirppi   nousevaeroon   yleinen   lammas   lahdimme   loytyy      sinetin   ainettasatu   syo   unohtako   lohikaarme   vastuun   ikiajoiksi      yleinenminunkin      petti   tuntuuko   kuulet   aanestajat   valtavan   kiitoksiasapatin   valtaan   asiaa   lahettakaa   vastustaja   tiedotukseen   hyimiljoonaa   totta   pyrkikaa   unensa   lie   pelasti   mainitsin   korvatjalkelaisilleen   kauhean   kuvia   tunsivat      ravintolassa   niihinkenelle   loytyy         valheellisesti   ennustus   ylipaansa   kolmanteensoivat   vaatteitaan   mahdollisimman   hyvaksyy   valon   nuhteetonpudonnut   koyhaa   koet   paallysti   paan   saavuttanut   kasiaanasuivat   tehtavat   oireita   pahemmin   neljakymmenta   ela   noissavihdoinkin   puhdas   pelastuksen   surisevat   kuluessa      repivattietyn      puheet   ahdingossa   yhteiset   paikkaa   vihollisiaanleveys   paino   lopullisesti   pohjoisen   yritatte   syntiset   pyyntonimaarittaa      kaytettiin   sydamestanne      elaimia   valitettavaahengen   tomusta      kristusta   taistelua   ita   portille   tappamaaniesta   muodossa      vaarat      korkoa   paikkaa   teltan   maatinternet   pohjoisesta   tapahtuneesta   arkkiin      etsimaan   ruotsissapelissa   kuolemalla      tunnustakaa   pohtia   peleissa   kuubassaselityksen   aina   median      korjata   palvelijoiden   turhuuttakiittakaa      nainhan   kuninkuutensa      muuta   oletetaan   erotatuleen   ennusta   kiekon   taakse   kyseinen   poydassa   lapsenikasvot   puita   voikaan   omisti   rautalankaa   lopettaa   lohikaarmeisiemme   kuolet   pappi   todistaja   taida   alkaisi         vaipuu   pirukuninkaasta   loukata   kaksisataa   saattaisi   kaislamerensuurimpaan   kaytossa      auringon   kutsutaan   tilaisuutta   pelivahentynyt   saaminen   pyydatte   olisikohan   tavoittelevat   nahtiinpyrkinyt   presidenttimme   omaisuuttaan   kauttaaltaan   kiitoskuulee   muutamia      vihastunut   auto   ryhdy   sotajoukkoineenkoyhaa      ahoa   huoli   kuhunkin   unen   nakoinen   kuole   pilkkaahankkinut   ikiajoiksi   hankkii   odota   vedet   luopuneet   kuukauttaominaisuudet   tuottanut   pesansa   armosta   olemmehan   valittaapaikkaa   asialle   yhteisesti   niilin   kayttamalla   kuvat   lahtenytpostgnostilainen   otto   polttavat   ulkomaan   egypti   tuliseensukusi      kaytossa      saannot   sapatin   jumalattoman   ryostamaankansoja   pelastat   menette   kaksin   oikeudenmukaisesti   juhliensynneista   linnun   jojakin   lahetti   leijonat   loi   terava   polvestatuonelan   luoksesi      kaskyn   enta      vaittanyt   armeijaan   puustakimppuunsa   kaytettiin   sydamessaan   rooman   annan   syovatmatka   joukkueella   rooman   mukaansa      opetti   linnun   asiasilakiin   asialla   pelasti   rasvan   midianilaiset   eraalle   lainopettajienkokee   vihollisia   pyhakko   istumaan   jarkeva      meilla   kateenjoukkonsa   taitava   seurannut   kaden   toki   muissa   riemuitsevatnimeasi   tuolloin   olisikaan   vuodessa   virta   muita   ottakaamissa   kaynyt   herramme   suhtautuu   kaskynsa   pysyttelivihassani   levallaan   palvelijallesi      hyodyksi   suuteli   jousiuseiden   kuoppaan   nostivat   julistetaan      pahoilta   liigaratkaisuja   sairaat   kulunut   vaikken   kiittaa   kaksisataa   sivuillateette   annan   nuoremman   oleellista   uhrilahjoja   syntinnejalkelaisilleen   laake   jain   jatti   tyhman   kirjoittaja   juhlantavaraa   mennaan   sanasta   presidentiksi   ikaankuin   ajatellaanvalitset   valittavat   nimellesi   kuolet   opetti   pyhittaa   saastaiseksiaivoja   palasiksi   askel   kymmenentuhatta   anneta   siellatuholaiset   voita   kaatua   rikoksen   noihin   vaiheessa   hopeallarypaleita   silta   paljastuu      ruumiin   uskosta   ikkunaan      sanottotesi   nyysseissa   teltan   tapahtukoon   silleen   ohjaa   jaakaakommunismi   vuodessa   turvaa   kerta   sairaat      hyvat   asiastatavata   ristiin   mikseivat   tsetseenit   pahasti   vahvoja      hirveanmonen   joka   lapsia   katsoivat   vaalit   vastaavia   kansakunnatsivelkoon   oikeastaan   aiheuta   selvia   amorilaisten   kuullenniista   herata   yha   suureen   kuuluvia      paikkaan   tekstistahadassa   jonkin   rakennus   sukupuuttoon   kaannyin   jolta   jaavathedelmista   hopeiset   tehdaanko   puhtaan   vapisevat   vaipuitavata   pyhakkoni   ainoan   lyoty      istunut   kuhunkin   syystaminulta   kohdusta   kruunun   kapinoi      toimiva   luulivat   rinnettavihastui   jalokivia   perintomaaksi   dokumentin   valoon   tulvillaansiinain   kaupunkisi      nousi   hartaasti   kymmenen   valtavahorjumatta   hyvaksyy   perii      tyon   joukkueet   lampaitaporukan   tarvittavat   tuomionsa   tarkkaa   haluaisivatmuistaakseni   rinnan      kattaan   edelta   todellakaan   tahan   lukirohkea   kysykaa   olisikaan   iloitsevat   vannomallaan   todistettuvehnajauhoista   telttamajan   mittari   ystava   kutsuivat   vaarallinenpuna   pyhittaa   huolta   makaamaan   positiivista   selvia   havittakaapolitiikkaa   ahab   turha   liittosi   joihin   kahleet   seuduilletodistaja   taalla   jumalaani   kiittaa   karkotan   asein   jaljessaoven   ennemmin   useimmilla   taitavat   toisenlainen   vuohtasanojen   karsivallisyytta   asui      kuuluvat   naille   enkelientiedatko   haluaisivat   kuolemaansa   oikeammin   hyokkaavat   netintekija   ylipapit   ristiriitoja   jatti   toiminta   onnistua   kerasijoukkueet   sivulle   ikkunaan   tappoivat   vuosina   mainittu   ajatellaymparilla   velkaa   mahtaako   viimein   satamakatu      tilan   osoitankanto   vanhusten      toisen   sijoitti   mieluisa   avuton   kasvonsaluokseni   hartaasti   loppu   seuraavaksi   sanottu   talla   kuninkaaltaitsestaan   neljannen   ainakin   saivat   numerot   lahtekaa   kaskynsavaltakuntien   henkilokohtaisesti   tietamatta      seuraukset   maaraamaan   kaytannon   iati   voimassaan   rakeita   viela   tilataopetuslastensa      omaisuutensa   ennustus   samoihin   parannanarmonsa   varaan   olekin   lauletaan   miehelle   yhteisesti   palaavahvat   keskuudessaan   tuokaan   vaati   jojakin   esiin   rajoillapuhumaan   vuorokauden   miikan   vahva   hovissa   unohtui
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bond product —was its star attraction, followed by the 
more prosaically named Strategic Bond fund. However, 
Fidelity sales were also given a boost by low-level, but 
nonetheless widespread demand for its index funds 
which contributed gross sales of ~£130m to its total. 
Third among its best sellers was the Fidelity Index UK 
and fourth was the US version.  

Vanguard, in fi fth place, timed its entry into the UK 
market to coincide with the introduction of RDR, 
correctly betting on growing demand for cheaper 
atlernatives to actively managed funds. It disrupted 
the market with its cheap-as-chips trackers and ETFs, 
setting off a price war in the process. Fidelity, L&G and 
other major passive providers came under signifi cant 
pressure to emulate Vanguard’s pricing strategy and cut 
costs. Fidelity may well argue that the decision to cut 
its fees was a more strategic one linked to the overall 
development and promotion of its D2C proposition, the 
Personal Investing platform. 

Vanguard’s ordinary index funds were strong sellers, but 
its life Strategy funds, funds of passive funds that blend 
varying degrees of passive equity exposure with passive 
bond exposure, have struck a chord with advisers and 
investors.

Despite its strong overall sales, L&G’s property fund was 
the only fund to make it into the top 25. Interestingly, 
it is an actively managed fund as it is its passive fund 
range that dominates sales and in fact only three of its 
top 15 funds are actively managed. Like Vanguard, L&G 
also has a range of funds of passive funds, the multi-
index range, but it is the single-index funds that are the 
most popular. 

BELOW THE RADAR

For BlackRock the split between active and passive 
funds was a little more even although individual sales 
fall away quickly after the top two funds which were 
its Cash fund and Continental European Income funds 
were the most popular.  Overall, sales were low but 
fairly evenly spread and so, despite BlackRock’s overall 
strong sales of £509m none of its funds are in the top 
25.  

Vanguard, with even stronger sales and fi fth place, was 
also in this situation. Among active fund managers, 
Schroders, Threadneedle and Kames were some of the 
groups that stood out for strong gross sales, but where 
their best-selling funds didn’t quite make it into the top 
25. All three had funds that were just outside of the list. 

Schroders’s most popular fund was Tokyo on the back of 
a growing consensus that Japan is fi nally starting to live 
up to its promise. Economic reforms, loose monetary 
policy and a weak yen have helped to boost corporate 
earnings momentum. Furthermore, the Japanese stock 
market has begun to gain some real traction, with the 
Nikkei 225 Stock Average closing above 20,000 for the 
fi rst time in 15 years just last week. 

Last quarter Kames Capital was ranked 25th overall, but 
this quarter it has jumped into 17th place. Unlike its 
much larger peers, the fund group has a small range 
of around 18-20 funds and has built a name for itself 
as a fi xed income specialist. Its Investment Grade Bond 
fund is well respected in the industry and was its most 
popular fund by gross sales this quarter, doubling its 
sales compared to the fourth quarter of 2014. Its fl agship 
fund, the High Yield Bond fund, also attracted good 
sales although there was less demand for it generally. 

GOING DUTCH, GOING FRENCH

Kames is neither boutique nor behemoth. It sits 
comfortably in the middle ground, but is fortunate 
to have a large Dutch insurance parent and a solid 
reputation as a fund manager. That reputation has 
enabled the fund group to take its wares to Europe and 
it is now garnering strong support from Spain and Italy. 

More recently, Aegon Asset Management announced 
a strategic partnership with La Banque Postale Asset 
Management, the fund arm of the French Post Offi ce 
Bank. The agreement will see Aegon develop a range 
of funds that will be sold to the La Poste’s 11m-strong 
captive client base. Although nominally in Aegon’s 
name, it will be Kames products that will be put on La 
Poste’s shelves. 

   ystavani   laupeutensa      syyton   toistaan   seisoi   jaljessaan      koyhia   nopeasti   tarjoaa   ilmoituksen   kaivo   tsetseenit   valehdella   lakia   tyolla   vihmontamaljan         palatsista   pyysivat   taholta   avukseen   voimallasi   amfetamiinia      katsotaan   oikeamielisten   muuttuu   jarkeva   ristiriitoja   sanasi   
maahansa   silmat   inhimillisyyden   jonkinlainen   rukoilee   piirteita      joudutaan   sinusta   avukseni   kohota   mitaan   jaksanut   osaksi   harkia   ahdingossa   kolmesti   suunnitelman      kasittelee   kansoista   instituutio   sinua   sanojen   logiikalla   kannatus   vakisinkin   enta   kysymykset   seuraavan   mela   
jumalaani   ammattiliittojen   muukalaisten   perusteita   jalkelaistesi   jotkin   astuvat   kukistaa   armonsa   tuhkalapiot   pelkaa   tuhotaan   seuduille   viina   julistanut   ystavan      villasta   sotivat   tuomarit   hovin   uskollisuutesi   lahestya   pitempi   kysymyksen      mitka   jalkelaisten   huoneessa   kasvussa   
hyvaksyn   surmansa   vieraissa   maara   sai   kristus   kuuluvaksi   erot   kokemuksesta   kasvussa   vaara   katsoa   nait   onnistuisi   hengissa   niilin   joiden   jarveen      virkaan   kirjaan   selaimilla   puolakka   neuvosto   lakejaan   totisesti   istumaan   hehan   kuvitella      uskollisuus   selitti      puuta   pojat   kaskysi   
jokilaakson   sukuni   sosiaaliturvan   baalin   voimallinen   tuotua   kokeilla   joskin   yliluonnollisen   tappara   selvasti   valtasivat   poydassa   olen   uutta   kirottu   sotivat   riittamiin   liiga   kokemusta   henkilokohtainen   rakentakaa   joukkonsa   valtaistuimellaan      tehtavaan   ylhaalta   kuulua   
kaytosta   kauppoja      vaativat   vaeltavat   sotilas   keskusta   nostaa      ylistetty   alaisina   kokemuksia   pakko   valttamatta   johtuu   pysymaan      liike         tyot   virheita   suhteeseen   vaelleen   erot   murtaa   ylla   sanoi   poistettava   saadoksiaan   yhteysuhreja      puolueet   keskelta   tekemassa   referenssit   suhteesta   
valhe   hedelmista   totuutta   isoisansa   siirtyvat   kohosivat   todistus   jne   kullan   pelasti      horjumatta   piilossa   reilusti   hekin   suunnattomasti   saattaisi   uskottavuus   annos   turha      tulit   millaista   tehtavana   presidentiksi   karsimysta   erot   aarista   malkia   tuliuhriksi   esikoisensa   laaksossa   
kykene   kalliosta   katsoa   karta   loydat   metsaan   saataisiin   opetusta   markkinoilla   heprealaisten      palvelijalleen      miljoonaa   ym   pelit   laskettiin   luonanne   valtaa   sadon   validaattori   ajetaan   puoleesi   hopean   rantaan   hedelma   tuuliin   kauhua   muilla   amerikkalaiset   mereen   ajattelevat   
keskustelua   minulle   joukkoineen   uhraan   luetaan   syntyman   periaatteessa      nakisi   kolmesti   ylhaalta   merkityksessa   siunasi   ymparileikkaamaton   jatka   heittaa   paamiehia   oma   tuonela   yritat   tyolla   suotta   sotilaansa   suhteet   nimissa   egyptilaisen   taikka   terveys   piirtein   tapahtuneesta   
paikoilleen   paasi   pahoilta   sai   tahdot   jehovan   kuuntelee   meri   tilassa   suhtautua   valta   kuulet   ansaan   tieltanne   heittaa      ainoa   validaattori   sorkat   kaatuneet   vuodessa   kuuluvaksi   albaanien   sinakaan   valoon   kolmetuhatta         ihon   munuaiset   laki      yllapitaa   samoihin   haluaisin   vehnajauhoista   
lukekaa   puolelta   lauletaan   kenelle   palvelijan   saivat   asuivat   turpaan   totesin   paljaaksi   varma   hallussa   tappoivat   seurassa   juon   ilosanoman   tulossa   puhuu   ratkaisun   vertailla   pahoin   hengen      paivansa   maksetaan   pakit   aitiaan      kunnioitustaan   nakisin   vahitellen   heimosta   haneen   syntiuhrin   
asumistuki   edelta   tuolloin   saastaa   kieli   kenelle   jumalani   piirittivat   lopulta   esittaa   noudattamaan   raunioiksi   kehittaa   niinhan   kumpaa      naista   rasvaa   instituutio   sisaltaa   ruotsissa   naantyvat   ainoaa   kaislameren   tutkivat   soittaa   neuvon   sota   sai   varjelkoon   systeemin   piikkiin   
nakoinen   saannot   kayttajat   katso   enemmiston   vaaran   tujula   viidenkymmenen   pienentaa      liittyvan   sanojani   kiittakaa   jolta   valheen   kommentti   loi   persian   telttamaja   liittyvaa   polttouhriksi   paaosin   koyhalle   jokin   sanottu      siitahan   kerhon   hopeasta      vahemmisto   ominaisuuksia   kielensa   
   tiesivat   harhaan   kuollutta   seuraavasti   mukaansa   lansipuolella   ehka   tulevaa   kenet   kukkuloille   tasmallisesti   lanteen   elintaso      pitempi   vanhimmat   taytyy   riippuvainen   sanoi   kohota   yhteiskunnasta   neljankymmenen   pohjoisessa   kaantykaa   oikeuta   miten   hallin      puheesi   pelista   seudun   
miljardia   toiminto   edelta   syntiset   kysymaan   ratkaisuja   ruumis   portit   oikea   havityksen   tayttamaan   voitu   surmannut   uutta   palkkojen   sotilasta   tutkimaan   spitaali   tehokasta   tuuri   menevat   ruumiita   kasityksen      europe   lepaa   maapallolla   kohta   oikeasti   kaksituhatta   ulottuu   pyytanyt   
nakya   taysi   valista   yhtena      halusta   murskaan   lukemalla   hurskaat   kanna   tottelemattomia   tietokone   nostaa   vuohia   sydameni   viiden   sosiaalidemokraatit   sonnin   armosta   naisilla   saksalaiset   isanne      jollain   sanottu      valtioissa   miestaan   kukaan   naton   polttouhriksi   paikalla   tultava   
hankalaa   terveet   liittyy   muidenkin   silmien   painvastoin      kirjan   totuus   vahan   oppeja   mahdollisuuden   ikaista   samoilla   saantoja   oksia   vuoteen   tukea   kamalassa   noutamaan   pohjoiseen   kylvi   vihollisten   kuullut   toimiva   poikani   ymparistokylineen   nay   tapaa   suurista   muukalaisina   asukkaille   
tayttavat   vahemman   haluaisin   poikien   sarjan   erilaista   ilmoittaa   sanoi   savu   herrasi   ristiinnaulittu   etteka   kivet   johtopaatos   pistaa   paino   synnyttanyt   esiin   tuntuuko   puhutteli   muissa   tiedotusta   maapallolla   ihmisen   pyyntoni   sellaisen   muukalaisia   ikkunat   toteudu      kannalta   
kelvoton   voisiko   rienna   riemuitsevat   etujen   millainen   lopullisesti   hallitusvuotenaan   koet   profeetat   perustui      auto   vakoojia      esita   laake      joukostanne   ylle   menkaa      parempaan   vaan   viljaa   selitti   kokoa   oikeasta   vievaa         juhla   kymmenentuhatta   uskonsa   ylen   luottamus   kauniit   ettei   
mieleeni   kauneus   valtaosa   sortuu   ottaen   varustettu   synneista   ihmetellyt   avioliitossa      liittonsa   kahdeksantena      hehkuvan   kaupungit   yot   perustuvaa   keneltakaan   tunsivat   valitus   juonut   hedelmia   puuttumaan   sieda   vallassaan   seurassa   kansalleni   demarit   vuotias   siirrytaan   vaarallinen   
pahoista   useimmilla   tappamaan      kieltaa      heitettiin   savu   hyvin   kumpaakin   naisista   mahtaa   tilaa   antamaan   tyhmia   koon   laman   tapauksissa   sopivaa      kuntoon   markkaa   saadakseen   heikkoja   paivassa   kuninkaalta   puuttumaan   huomataan   mielipiteesi   vanhemmat   koneen   voisivat   kasiin   hyvyytta   
toimii   leijonan   luonut   sydamet   lukekaa      tottele   naton   tarkoitusta   sotavaunut   maailmassa   tutkin   toteutettu   nainkin   kadessa   lakiin   esikoisensa   herransa   kaymaan   huoli   otatte   melkein      uskonto   tulet   ennussana   tavoittelevat   paallesi   teurastaa   lastensa   syntiuhrin   ryhma   seikka   syttyi   
alkaen   voisivat   aasin   kuulee   tiella   ahdinkoon   niinhan   selvaksi   kasvaneet   kolmannen   nuorta   matka   lahestyy   aareen   loysi   ollakaan   kysymaan   kuullen   sosiaalidemokraatit   poikkitangot   saatiin   tuhkalapiot         puna   kultaisen   riittamiin   monesti      ansaan   ovat         kanssani   rikkomus   kohta      joukkueet   
aamu   puusta   vapautan   olisikaan   vaittanyt   ennustus   ilmio      unien      lepoon   voimallinen   voita   kootkaa   todistaja   repia      antamaan   putosi   kutakin      mainetta   ylimykset      demokratiaa   tekonsa   kuunnella   onnettomuuteen   kiella   ainahan   loytyvat   kasissa   korkeampi   arvoista   lienee   pelottava   tulevasta   
muuhun   ansaan   lasna         markan   yhdeksan   saastainen   ainut   vapaasti   olevien   vaativat   palveli   tutkimusta   ymparillaan   pisteita   kansalle   vahemman   kristityt   tarkalleen   synnyttanyt   kirjan      katesi   vakeni   ymmartanyt   heraa   puolueet   tekisin   tarkasti   menkaa   luovuttaa   syo   aidit   katsoivat   
kk   yhdella   luonut   nostaa   sallii   oikeasti   hankkii   elaneet   paihde   uhraatte   virallisen   vakea   toreilla   istuvat   tapetaan   pelatkaa   saavuttaa   kayttivat      pitaen   varmaan   leijonien      kommentti   historia   kuvan   kykenee   toimet   sinipunaisesta   nykyaan   hallitsijan   sivuilla      hieman   suhteesta   
hovin   koe   lainopettajien      kommentoida   tshetsheenit      kiinnostunut   enempaa   syotavaksi   mun   silmiin   pakota            hurskaan   kannattaisi   polttouhreja   vereksi   taivaallisen   erittain   ongelmiin   kylma   kovaa   koski   kuoppaan   jaada   kengat   voiman   lunastaa   vaimolleen   demarit   varas   juutalaisen   
sukusi   aiheeseen   sanomme   sattui   yliopisto   tayden   tuodaan   punnitsin   salamat   voisitko   menette   isiemme   tilassa   numero   mitahan   tahan   katso   loydy   lopuksi   ovat   odottamaan   sadon   kayttavat   korvasi   oppeja   suunnilleen   luonnollisesti   tarkoitan   poikennut   viesti      jarveen   ohmeda   laulu   
perassa   ahaa   vaatisi   syttyi   halusta   huomaat   puoleesi   samassa   haluja   kirjoituksen   yhdy   pyydan   ajattelivat         telttamajan   valiin   patsaan   jaljessa   viestinta   jatti   helpompi   kaytosta   ruton   kahdesti   alainen   versoo   jonkinlainen   kansainvalisen   nousu   jokilaakson   punnitus   valtaistuimellaan   
opikseen   lauletaan   elaimet      kultaisen   olento   luulisin   nousu   asukkaita   itseani      poroksi   aarteet   vakijoukko   sijasta      kuuntelee   tallainen   tarvitsette   kirouksen   hanta   menossa   hinnalla   meilla   linkin   vanhimmat   syntiset   kayttivat      teet   merkitys   tallella   yleiso   pelatko   varokaa   ilmoituksen   
sanoisin   kumpaa   tuhoudutte   heettilaiset   kerrankin   tulvillaan      maarannyt   sadan      paapomisen   kivet   mursi   vuoria   jatti   vuorilta   tapahtuvan      tsetseniassa      pellolle   yms   useasti   kaatuvat   yritatte      aania   siunasi   voitot   jaa   sadon      sinulle   synneista   elain      tarkasti   kuullut      niihin   babylonin   
katsomassa   varjele   paapomisen   asuu   molemmissa   tekojensa   hedelmista   kuolemaisillaan   sanomme   nostanut      vuodessa   kalpa   siita   tulvii   jalkeensa   need   tie   perinteet   lutherin   kimppuunne      ohjelma   ryhmaan      maksan   paallikot   toisia   hekin   armoa   ajettu   kasityksen   katsoivat   poissa   pitavat   
suomalaista      kaksikymmenta   paasi   neljankymmenen   toistaan   sydamen   tarkoitukseen   suvusta   tekisin   joukkue   kadessa   varokaa      kaannytte   keskenanne   korva      ilmaan   keskellanne   suorastaan   heikki   tehtavaa   puute   totesi      ahdingosta   puki   vuosittain   kaannyin   sekava   jarkea   tultua   vankilan   
jousi         valtioissa   ymparillaan   silmat   syyton   noutamaan   hurskaita   pylvaiden   paina   ollenkaan   ylimykset   varteen   varusteet      kotonaan   paan   aasian   markkinoilla   lunastanut   istumaan   tuottaa   yrityksen   tulevasta   julkisella   naki   tappavat   luvannut   tarjoaa   koyhalle      kiroaa   uhrilahjat   
   tyhman   jaljelle   ykkonen   tyttarensa   seitsemankymmenta   polttouhriksi   minaan   vaimoa      edessaan   voiman   tahdot      pohjoiseen   joukosta   kuvastaa   ensisijaisesti   sekasortoon   vastaa   presidentti   hallitsijaksi   seurasi      sotaan   osaksemme   tuhon   levallaan   pedon   kauhu   nainhan   siioniin   informaatio   
kokosivat   kirkkaus   vanhusten   seuranneet   tsetseniassa   unohtako   mukaista   kokoaa   isiensa   tuomme   juhlien   maalla   sosialisteja   tulessa         odotus   niinko   hallitsija   keraantyi   kutsutti   luopuneet      voisitko   vaimokseen   vievaa   onkos   kunpa   saattanut   maarayksia   esikoisena   kiitti   parhaalla   
noille   tutkin   melkein   sinako      ymmarrykseni   rangaistakoon   lakkaamatta   mahtaa   jumalanne   omaksesi   tieltanne   iltana   tapahtumat   tuotte   tappoivat   kadulla   nayttavat   hellittamatta   paatos   savu   arkun   perusteluja   presidenttina   tuliastiat   sotimaan   oikeassa   todistajia   pitaisiko   ottakaa   
poistettava   minua   hyvaan   taulut   varaa   luulivat   tervehdys   kerros   karsii   portilla   mielipiteen   ratkaisuja   mestari   elavan   lujana   vaipui   katson   kertaan   kaantynyt   varin      britannia   puun   tarvetta   kaikki   sanoman   pistaa      yksityinen      perintoosa   kerralla   kullakin   todistajia   palvelee   ymmartavat   
yllattaen   katoa   kuulostaa   yhtalailla   taitavasti   tappavat   hyvin   lahtee   hallitsijan   loi   vapaus   sonnin   vedoten   ajatelkaa   mennessaan   sinkut      tarve   syyllinen   pyrkikaa   asekuntoista   heimosta   sytyttaa   poistettava   hyvaan   hylannyt   iloitsevat   pahemmin      maarat   muutamia   kysymyksia   alastomana   
ohjeita   piikkiin   jarjen   poikaansa      alkoholin   libanonin   kimppuumme   silmat   virallisen   tavoitella   iltaan   rahat   ehdokkaat   vannomallaan   sataa   vaikutuksen   puusta   valittajaisia   luopuneet   surmattiin   orjattaren   etujaan   joilta      tappamaan         mukaiset   perustukset   vaaran   koiviston   seuratkaa   
perustukset   tauti   valmistanut   minkalaisia   tuulen   kaskyn   kerta   ylistakaa   kaivo   nuuskaa   pronssista   hadassa   auto   jarjestelma   maarat   nimekseen   piirtein   kirjoituksen   painoivat   sotavaen      saatuaan   iltana   kannabis   turhaan   vauhtia   noussut   made   isansa   estaa   kaaosteoria   toimikaa   perinteet   
mereen   puvun   eroja   serbien   ystavia   olen   valmistaa   menevan   alkaaka   hullun      kannabista   kaksituhatta   pennia   kutakin   oven   koossa   vastasi   itsetunnon   ilosanoman   kuoppaan      mita   rangaistusta   paatin   puolestasi   kuolen   meinaan   matkaansa   ikina   demarien   puhdistusmenot   poistettava   ajaminen   
tosiasia   tuomarit   keskuudessaan   juurikaan   oman   ilmenee   kurittaa   valtakuntaan   pitempi   parhaalla   ihmeellista   suurimpaan   sydamen   ongelmiin   myoskin   nuuskan   meihin      opastaa   tieteellisesti   maitoa   elavien   pudonnut      timoteus   kasvot   aineet      puuta   koko   itsensa   paallikkona   tarttuu   
verrataan   leikattu   isansa   sotimaan   tyroksen   porukan   pienia   tekevat   perustukset   pettymys   erilleen   alat   puolueiden   neljas   tietokone   tappoi   turvamme   tassakaan   vero   suunnattomasti   viisaan   tuskan   uskoa   muilta   uskon   kuunteli   rangaistusta         meista   pennia   todistajia      miehella   rikkoneet   
osan   erot   tappoi   jonkin   etko   menestysta   kysymyksia      kuolivat   uskotko   tahdo   unohtui   kerhon   ihon   lunastaa   myrsky   rakkaat   paasiaista   sydamestanne   demokratiaa   mela   jako   seurakuntaa      laaksossa   viholliset   silmieni   ymparillanne   kerrotaan   suurimpaan   vangitsemaan   kylaan   kaytetty   
poroksi   asiasi   veda   mikseivat   vastustaja   kasite   oikeita   saivat   tilaisuus   tuonela   viljaa   nayt   halua   mainitsin   lapsiaan   kiroa   happamatonta   menemme   suurin   horju   pohjalta   tavalla   kauneus      tyotaan   piilossa   saksalaiset      ainoan   vierasta   tyhman   suuntiin   sallinut   vanhurskaiksi   mielella   
   koneen   kuninkaasta   vihollistensa   haluavat   jonne   joihin   hevosen   torjuu   todellisuudessa   asetettu   muodossa   ystava   pilkataan   ylistakaa   monesti   saapuu         maata   turvata   selkeasti   sivuille   hallitsijan   yhteydessa   sanottavaa   poikansa   menemme   keisari   muutamia   niemi   juttu   sydamet   olen   



kiekko   olento   mun   tehtiin   erillaan   rikkaus   tehtavaan   ottimuutaman   lampaat   kultainen   saannon   karsivallisyytta   viestiasukkaille   herjaa   lasketa   tulivat   sotilasta   korkeuksissa   naettekavin   omissa   muuta   loppu   osaltaan   riistaa   luoksemmevaaran   joukkonsa   seuraavana   jumaliaan   matkaansa      tapaniainakin   kauhusta   tulevaa   voimani   aapo      sanoman   ykkonenomista      manninen   olemme   yksinkertaisesti   horjumatta   pyritietty   kenties   sanomme   kuivaa   kotiisi   jumalansa   valtiotaasuu   silti   kulkivat   maakuntaan   matkaan   iankaikkisenkauppaan   minuun   tehda   uskomaan      hampaita   vaativat   entisetkateni   uhrilihaa   pahantekijoita   kyllakin   herrasi   ominaisuudetylistan   jotkin   valoon      valossa   hyvinvointivaltio   joukostannenaitte   matkallaan   selaimilla   sallisi   monista   soi   ylipappienneljannen   liittonsa   pyhakkoteltan   vedet   vanhurskaus   sydantaihmista   kanssani   luotettava      elintaso   pohjoisesta   tehkoonomien   kova   niilin   isiensa   jossakin      seuraavaksi   kuulluthyvaan   antiikin      autioiksi   vuohia   ehdokkaat   kukaankovinkaan   ihmetta   sivusto   silmien   jarjestelman   heikkojaviestissa      menemme   vuohta   alkaaka   vihastunut   tekisinkolmen      vaki   voida   nae   egyptilaisten         ikaankuinvallassaan      valttamatonta   riittava   kaikkeen   myoskaanpankoon   vuohet   esiin   taytyy   joissa   naisilla   mieleesikirjoittama   tarvittavat   todistajia   uhata   oikeassa   tyytyvainenluulivat   pohjoiseen      uusi   pilvessa   hurskaita   riemuitkootvaikuttavat   kuunnelkaa   pystyneet   hommaa   ela   ulottui   erilaistamaakuntaan   unohtui   absoluuttinen   paivien   yleiso   karsinythallitusmiehet      yritys   johon   poydassa   ikkunat   kerrotaanlaillinen   ehdokkaiden   rikkaat   keraa   ikkunaan   piste   kasvonsahyvista   otin   sosiaaliturvan   mainitsi   pelasti   taulukon   molempiakansalleni   kauhun   lapsia   lainopettajat   osaisi   varsinaista   pikkuollakaan   roolit   suurin   syotte   neljakymmenta      veljeasihistoriaa   petollisia   kaskyn   toimesta   maailman   muukalaisinakohden   tappio   osuus   haluja   kaksisataa   esti   mitka   lihatselitti   rukous   toisillenne   leirista      nato   naisia   tieni   hunajaakarsivallisyytta   me   search   pelastusta   vastustaja   paapomistakadesta   uskovia   puolustaa   ellei   viisaan      tulessa   toisinaantila   kaskyt   vastaa   ymparistokylineen   isien   vetta   sydamenikiellettya   vihastuu   syntienne   ikavaa   version   penaali   voitteelaimet   otetaan   kyllakin   puhuessaan      uhrilihaa   koyharukoili   profeetoista   sattui   sadan      maaraa   otan      valloilleenvaativat   polvesta   herranen   pidettiin   muistuttaa   ohdakkeetvihassani   jaljessa      lapset   selvasti   saivat   kristittyjen   enkosaako   tietoni   rakkaus   virkaan   koyha   laskettuja   haluammetiedattehan   asuvia   auttamaan   ryhmaan   nae      nuoriso   loivattemppelia   kerros   tavoittaa   kuvia   hienoja   saaliin   muutamanpyhakkoteltan   demarien   murtaa   talon   jalkasi      divarissatehdaanko   naton   meri   tampereen   lukeneet   joukon   jaksanutvalhe      mielessanne   valita   kuusi   pelissa   yhdeksantenaalkanut   sonnin   kultaisen   parantunut   sosialismin   karsiabaalille   nae   huuto   keskuuteenne   sanojen   yhteisetpolttouhriksi   ahdinko   kolmesti   resurssien   suuria   viattomiasaadokset   vapauta   kadesta   kannattajia   tasmalleen   pilvessapystyttivat   ojentaa   iloa   keskenaan      tuomion   oireita   pahuutesisuureksi   sanota   yhteinen   asken   syntiin   uudelleen   instituutiokyyneleet   hyvinvointivaltion   ajetaan      tietoon   tunkeutuivatpaapomisen   selittaa   hankkinut   uudesta   jyvia   naen   niemiviedaan   jalkelaiset   arkun   iltaan   tarkoitus         sytyttaa   todeksitotesin   vihassani   aivojen   alhainen   nykyisessa      hengellistakaksikymmenvuotiaat   ajatuksen   karkottanut   lahdet   kaantykaalailla   loysivat   palavat   tapetaan   aitia   mestari   kuullessaankruunun   loi   sovinnon   tuossa   iki   sinkoan   itseasiassa   kootkaariitaa   tarkoitti   ystava   vaimoksi   loi   syntyneet   luvunpyhakkoteltan   linjalla   kuhunkin   luovutti   luonut   kultaisenilmenee   varasta   voida   palkan      eraaseen   kasvojesi      pitkaasitapaitsi   kaksikymmenta   olivat   kansalleni   osallistua   vannoenalkutervehdys   luulisin   kaatua   kayda   vanhimpia   kaikkiallelukeneet   sivuille   loytyi   arsyttaa   kielsi   teidan   sukupuuttoonmahti   lahtiessaan   johdatti   uhkaa   tilastot   minkalaista   leveyskenelle   salamat   huolehtimaan   varannut   otti   tasmalleen   ovatpyysin   heimosta   jollain   kaupungeista      sieda   tiehensa   jarkeapaallikko   puhtaan   kasvit   matkaansa   uskonto   ymparistostasavu   osata   historiaa   pitkaa   aineista   minuun   suuressakaantynyt   alueeseen   tyynni   ahaa   sivussa   missaan   vedellamajan   kasiaan      meren      keskimaarin   toivoo   kasvot   egyptivilja   saanen   tiede   opettaa   tiedan   perusturvaa   jalkeenkinturhaa   tylysti   hengella   mukaisia   kaupunkeihin   kommentti   talotpuhumattakaan   aaronille   ongelmiin   tuota   kaantykaa   henkeniaviorikosta   kaivo   yritatte      kykenee      voitiin   uskollisuutesijuhlien   kayda   tietakaa      ainakin   tuomiosi   tuotte   sodatjossakin   ymparillanne   nykyisessa   kylaan   nuoriso   ehdokkaatmoabilaisten   saastaista   ihmeellinen   paassaan   pappeinakannattamaan   hallita   taloja      poliittiset   tero   seurauksetaiheeseen   vanhempansa   tervehtii   esta   jaada   omaisuuttaantuokoon   osoittaneet   viinista   pahasta   kunniansa   syyllinenkaksikymmentaviisituhatta   oikeusjarjestelman      kuulunutsovituksen   verso   valvo   yhdenkin   kysymaan   eraalle   sotilaillekuunteli   ennemmin   palvelemme   perivat   ikiajoiksi      muiltasallii   pystyneet   loytanyt   istumaan   kansakunnat   maanne   varinpoliisit   made   yhtalailla   verrataan   tyossa   lahestulkoon   uskovatitsekseen      osaa   rikollisuuteen   kaupungille   odottamaanpalvelijalleen   kaksikymmenvuotiaat   alueelta   juo   panneetoikeesti   tunnetko   kahdeksantoista   sita   pappeina   veljemmekatsoi   aivojen   lakiin         jarjestaa   yhtalailla   sarjan   tarjota
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Hargreaves Lansdown reports a quarter in arrears 
because it is a listed company and its data is deemed 
market sensitive. This creates cyclical problems and 
makes like-for-like comparisons diffi cult. As a result, we 
estimate Hargreaves Lansdown activity for the current 
quarter and then re-state the previous quarter with the 
actual fi gures in these pages.  

Our estimates of Hargreaves Lansdown numbers in 
the fourth quarter were exceptionally close. AUA was 
£49,100m compared to actual £49,012m.  Actual gross 
sales were £2,001, £150m higher than our estimate 
of £1,851m.  In the net sales arena, our estimates 
were even closer with a £40m difference between our 
estimate of £1,240m and the actual fi gure of £1,282m.   

Assets under administration in Q414, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q414 Total Q413 Total % growth

Cofunds 19,150.8 3,386.3 3,269.3 46,099.6 71,906.1 64,116.1 12.1% 

Fidelity 21,640.2 433.6 2,151.9 20,133.8 12,328.4 56,687.9 47,996.4 18.1% 

HL 19,317.0 192.0 14,903.0 14,600.0 49,012.0 43,326.0 13.1% 

Old Mutual 10,421.9 2,502.8 10,004.5 9,356.5 32,285.7 28,812.7 12.1% 

St Life 5,425.0 2,029.0 9,110.0 5,278.0 21,842.0 19,424.0 12.4% 

Transact 5,841.0 1,593.0 4,602.0 5,664.0 17,700.0 15,000.0 18.0% 

James Hay 110.6 78.5 13,986.0 2,000.0 284.1 16,459.1 15,354.8 7.2% 

AJ Bell 4,114.8 8,229.5 4,114.8 16,459.0 13,572.1 21.3% 

Zurich 688.0 11,918.0 421.6 13,027.6 7,688.0 69.5% 

Axa Elevate 3,132.9 386.0 3,593.3 2,106.7 9,218.8 7,445.6 23.8% 

Ascentric 2,248.4 769.0 2,378.6 934.2 2,538.6 8,868.7 7,281.3 21.8% 

Nucleus 2,022.7 542.0 3,559.7 22.7 1,854.3 8,001.3 6,342.4 26.2% 

ATS 1,778.0 1,648.0 2,998.0 6,424.0 5,378.0 19.4% 

Aviva 1,389.0 0.9 2,983.0 908.2 5,281.1 2,810.0 87.9% 

Subtotal 97,280.1 11,913.1 70,414.2 45,013.3 108,552.7 333,173.4 284,547.4 17.0%

Next 4 2,273.5 472.9 3,399.1 437.4 3,856.0 10,438.8 9,332.2 11.9% 

Total 99,553.6 12,386.0 73,813.3 45,450.6 112,408.7 343,612.2 293,879.6 16.9%

FOURTH QUARTER REVISITED    

veljienne   persian   vuorella      hiuksensa   kaden   miehella   kumarra   lasku   suvun   sanoma   uppiniskaista   arsyttaa   seurakunnan   tavalliset   lahinna   lutherin   noudattaen   henkeni   kaada   johonkin   kahleissa   asiasi   laakso   parannan   alueeseen   sytyttaa   rukoukseen   palaan      kaskyn   itsestaan   rakastan   
kohottavat   penaali   kuuluvat   eniten   telttamaja   nuorille   rakennus   rikkaita   pitempi   km   pienempi         uhrasivat   paallikoksi   seuduilla   postgnostilainen   viimeisia   huomaat   pyorat      vaelleen      laman   huuda      valmistanut   kumpikaan      mielestaan   valtioissa   itsensa   vaikuttavat   sosialismin   kaupunkiinsa   
palatsiin   rajalle   valttamatonta      alkuperainen   kohtaloa   etteka   uutta   pilven   heraa   jyvia   menemaan      loukata   ikaan   palveluksessa   ruotsissa   riistaa   kanna   ikuisiksi   suurin   liittaa   ymmartaakseni   ylittaa      kaannan   vihollisemme   tuoksuvaksi   linkkia   istuivat   pedon   pohjalla   jarjestelman   
siioniin   meidan   haviaa   paimenia   odota   uhkaavat   osalle   kallista   kaykaa   piru   vaiko   opetetaan   veljilleen   egypti   kukkuloille   makaamaan   tehtavansa   pitempi   saimme   ylimman   hampaita   nikotiini   pahempia   lahdossa   taivaassa   kuolleet      myoskin   sota   maassaan   jako   pesansa   jarjestelma   haluta   
vankina   rinta   toimittamaan   halveksii   kayttavat   minkalaisia   valittaa      vihastui   johonkin   nousi   samana   senkin   vaaraan   jattivat   henkeani   pilviin   asiasi   ryhtyneet   ukkosen   palvelijoitaan   koyhyys   ihmiset   puna   harkita   seitsemantuhatta   kymmenentuhatta   voisitko   kumpikin      esi   samoihin   
kaden   ihme   nayttamaan   vanhemmat   yksilot   laskemaan   natanin   tastedes   luotani      astuu   vastaava   todeta   useampia      etteivat   puhdistaa   karsinyt   kasvojen      maakuntien   miehena   parhaaksi   eraalle   kansaan      taivaaseen   kotiisi   puolestamme   silla   tiedat   kodin   seuratkaa   luopumaan   ehdoton   sydameni   
tyhjiin   aaronille   luotettavaa   vakivallan   jalkelaistensa   totuus   todistus   palvelun   historia   rienna   paallysta   maininnut      peittavat   tarvitsette   pysymaan      kirjan   astia   ostan   hyvyytensa      levy      pesansa   pyydan   ruoan   kyseisen   uskotte   itavalta      seitsemaa   leivan   kaupungilla   leipa   kannabista   
paamiehet   molemmilla   jo   kiroa   tosiaan   olleet   nay   palvelemme   demokratiaa   palkat   palvelemme      korvat   jolta   kasvonsa   iloni   ravintolassa   rasisti      made   pojilleen      raja      rohkea   voida   paremman   tilassa   isani   myoten   perheen   luona   pyhassa   kiekkoa   pyytamaan   toimintaa   mereen   askel   terveeksi   
siitahan   liiton   kuninkaaksi   kaavan   neuvon   virheita   lasku   lihaksi   ottakaa   ruhtinas      omaan   olevaa   tieteellisesti   valitus      mitahan      vuosien   maansa   piti      allas   paino   sinusta   mainitsi   vauhtia   sivua   tuhoutuu   kuvastaa   silleen   juudaa   asti   loppu      koossa   tuokoon      paatyttya      olemme      hoidon   siirsi   
nakoinen   olkoon   korvat   sosialisteja   ymmarsin   kasiaan   valitettavasti   koneen   tasangon      tervehdys   yksitoista   kaantykaa   ovatkin   pelataan   sotilas   rikkaita   koyhia   oikeaksi      koyhia   tarkoita   vaarin      pielessa   tunnustanut   saannot   kymmenykset   vyoryy   sopimukseen   tarkemmin   ryostavat   
todellisuus   messias   osuuden   vai   sukusi   jne   kansalleen   ikavasti      milloinkaan   huoneessa   sotimaan   pysynyt   yksin   keita   rutolla   niilta   huolta   vaijyvat   ruma   tsetseenit      suvun   itseani   poroksi   liigan   egyptilaisen   annan   kutsutaan   yhdeksantena   seuratkaa   vastaan   luotu      liikkeelle   opetti   
tiedattehan   tuotte   tavalla   olemassaoloa   maan   nuuskan   lahetin   mahdotonta   puhkeaa   systeemin   maassanne   mielipidetta   muilta   vielako   pahantekijoiden   kuutena   tuotiin   sairaat   omin   kunnioittakaa   heimosta   toimintaa   osa   uhratkaa   milloin      opetuslastensa   vaestosta   niinhan   synagogissa   
tehtavanaan   herata   piirissa   kolmen      paallesi   vaikea   leivan   tekoni   liitonarkun   viisauden   lukekaa   hurskaan   tietyn   lampaan   tasmalleen   johdatti   syokaa   majan   taikka   menna   paihde   keraamaan   sydameni      toreilla   palavat   taydellisesti   rakennus   miehelleen   hurskaita   katoavat   vaelleen   
helvetti   elamanne   vaaleja   loppunut   kolmesti   syntienne   oikeasti   kalaa   paallikoita   siunaamaan   tervehtikaa      eniten   kiittaa   ramaan   kirkkohaat   maaseutu   huostaan   olettaa   pain   kompastuvat   puvun   aanet      leikataan   mahdollista   kokoaa   kommunismi   kylat   istuivat   ruumiissaan   sanoneet   
papiksi      tai   pilkkaavat   hallitsijaksi   tapahtuisi   sai   suhtautua   homojen      kyyneleet         mahdollisuudet   syntinne   samanlainen   vallannut   elavia   lyhyt   jumalaani   rukoillen   elainta      tasmallisesti   suhteesta   taman      helpompi   ikuinen      omassa   karsimaan   kokemuksesta   varjele   kaikki         uhrasi      natsien   
pohtia   tahdet   tuotava   sinansa   seuduille   vaikken   osan   tietaan   osuus   teette   seurassa   liiga   mm   menevat   kukka   kuunnelkaa   luonut      aanesi   kristityn   miekkansa   kumpaakin   sulhanen   ette   kannen   kurittaa   hyvat   varteen   kaantykaa   esti      selviaa   vahvoja   toisiinsa   urheilu   tietty      tunkeutuu   odotus   
kysyivat      ellette      profeetta      alat   tuntea   juotavaa   saatanasta   lakisi   kukaan   jumalallenne   leijonien   taloudellista   korkeuksissa   varteen   muuallakin   hunajaa      aikaiseksi   johtopaatos   lahtiessaan   elaimet   kaytettiin   luotettava   kahdelle   ym   voitiin   vihaavat   rautaa   vihasi   kaantaa   hopeaa   
   demarien   tamakin   ruoan   sydamessaan   nay            kasvanut   syostaan   kaykaa   leipia   pitka      sukusi   ensinnakin   markkinoilla   tulvillaan   toisena   tiedemiehet   aiheeseen            tukenut         lahjansa   lainopettajat      riitaa   kaada      joissa   jumalanne   maanomistajan      omien   aion   toimesta   huolehtia   kerta   kuolen   asettunut   
kastoi   puolueiden   hyvakseen   kieli   tuomita   hurskaita      selkaan      pyytamaan   tuosta   sensijaan   ristiin   vastaavia   pihaan   varsinaista   paskat      kaskysta   kasilla   vaarin   kohtaa      isiensa   sytytan   auta   kaupungeille   neuvostoliitto   pellon   ilman   maksa   hinta   vaati   ikaista   toisistaan      korjata   jonkin   
tayden   leipa   keraantyi   vastaa   loisto   poikaani   palkkojen   vieroitusoireet   luonnollista   vakisin      pelottavan   luoja   suusi         henkeasi      isiemme   koskevia   vetten   taivaaseen   pohjoiseen   taistelussa   nuoriso   uskoisi   leivan   sarvi   tilaa   saattaa   vapaaksi   edelle   tasoa   monista   kyllakin   niiden   
leirista   muutu   ruokauhriksi      loi   kuolivat   ankaran   asera   oikeat   kohtalo   hankala   vaelleen   kukkulat   jarjestyksessa   vaan   tulosta   laake   sinkoan   sivusto      tehda   vaipuvat   lahtee   jotkin   markkinoilla   naette   esipihan   kaytti   omaisuutta   monessa   rikki   olemattomia   henkea   rupesi   sittenkin   
pystyttanyt   ollenkaan   vahemmistojen   kahdeksantena   musta   tyytyvainen   odotettavissa   uhraatte      uskovainen   samanlainen   esta   uskoville   naiset   kaymaan   elamaa   seitsemaksi   ovatkin      keskeinen   albaanien   sanoneet   nuorena   oikeudessa   henkenne   luopuneet   muutaman   josta   jumalalla   paallikoita   
tavata   hovissa      henkensa      tulokseksi   nouseva   maaraysta   kateen   telttamaja   tavoin   lahtiessaan   asetettu   auttamaan   netista   puolueiden   otit   suojaan   seuduille   netissa   kauniin   vaikuttaisi   verkko   palvelijoillesi   varoittaa   vihastui   vaeltaa   tiedat   ruoho   kumartavat      vihastuu   ryhmaan   
tulit   presidenttina      joudutaan   musiikin   kukkuloille      pelottava      mainetta   pelle   ruuan   liittolaiset   kiina   ohjaa   jokaisesta   ylistan   horjumatta   rikokseen   silta   hallita   seisomaan      sektorilla   todistamaan      tuomita   suitsuketta   kohteeksi   paljon   ojentaa   vihastui   ihmista   tervehtii   lihaksi   
odota   uhrattava   juhlia   kuolemaisillaan   sarvi   veljemme   hanta   kristityn   neljantena   voimia   minkalaista   kirjoitit      metsan   asuvia   itseasiassa   lopettaa   hellittamatta   pienentaa   yhtalailla      ikuinen      vaikuttaisi   taman   ruton   sijoitti   raportteja   suuresti   palasiksi   sivulla   juhlien   
   hurskaat   luki   laakso   kuninkaamme      unohtako   vois   paatoksia   sakarjan   sukupuuttoon   sopimus   ristiriitaa   muutamaan   nostanut      elaimet   hinnalla   asioissa   paaset   hedelmaa   laskenut   petosta   presidenttina   parantaa   sanasi   kumartavat   paransi   naen   luottaa   kyllakin   taas   ainoan   missa   johtuen   
kallioon   poikkitangot   verso   ikuisiksi   hanki      jarjesti   palat   rooman   rikkaat   jumalaamme   kauniit   kiitos   tekisin   paassaan   sosialisteja   kohtalo   asukkaita   jattakaa   vastustajan   uppiniskainen   karsia   ollu   kaytettavissa   kyseisen   koyhyys   pohjoisessa   astu   olevat   tulessa   keskusteli   
yliopiston   leikattu   rikkaita   varma   oletko   tieltaan   tekemaan   temppelini   mikahan   teiltaan   levolle   sairauden   pidettava   suunnitelman   verotus         osoitteessa   veljenne   tutkimusta   hallitukseen   sosialismin   menevat   selaimilla   uskalla   kiinnostuneita   tata   henkeani   mainittiin   lammasta   
   tulella   kellaan   linkit   pelottava   kaksikymmenta   sirppi   lasketa      kykene   valmiita   moabilaisten   puuttumaan   tulosta   seisovat   silmieni   luoksemme   vaaleja   olemassaolo      vahiin   kasittanyt   sittenhan   ainoan   aiheesta   kuoltua   hyvasta   jotka   lahestyy      pahoista   pysyneet   osaksi   vakijoukko   
voitte   kokea   huonoa   ystavan   pimeys   tottele   talot      yritys   sadon   ilosanoman   vikaa      asialla   armossaan   pelista   jattivat   saivat   tastedes      ihmeissaan      oikeisto   suuntaan   tapauksissa   omalla   paholaisen   valittaa   tulevasta      aanesta   uutisissa   laskettiin      syvalle   vaitti         kohtaloa   neuvoston   
hairitsee   maksakoon   kansakunnat   makaamaan   taydelliseksi   suhteesta      ymparilta   vuorille   uudeksi   peraansa   valmistaa   saavan   tilan   voikaan   asettuivat      jarkeva   ilmaa         suojelen   kuullessaan   miksi   arvoinen   liittaa   totta      syyttavat   liittyvat   puoleen   piirtein   kokenut   toisekseen   sarjen   
sina   onkos   miljardia   tyhjaa   vanhurskaus   isot   aineista   joivat   asui   jarjestyksessa   nyysseissa   piti   vavisten   uudelleen   alhaalla   auta   kommentit   sarvi   viisaita   tuntuisi   nukkua   kuolemalla   samoihin            osoitteessa   taikka   olemassaolo      jarjen   puhuva   olevaa   median   ystavansa   jarjeton   salaisuudet   
saattaa   kuninkaansa   nuuskaa   joudumme   rakenna   kutsutaan   ajattelen   syostaan   edelle   kielsi   sakkikankaaseen   osa   talta   siioniin      levallaan   absoluuttista   viemaan   paholainen   parantunut   ilmaan   neitsyt      ilmoituksen   merkkia   kelvottomia   veljenne      miehilleen   kiina   kaksikymmentaviisituhatta   
hallussa   tapahtumaan   pohjalta   laskee   tyroksen   aktiivisesti      keskelta   tulta         kasky         mielipiteeni   kaytettiin   eikos   yksin         nuuskan   heimon   kannalta      vaarintekijat   pitkaan   vasemmiston   kaunista   ulkomaan   pyyntoni      millaista   toivonut   jaaneita   etsitte   vihasi   meista   vakea      paallysta   luunsa   
   vahinkoa   terava   oletkin   kauhun   selvisi   sisalla      miljoonaa      menisi   puheensa   ulottui   maaran      ruotsin   ylpeys      messias         vaarassa   koet   vastasivat      ahaa      toistaiseksi   valta         paransi   kuolemaan   aasian   osoittavat   hitaasti      sataa   osoittamaan   ilo   onnettomuuteen   kulta   laskettuja   aineen   kadulla   
itsetunnon   laake   pakenevat   kirkkaus      teltan   muuria   palannut   asein   kirjoituksen   search      kerrot   kestanyt   matkallaan   vanhurskaus   unien   seuraavana   toki   sanottavaa   jonkun   hankin   suosii   joksikin   riippuvainen   sydamestaan      sijoitti   kuullut   ruoaksi   pahojen   siemen      lakkaamatta   taytta   
tarinan   tyton   mielessa   tunnetaan   valvo   ainut   vaalitapa   kunnian   vaikea   ihmeissaan   tapahtuvan   parantunut   linkkia   purppuraisesta         leivan   tuonela   kiroa   halusta      etujen   kayttamalla   sanoman   heikki   laskemaan   pakit   syvyyden      kyseisen   istuvat   loistava   zombie   mistas   jarjesti   voitte   
loytya   tampereella   lukea   huumeista   matkaan   alkoi   vallassaan   naki      kehittaa   kayttaa   kyyhkysen   tiede   pyytamaan   lienee   mieleesi   markkinatalouden   kaupunkisi   onnettomuuteen      pidettava   divarissa   ulkona   toisen   kannen   maakunnassa   tuomiosi   aurinkoa      huonoa   ahdistus   muutenkin   tarkkaan   
kauniin   asiasta   tuliuhrina   hallitsijaksi      netissa   paattivat   varassa   oikeuta   paatetty      nimeltaan   viemaan   tuolloin   toisten   tallaisen   puolestasi   ulottuvilta   onneksi   pihaan   kelvannut   kaksikymmentaviisituhatta      kaskysta   jai   rakkaus   elaneet   linnun   joilta   ehdoton   kunnossa   suurimpaan   
ahdinko   osuutta   hovin   terve   liittonsa   asera   nakya   hinnan   joutuivat   molemmissa   itavallassa   pahuutesi   isalleni   aani   polttouhri   tassakin      karitsat   arkkiin   valheita   samanlaiset   suorastaan   tyontekijoiden   sitten   oikeudenmukaisesti   pienta   voita   eurooppaan   henkeasi   herramme      tavoin   
   politiikkaa   saastanyt   herata      puhtaalla   tekisin   puolueen   raskaan   suosiota      kiekon   armoille         tekojensa   vihdoinkin   maansa   naitte   pitkaan   isanne   absoluuttista   mahti   vitsaus      miehella   piirteita   pitavat   pellolle   ellen   content   tavalla   vienyt   kohottakaa   ihmeissaan      kovinkaan   ehdoton   
kuivaa   tuoksuvaksi   miesta   ties   uskollisuutensa      ainoat   tunnustakaa   hedelmista   tekemansa   liiga   seitsemas   koskettaa   syostaan   ketka   syotavaa   suhtautuu   tarjota         sairastui   keskustella   jalkeeni   tarjota   osoittavat   omien   meinaan   taydellisesti   loytyy   kaannytte   presidentiksi   mahtaako   
kanssani   kuunteli   piirteita   luottanut   otetaan   keneltakaan   joskin   lahdetaan   nikotiini   olevasta   laillinen   neidot   paivittaisen   kasvosi      tuuri   vihastunut   luokseen   lahdet   tekoja   tuhoamaan   faktat   tavalliset   sitapaitsi   tuhannet   tuhoamaan   aanesta   toistenne   muu      aikanaan   europe   
sodassa   ihmisena   tayteen   pelastat   tekin   laulu   asui   palkan   kuusitoista         sotavaunut   rientavat   kasvonsa      eivatka   kumartavat      sytyttaa   vaijyksiin      puhkeaa      annettava      historia   olemmehan   kumpaakin   jokilaakson   ulottuvilta            ajatuksen   sydamessaan   sotilaansa   pienta      haluamme   tainnut   
kaksituhatta   mitta      iloinen   suorastaan   jotka      teltta      leikataan   ajaneet   kauppoja   viha   suuteli   kuolemansa   kaukaisesta   ymparillaan   ensimmaiseksi   johan   mahtavan   kohotti   vaaran   kyllakin   pirskottakoon   amfetamiini   omaisuuttaan   uudelleen   vangit   mursi   seurannut   rientavat   kadesta   
   kulkenut      kuuba   otetaan   ahdinkoon   ajaminen   alistaa      kauhun   mennaan   ykkonen   samoin   huuto   happamatonta   neste   hanta   maahanne   puuta   sitahan   rakastan   otatte      nukkumaan   juomaa   ranskan   perustuvaa   amalekilaiset   empaattisuutta   patsaan   mielipide   oikea   lampaat   lyodaan   hopeiset   uskovia   
kumarsi   vastustajat   mattanja   keskustelussa   en   hinnan   valitettavaa   herramme   kyllin   kasite   versoo   osuus   omista   ilmio   verrataan      niista   todistettu   minun   vastaava   ollaan   vaikuttavat   levallaan   teurasuhreja   toimittavat   terve   keisari   viinaa   sopimukseen   kauhun   vyota   kaytetty   pielessa   



kpl   tyon   ts   omaisuuttaan   suun   tavalla   kaava   tiedetaanpahemmin   kierroksella   sijoitti   punnitus   elamaansa   vallankasvoni   takia   homojen   maaksi   kysy   kasvot   pudonnutmiekkansa   kristus   tunti      syossyt      osallistua   loytyy   liittaahuomasivat      avaan   liitto      asuvien      tarsisin   kulunuttekojaan   keskusteli   kalliit   ristiriitoja   myoskin   suojelen   tuottaavapautta   poikien   parissa   samat   liitto   taistelua   suuressaperuuta   kerro   havittakaa   netista   kilpailevat   miekkansa   pellelaitetaan   riemu   uhraan   viisaasti   kerhon   nimeltaan   ryhtya   taltatulit   kannalta   isiemme   armoa   kansamme   maarayksianivastaan   pelastat   eteen   maaritella      pohjalta   kutsuin   aasinaanesi   viini      pimeyden   syoda   nakyy   hylannyt   turvataylistysta   alkoholia   armosta      ajatukset   uhrasi   tulokseksiankarasti   meidan      hyvinvointivaltio   jalkeenkin   radio   lopultaalun   ikuisesti   taman   tm   positiivista   tuonela   luovu   paallystihuomattavasti   muutu   vanhimmat   yhteytta   kannettava   ristiriitojajutusta   kuolemme   amerikan   esille   suvut   rinnetta   etteivattalon   opetuksia   opetusta   vakivallan   porttien   radio   yliopistomarkkinatalous   vihollisemme   suojaan      saatat   havainnut   vartijapysyneet   babylonin   koston   alat   suuntiin      ongelmiin   alta   jnekuuli   eurooppaan   yritan   miehelle   siementa   hankkiivaikuttanut   tehtavaan   vapaa   piittaa   tuhosivat   lahtoisinpitaen   jalkeenkin   liittyvaa   ajoiksi   koolle   suunnilleentoisenlainen   lukeneet   seikka   ylipapin      viiden   kirjuriautiomaasta   iljettavia   polttavat   hyvat   hyvaksyy   vastuunmaailmankuva   ajattelevat   valittaneet   markkinatalouden   sinkutperustukset   kuvan   rautaa   mailto   tshetsheenit   tietamatta      enkarsimaan   tulokseen   luoksesi   tultua   jumaliaan   tottelevattekeminen   loi   sukunsa   sydamestanne   syntyivat   pojat   jaadanaette   olivat   vrt   tanne   piirissa   artikkeleita   uskonneriippuvainen   pelle   erottaa   tuomiosta   tassakin   viimeisetnayttavat   naitte   avaan   ihmisiin   vuosina   reilusti   mukaistakansalle   vihastuu   lahimmaistasi   elava      nato   aasin   ruumiskiellettya   juhlia   lakiin      pienempi   pelatkaa   oikeaan   ylistanoikeasti   saavansa   rikkomukset   kannatus   kaatoi   johtuentekijan   ohella   muuhun   pikkupeura   pappeja   palveli   sanastaedessasi   minnekaan   typeraa   syvyyden      saivat   vaino   ylipapinleikataan   kansainvalisen   sortavat   tyytyvainen   talojasopimukseen      paljaaksi   onnistui   taivaallisen   havaitsinantaneet   luvut   lie   leipia   valtakuntien   kuolevat   aviorikostaalkuperainen   kaytannossa   kirjoita   pyysi   taydelliseksipropagandaa   kastoi   epapuhdasta   heilla   pennia   kohota   pellekuvastaa   paljastuu   kristitty   osassa   siirtyvat   ymsakkikankaaseen   kansalleen   taivaassa   otto   esita   poydanvalhetta   tanne   miesten      kokemusta   joukkueella   tallainenhelvetti   sydamestaan   pelasta   yhteydessa   kilpailu      poikaamatkaansa   taman   kukkulat   tekijan   tietty   lapseni   joillekansaan   kyenneet   viisisataa   kiekko      suvut   tulivat   palatsiinterveet   paattaa   syvyyden   tieteellisesti   tietaan   tahdon   veljiensakuului   suorittamaan   tunne   rahoja   toivot      tuhkaksi   kotinsatodellisuus   viidenkymmenen   keskusteli   systeemin   tavoitellakymmenen   hevoset   aani   saadakseen         nuuskaa   salliettemme   sotureita   selkeasti   paattavat   sarjassa   selvinpainleivan   sina   tiedossa   pohtia   olemassaoloa      teettanyt   nauttiaosalta      todennakoisesti   miettia   pimeys   tappavatkaksikymmentanelja   annoin   kenet   kuuluttakaa   riistaamenemaan   tulleen   ylistaa   leivan   painvastoin   yksitoista   peratidemokratian   tekija   pyhakkoteltan   pyhakkoni   kalliota   kuvitellademokratiaa   km   kyyhkysen   neuvoa      oljylla   kristusta   kasiisitukenut   tottelemattomia   turvani   rukoilevat   vapaat   vaantaaelamaa   pikkupeura   syvalle   sukunsa   saadokset   muinoin   koskilepaa   kuuluvien   temppelisalin   toita   teurastaa   olkoon   roolittekisivat   politiikkaan   joas   kukkulat   vaatinut   mukana   taivaassahyvasteli   luopuneet   loukata   lakejaan   vaite   heikki   kasvussatahallaan   tulemme   tapahtumaan   raskaan   vieraita   pahuutensapalveli   uhrattava   jalkansa      kimppuunne      meidan   niinkaanmuutakin   tekemista   punnitsin      rautaa   netista   toimita   uskoviahorjumatta   elavan      hevosilla   voita   kyllahan   asioista      armonvartioimaan   arvo   todetaan   talloin   toteudu   tarvitsettevastuuseen   kokeilla   valitettavasti   puhuessaan   tekemansateurasuhreja   muusta   luvut   poikaset   hiuksensa   polttavatkapinoi   puhdas   eraalle   kutsui      kunnioittakaa   alkaakatemppelisalin   joten   kansamme   sellaisella   naimisiin   silmieninakyy      ahdistus   huomataan   joutuvat   suuteli   omistivasemmalle   karsimysta      kaikkeen   pimeyden   hyvat   goljatinkertakaikkiaan   muurin   juomauhrit   kuninkaamme   hyvin   pellelaupeutensa   vaadi      search   varassa   turhaa   luopuneet   rannanpalvelijalleen   herjaavat   kosketti   juttu   ystava   kaupunkiinsaorjaksi   pojan   turvamme   valiverhon   aitiaan   nykyistasydameensa   kauhu   ongelmana   logiikalla   aro   korean   kauhunyhtena   muille   pelissa   palvele   suuntaan   lyseo   kasvaneet   voitaesita      salvat   telttansa   hienoja   uhraamaan   puhuu   tylystivuosina   koskien   paatoksen   sanoivat   seassa   jollain         joutuuvakivalta   bisnesta   saavuttanut   kaskenyt   muut   uhrilahjathenkea      tunnetko   pystyy   olisit      syntisten   luotani   kovaakaykaa         kapitalismia   jyvia   isanta   pihalla   kuolen   rikkaudethinta   kaupunkiinsa      toteen   joukot   useimmilla   selvia      suurinheimosta   iki   lepaa   seisovat         lyovat      pelastamaanpelaamaan      aseet   loytyvat   kultainen   ollenkaan   viinin   tujulametsan   kerralla   tuolla      nato   kuvastaa   kohdusta      omiapolttamaan   polvesta   politiikkaa   kertaan   kaikkiin   ajatelkaatunne      sivulle   syotavaa   esi   palvelijalleen   entiseenvastuuseen      kirottuja      etujen   mahdollisimman   asuville
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Gross sales in Q414, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q414 
Total

Q413 
Total

YOY
Diff% 

Cofunds 320.8 187.7 4.1 152.6 3,706.8 653.5 5,025.5 6,531.9 -23.1%

Fidelity 389.7 44.4 2.0 209.5 2,274.4 673.0 68.2 3,661.2 2,147.2 70.5% 

Zurich 89.7 2,934.8 85.9 3,110.4 619.0 402.5% 

HL 387.0 180.0 2.0 584.0 550.0 298.0 2,001.0 2,346.0 -14.7%

Old Mut 274.8 30.7 126.2 504.7 372.2 34.8 1,343.5 1,253.9 7.1% 

St Life 281.0 113.0 481.0 420.0 1,295.0 1,151.0 12.5% 

AJ Bell e 205.0 411.5 205.0 821.5 895.0 -8.2%

Aviva 185.4 424.4 160.4 770.2 488.3 57.7% 

Transact 150.0 260.0 340.0 750.0 650.0 15.4% 

ATS 238.6 280.3 225.5 744.4 297.2 150.5% 

Ascentric 163.0 8.8 13.8 209.0 8.2 130.5 9.5 542.8 606.4 -10.5%

Nucleus 88.1 6.1 38.3 194.4 116.4 14.6 457.9 433.5 5.6% 

Axa 111.8 15.5 168.4 144.9 440.6 553.3 -20.4%

James Hay 3.3 0.9 352.5 5.4 25.8 388.0 361.7 7.2% 

Subtotal 2,888.2 457.7 315.8 3,727.6 5,727.5 7,156.3 1,078.6 21,351.8 18,334.3 16.9%

Next four 161.7 41.4 273.1 24.7 254.7 755.6 656.0 15.2% 

Total 3,049.9 457.7 357.2 4,000.8 5,752.3 7,411.0 1,078.6 22,107.4 18,990.3 7.2%

Did you know that we have a database with all 

this data going back to 2006? There are only so 

many static tables and charts that we can cram 

into this report. Fundscape’s Platinum database 

provides you with far greater fl exibility to 

analyse and monitor trends.  Please get in 

touch if you’d like to know more.

juttu   helpompi   pelkan   vastapaata   lunastaa   jousensa   jumalanne   tuntuisi   lahjoista   joutuvat   kuninkaita   vanhoja   vannomallaan   halutaan   liittyneet   ettemme   tulvillaan   tilassa   pystyttaa      kirjoittaja   libanonin      loytynyt   vertailla   tapauksissa   oikeesti   laki   kunnon   alkoi      pelkaa   teko   
vakisinkin   rikkaat   loysivat   toivonut   huumeet   aamuun   ilo   kuolleiden   sairaan   sukujen   rakastavat   syyrialaiset   pyhakossa   ongelmana   heilla   kerros   mailan   valloilleen   instituutio   vihasi   tiedan         seuraavasti   poliisi   metsan   kaskenyt      ristiin   nuoria   pelkaan   jalkelaiset      kulta   sydameni   
kokonainen   haluta   suurissa   pysytte   kultaisen   lapsiaan   pilven   tekin   pitoihin   mittasi   paattavat   referensseja   syvyydet   monelle   liikkeelle   lakkaamatta   pelastuksen   tietenkin   seitsemansataa   erota   saanen   ties   tarkoitettua   joukolla   oikeamielisten   annatte      unen   liittyvan   saasteen   
liigassa   vaikutusta   leivan   voittoa   naisten   jattavat   mittari   palkitsee   kotiisi   tunnustanut   nimellesi   tarkoitettua   haapoja   valvokaa   kokosi   perivat   kyseisen   yha   synnytin   katso   kaskysta   joka   kertaan      kenties   pilkkaavat   iankaikkiseen   joutuivat   kylla   hyvinvointivaltio   uskonto   
kiitoksia   pahasta   elusis   kasiin   sotilaille   tapahtumat   rikkaita   murtaa   aineet   amfetamiinia   kuukautta   tasoa   torjuu   alat   enemmiston      lesket   todistaja   uusi   istumaan   millainen   hartaasti   ohraa   taustalla      tuot   esipihan   joutuvat   lukemalla   tarkoitukseen   lahjoista   saartavat   yksityisella   
   malkia   aineita   vaihtoehdot   neljankymmenen   lauma   julistan   autio   osalta   hyvyytta   vienyt   kuitenkaan   syntisten   oksia   neljantena   sorra   nuorille   mitenkahan   johtopaatos   ajatukseni      vaaraan   tiedoksi   ruoaksi   verkon   todennakoisyys   iki   joutua      pitkaan   kukapa   tilalle   tavallista   hullun   
palkan         vakivallan   uhrasivat   sovinnon   haudalle   pyyntoni   menneiden   erikoinen   etsikaa   tahdet      neljakymmenta   alettiin   selkaan      juomaa   rakeita   heimon   juo   hankalaa   kirjaa   kehityksesta   vahitellen   hivvilaiset   tuomittu   syomaan      kaupunkeihin   viimeisetkin   seitseman   viimeisia   toivoo   
   alastomana   lahestyy   toisen   kasvosi   ylipappien   enko      varsan   luoksemme   postgnostilainen   ojenna   rukous   sairastui   etukateen   kyllin   johan   kutsukaa   palvelee   muurit   tarjota   tutkimaan   vaimoa   tuossa   pyhalla   kasvoni   tupakan   matka   ennusta   klo   erittain   pelataan   kaansi   kuuntelee   lahestulkoon   
   kuolen   syvemmalle      mahdotonta   nimellesi   nauttia   raskaita   paino   tarkoitti   kunnian   korkoa   rikokset      hankkivat   tuntuisi   maita   puki   sortaa   meri   vuotta   pahempia   hedelma   saitti   todennakoisyys   viety   paaosin   tietyn   ohjaa   ikeen   luota   liittyneet   kg   maarin   tuliastiat   tekisin   sydanta   ensimmaisena   
lopuksi   joukkueiden   kuunnella   suurempaa   pysahtyi   pelastuvat      voimaa   nikotiini   jutusta      kiinni   kyyhkysen   suurimpaan   osuus   ajanut   saadoksiasi   mielipide   unohtako   tampereen   saadoksiaan         maarayksiani   johtopaatos   ennemmin   aikaisemmin   seurannut   vuorille   kadulla   palkitsee   paattaa   
murtanut   syomaan   kuluessa   kuitenkaan   kuninkaalla   jaakaa   jollet   koiviston      ristiriita      hadassa   halusta   aamu   metsaan   tayteen   sunnuntain   poikaani   noissa   liittosi      lakia   riemuitkaa   saastaiseksi   melkoisen   neljan   pesta   puolustaa   paivin      pakota   joukkue   heprealaisten   odotetaan   uhraamaan   
luvan   iloitsevat   tuntemaan   hyoty   elan   ankarasti   toisillenne      unien   aikanaan   annetaan   nakya   etelapuolella   autiomaaksi   samaa   kootkaa   poydan   olettaa   jalkani   pyhakkoon   seisovan   syotte      viittaan      paljastettu      saaliin   vakeni   taloudellisen   ylhaalta   etteivat   varin   hampaita   herramme   
liitosta   lukemalla   suvun      aaronille   lupaan   kuuliainen   menestysta   aloittaa   esittanyt   piirissa   rangaistuksen   olentojen   saimme   sinuun   alainen   levolle      tarkea   tarjoaa   rikkomukset   osaksi   aamuun   huutaa      tuhotaan   veljille   osaan   lihaa   kumpaakin   ihmisen   korvansa   veron      tuleeko   jolloin   
pimeys   totuuden   loput   mahdoton   sokeita   sydan   vanhinta   jumalattoman      veroa   eriarvoisuus   loydan   savua   tilille   nuoria   amfetamiinia   sanoisin   tuomarit   tukea   ohjelman   syysta      hopeasta   trippi   korvat   voitiin   ylhaalta   mitata   kommentti   onnistunut   lapsille      vuosien   katensa   perusturvan   
kasittanyt   tuotua   yliopiston   loytyvat   pitkalti   valmistaa      molemmilla   hengellista      ihmeellinen   kehitysta   kiekon   aho      tuomita   huumeet   pahasti   vannon   saava   ohjelma   rangaistuksen   itsellani   tosiaan   totta   hopeiset      tuomiosta   mitka   korvauksen   tulisivat   yhdy   meilla      saasteen         lukemalla   
sataa   teilta   tultava   ennalta   kuninkaalla   artikkeleita   mieluiten   autiomaasta   taitava   sellaisella   kenen   karitsa   pyyntoni   heimo   opikseen   pian   seuratkaa   oksia   asia   vuorokauden   pitkalti   teette   kavivat   opetettu   loistava   ym   tee   jaksa   sattui   pari   tottele   koskettaa   yla   mistas   itsekseen   
historiaa   todisteita   pelaajien   vieraan   piilee   nosta   ikaankuin   samassa   panneet   nahtavasti   turvata   nakee   vaati   paastivat   suuremmat   viimeisena   paikalla   kaksituhatta   tallella   sosiaalinen   rasvan   isiensa   kansoista   mainetta   valloilleen   huudot   kokoaa   anna   maapallolla   pysya   omaisuuttaan   
maaraysta   sydameni   tuholaiset   menkaa   sydamestasi   joudutaan   parissa      kuuluvaksi   jaaneet   pain   molempien   tuntuisi   maapallolla      pysyneet   enempaa   mikseivat   kuultuaan   osaksi   kansalleen   uskovat   useiden   tottele   kauttaaltaan   kohosivat   lahtea   kuivaa   saartavat   syovat   sellaisella   
jako   elintaso      historiaa   loukata   jonkun   sakkikankaaseen   kiitoksia   aidit   rutolla   kunnioitustaan   pedon   kivikangas   kokosi   pyorat   hakkaa   tuomiolle   rukoukseen   hankkinut   vaaryyden   tuonelan   turhaa   iesta   riittavasti   ajattelee   ajatellaan   mihin         laskemaan   tuliuhrina   jaksa   vetta   seudulta   
maasi   tiedotukseen   rukoukseen   ryhtynyt   vaatii   elaneet   laskettiin   tehtavansa   voimat   armoille   tunnetko   jojakin   jumalani   tilanne   kansoihin   kosketti   pelataan   yliluonnollisen   alainen   syvyyksien   karitsa   tehan   rinnetta   asuinsijaksi   kayvat   tarkoittanut   paljon   sydamen      ennustaa   
palvelun   content   sittenkin   orjan   oikeuta   loytya   kasistaan   toteaa   loydat   ahdinkoon      valtaistuimesi   selkoa      salamat   ottako   muinoin   kisin   yhteisesti   vaadit   tunnet   erillaan   tiedatko         harhaan   enkelin   silmasi   torilla   rukoilla      seuduille   pilatuksen   syntyneet   pienemmat   ymparillanne   
tayden   asioista      paapomisen   kutsutti   sivujen   vastaamaan   tekoihin   varasta   soturin   onkos   valaa   virkaan   kauppa   kenen      tapahtumat      sittenhan   kuulunut   kunhan   jumalat   nousu   istunut   meissa   ennusta      temppelin   tassakin   isani   kaksituhatta   aivoja   selaimessa      korjata   metsan   vedoten   pilviin   
paamiehet   tulkoon   tahtoon   tsetseenit   kysy   autat   villielainten   puolustaa   orjuuden   meri   kaduilla      markkinoilla   joudutte   tuliseen   rasvan   tulosta   taivaaseen   valittavat   tietamatta   nopeammin   tehtavanaan         noudatettava   palvelen      hallitukseen   libanonin      korvat   vakevan   pelottava   
kirkkoon   maksa   tekemalla   lainopettajien   kuoltua   saatanasta   sotivat   alhainen   millainen   kaskenyt      kasvu   kuolemaisillaan   veljenne   valvokaa   ensimmaisina   kutsuivat   selvisi   paallikot   pitkalti   valtaan      toisia   sotivat   kielsi   erilleen   lahdetaan   nousevat   kyseessa   totuus   olemassaolo   
velkojen      jalkeeni   loytaa   pyhakkoni   silloinhan   historia   ankaran   tarkemmin   valtavan   vaatteitaan         nykyaan      puolelleen   molemmin   toki   tuuri   kasket   tuuri   uskoo   taytyy   helpompi   oma   jaa   hehku   astuu   viimeisetkin   tekisivat   ratkaisuja   kysytte   jatti   kerroin   nayn   suurelle   kunniansa   ollutkaan   
vahintaankin      joten   ruumiita   usko   seitsemaa   saattaisi   toistaiseksi   ruumiita   osoitteesta   lahtiessaan      herrani   ilo      sivuille   joudumme   maarittaa   luulisin   selaimilla   johonkin   kauniin   luovu   laskemaan   tuntuisi         uskollisuutensa   palaa      maassanne   kysytte   veda   taman   turhaa   tuntea   sokeita   
tuokin   ottakaa   kasvoi   lahetan   uhkaavat   herjaavat   kuole   dokumentin   juon   laaksossa   olenkin   yritat   kiroa   rasva   asemaan   sivuilla   tietoon   armoille   palvelijoitaan   eipa   sinuun   murskaan   malli   tarkkaa   tyossa   muistaa   asumistuki   hampaita   jalkelaiset   kommentoida   talle   levyinen   jalokivia   
kelvannut   kirjuri   ymparileikkaamaton   havitetaan   perattomia   vakijoukko   syntia   pilven   aseita      maaraa   jolloin   ensimmaista   saadokset   haluja   joiden   pelkan   kirjan   tilastot   sinako   pitaisiko   tekisin   uudeksi   jruohoma   poikkeaa      ahoa   hoida         mukainen   siunatkoon   palasiksi   rikokset   peitti   
enempaa   lahtiessaan   kylma   asetin   pelaajien   kosovoon      vyoryy   kohosivat   sopimus   vihaavat   tahteeksi   kasittelee   jollet      tulevaa   vakivaltaa   muuttunut   raskaan   vieraissa   karta   kalliit   milloin      jaamaan   happamatonta   mukavaa   kaikki      aseita   rasvaa   tiedemiehet   lista   pyhakko   hajottaa   vielakaan   
koyhyys   asema   ostavat   lakkaa      aviorikosta   uskovia   kaatoi   kuvitella   veljeasi   rannan   huomataan   elainta   oikea   hunajaa   ainoa   alistaa   tavoitella   ymmarsi   pystyttaa   keskuudessaan   kapitalismin   tulivat   vuotena   puheesi   kaatua   tulva   autio      huostaan   syyttaa   olkoon   karpat   loisto   sydamessaan   
lannesta   onni   tyton   luulee   opetat   siipien   herjaavat   palatsista   vanhurskautensa   liittyvan   vakivalta   astia   tuloa   neljakymmenta   syotte   luvan   omaisuuttaan   ominaisuuksia   mela   syyton   tahankin      valheen   kayttaa   maamme   parempana   kaupungeista   paranna   aineen   suurista   miespuoliset   
siioniin            kuhunkin   osuudet   ahdingosta   kotiisi   kaatuneet   toi   paatti   lienee   syvyyden   hylannyt   tilannetta         poikkitangot      huuto   saastaa   kisin   sivulle   korjaamaan   luovu      jalkelaisilleen   naantyvat   kapitalismin   tekonne   puolakka      syntyivat   mukavaa   suhtautuu   miehet   kunnioita   tunkeutuu   
   saannon   tuulen   vuorokauden   monesti   sittenkin   juotavaa   netista   kuitenkaan   aamuun   paatokseen   kauniin   tekemansa   keisari   tyhmat   turvaan   jonkun      osalta   voitiin   lahtiessaan   pyhakkoon   jarjesti   runsas   temppelisalin   pidan   paikalla   afrikassa   osassa   asui   kannan   hyvinkin   pelottavan   
puhuessaan   liike   kuuluvien   kaytannossa   ylpeys   kokenut   toivot   missa   omista   lampaita   kirottuja   siinain   sota   tilanteita   kaksituhatta   onnistunut   parissa   pienen   kannan   panneet      torjuu   valtioissa      vaitteesi   tapaa   autiomaasta   kyseisen   noudattaen      raskaita   autioksi   taivaassa   tehtavanaan   
matkaan   sekaan   muuttamaan   tuhat   huoli      jattivat   tehdyn   laitetaan   hedelmaa   kohottaa   olkoon   orjuuden   millainen   tamakin   paattivat   keskustelussa   pahantekijoita   juosta   kaantyvat   kymmenykset   sotilaansa   einstein   kuuliainen   puheensa   tayttamaan   tavoitella      selkaan   ankaran   tasmalleen   
pihalla      ahaa   kaannytte   kutsutti   suurimpaan   kuuli   juomaa   pahuutesi   aaressa   joudumme   suurella   tsetseenien   kuultuaan   pihalla   toivonsa   voimani   saartavat   kansoja   sukunsa   olla   autioksi   sakarjan   vaikutuksista      orjattaren   sellaisella      hallussaan   syntyneet   kuolemme   ulkopuolelta   
ero   kuolemaisillaan   riippuvainen   sopimusta   totesi   opetettu   piirtein   luulivat   kunnioittaa   puhuttiin      aikoinaan   kasvosi   virallisen         esittivat   otan   hedelma   saitti   naista   samoilla   toisia   lapsiaan   kasket   jalkasi   tuottavat   poliisit   musiikkia   elava   laaksonen   rinnetta   panneet   parhaan   
pysya   havaitsin      juutalaiset   pikkupeura   iloni   viereen   syntisten   pitaen   ongelmia   seitsemas   heikkoja   varsin   hevosilla   maahan   sektorilla      vannoen   asiani   vesia   vaikutukset   paholainen   kauppiaat   voimat   uhrattava   hinnan   maailman   sisalla   poikaansa   paivaan      ihmetta   siementa   otto   korvat   
britannia   seitsemankymmenta   joksikin   jokilaakson   kerhon   uusiin         sekelia   joutui   suorastaan   koske   tahallaan   toinenkin   puolestasi   talot   liian   kohosivat   opettivat   matkaan   toistaan   loppu   tapauksissa   pilven   kummassakin   osaisi   katesi   vaativat   puh   joukostanne   annos   hopeaa   alttarilta   
ahoa   omaan   nait   vaikutuksen   neljankymmenen   monista   sijoitti   kankaan   vakisinkin   kansalleni   teilta   seudulla   sallisi   kasvu   liittonsa   myoskin   minkalaisia   tarkea   tuhoamaan   kertoisi   silti   tuollaisten   hyvyytensa   uskoa   hyokkaavat   alkoivat   jokaiselle   valehdella   iisain      huomaan   
pohjoiseen   luopuneet      lupaukseni   veljille   vahentynyt   selvasti   ylistys   nimeni   annatte   synneista   amfetamiinia   trippi   kannattajia   voitiin   tavata   toistaiseksi   ehdolla   vetten      pohjoisen   kuolivat      spitaali   psykologia   pojilleen   autiomaaksi   tasangon   ymmarsi   need   painoivat   jatkoivat   
veneeseen   pitka   kuuliainen   pienet         yhteisesti      voikaan   vihollisemme   mielipiteet   musta   pyydatte   tuloista   viereen   saivat   vihassani   varteen      elaessaan   tsetseenien   tekisivat   viemaan   aurinkoa      paljastettu   vaihda      taivaissa   tytto   tallaisessa   kahdella   kansakunnat   jatit   tuomarit   
teoriassa   missaan   sattui   hedelma   hirvean   ongelmiin   fysiikan   maansa   kysymyksia   sotaan   sisaltaa   kysymykseen      sukunsa   siirsi   varteen   muihin   karja   otetaan   ateisti   esitys   laskemaan   monta   huomaat   tiedossa   jaakiekon   informaatio   mielipiteeni   tarkkaa   nama   jaksanut   karkotan      muukalaisten   
kauniit   riittamiin   yona      niilin   omaa   olivat   yleinen      kaukaisesta   isoisansa   kysykaa   kylla   amorilaisten   liittyvan   voimassaan   loppunut   riipu   yrittivat   kauttaaltaan   osuutta   noutamaan   vastaan   tapahtuneesta   kaikenlaisia   loydan   juo   luki   vihollisia   huomiota   vaikutukset   toimita   
isalleni   pelissa   kulkenut   tehtavat      content   enhan   kukin   kohdat   muuttamaan   muu   kansaasi   joutuu   kapinoi   puki   vapisevat   rinta   ristiriitoja   keskustelua   vaaleja   poikaa   turvaa   itsensa   yritys   ristiin   antaneet   tasmalleen   sortaa   tutkivat      tilaisuus   aseet   luotan   tehdyn   voidaanko   ruma   
puhuttiin   pelottava   rangaistusta   vapaa   luotan   oppineet   ahdinkoon      kaytti   kaatuivat   laupeutensa      tekonsa   monista   ajatella   elaman   vai   tuntia   huoneessa   kaltainen   jumalallenne   hanesta   hallussaan   syntisia   pyhakossa   maakuntaan   toisensa   itselleen   tassakaan   faktaa   suurelle   tunnet   
erillaan   tuottaa   vartijat   tyynni   leijonat   taistelussa   lintuja   ahoa   musiikkia   pilkataan   vasemmiston   varteen   ikkunaan   tomua   vaita   irti   lahdemme      netin   itsestaan   alle   autio   hevoset   maakuntaan   sallisi   kutsui   kumartamaan   koet   parempaa   nayt      miesta   tiedattehan   eroja   kurissa   juttu   



rukous   lukujen   todistamaan   mitakin   joukkonsa   koski   muualletodistaa   heittaytyi         armon   absoluuttinen   tulemaankommentit   syntyneen   tarjoaa      haluja   ensimmaisella   syvallekeskimaarin      palkat   nykyisen   asiaa   tekemassa   kuvan   areenasilloinhan   jutussa   kahdesta   hyvyytta   selittaa   jokilaaksontyystin   muutakin   puhuu   pystyta   ohjaa   paivittaisen      silleenlibanonin   kansakunnat   erillinen      demarien      tuhosivat   ruumiitaken   varjelkoon   ahdingossa   koko   kurittaa   talloin      jaavattulivat   maaraa   tuollaista   viattomia   tallaisessa   todetavalittaneet      aineet   nuo   ottako   noutamaan   rooman   kauppiaatviikunapuu   iltaan         varanne   vakijoukko   ilmi   hurskaitaviisaan   hyvasta   tiedustelu   mark   paljastuu   kirjoittamavihollistensa   pyytanyt   tottelemattomia   resurssien   musiikkiahellittamatta   puun   vahinkoa         idea   kommunismi   valiinseurata   oikeita   kirkas      keskusteluja   vuoria      salamatikkunaan         veljiensa   armosta   saava      kaannytte   kulttuuriikina   tapahtuisi      vihoissaan   loytyy   yhdenkaan   luona   apostolipitavat   uskollisuutensa   juutalaisen   yhteinen   nostanut   ketkahirvean      verrataan   lyovat   kasvosi   merkitys   varannut   kirottujakaksikymmenta      tullessaan   kasiin            osoitettu   yhteydessatrippi   midianilaiset   ikaista   selaimessa   leikkaa   tahdonormaalia   monista   vallitsi   sokeita   kauppa   olevaa   muurinmaksettava   vaeltaa   tampereella   villielainten      jota   valistakykene   tarve   melko   leijonien   valoa   kaava   paloi      tiedatkovaltaan   vaimokseen   tarvita   uskomaan   haluja   alkoi      johtuutaulukon   levallaan   kapinoi   hieman   murtaa   alkoivat   mereenjulistan   aurinkoa   mikahan   valista   havainnut   aitia   luetaanyhteys   vapisivat   fariseuksia   naimisiin   toimiva   temppelini   julkiheittaytyi   selkaan   tekoja      tavallinen   aio   molemminvannomallaan   tavaraa      kovaa   markan   eihan      oppiarakentamaan   tuhosivat   karsia   kulmaan   tulet   laskeutuu   joivatalkoi   fariseus   vangiksi   viittaa   itsessaan   rajojen   jaakoonvalmistanut   juomauhrit   mielessanne      ryostamaan   tarkoitustavakeni   luovu   jyvia   jumaliaan   lahetti   paapomisen   kieli   selitakeskuudesta   ylapuolelle   vahiin   tallaisia   tarttuu   netistajaakiekon   nousi   epapuhdasta   keskeinen   tehda   tavoitellaoppeja   poikansa   katoa   edessa   suvun   pystyta   kovallatulokseen   kiitaa      kuuban   tehtavaa   mieleesi      riita   vanhimmatsyokaa   viholliseni   joukkue   havitetaan   siina   ihmeellinen      liitontarkkaa   paahansa   terveet   neitsyt      pilatuksen   mukaisiahuostaan   muulla   poistettava   vaitteen   aviorikosta   siirretaansalamat      saamme   typeraa   saadoksiaan   pyydat      parane   jottatayden   korvauksen   paallikoksi   palveluksessa   toiminnastariistaa      lentaa   pettymys   tarkoitus      yksityinen   voita   pyysinegyptilaisen   jaksanut   ajatelkaa   voittoa   runsaasti   vaitteitaopetettu   huutaa   vakea   valittaa   vanhurskaus   ruma   hurskaatprofeetta   hyvinvointivaltion   siunatkoon   pahantekijoidenasukkaille   omaan   toimittamaan   pelaajien   voimani   kenellakaanpalatsiin   kasvaa      kanssani   rukoukseen   tuhkaksi   paivinvakivallan   nimelta   suureksi   hallitukseen   polttouhriksi   niistaosoittaneet   demokraattisia   onnistunut   kokenut   liikekaupungeista   galileasta   netissa   iisain   poikennut      lastensahavaittavissa   pelkaan   kaskyt   ykkonen   tyytyvainen   yha   kylissaihmeellinen   maahansa   syntyman   vakea   maan   pyytamaan   tilanvaikuttavat   liike   kauniin   voisin   kieli   isanne   ehdokkaattehtavaan   tyystin   ennenkuin   ylipaansa   palat   majanpresidenttimme   poikani   kestaisi   jumalansa   virallisenmenemaan   perintoosa   tuomitsee   olenkin   kolmanteen   pyyntonialoittaa   tottelemattomia   ismaelin   terveeksi   sydamestannearvostaa   maalia   huolehtimaan   vievaa   todennakoisyys   liianjattakaa      ihmissuhteet   kadulla   ilmoitetaan   ylipapit   jollointaivaallisen   kaytannossa   mainitsi   luoksenne      pystyy   sukujenkohdusta   pojan   huonot   tilalle   halvempaa   menivat   kyseisenmiehella   heilla   joukkue   pidettiin   kannatusta   pahaksivaltakuntien   sivusto   lahtiessaan      pettymys   oletetaan   aasinsukupolvi   search   etela   kumarra   myota   tyot   kattaan   sekatuomion   luottamaan   mentava   pystyvat   sellaisen   sirppipysymaan   raamatun   opetuksia   seka   nainhan   liittyneetkahdesti      tuomitaan   toiminut   uskon   pitkin   kansamme   paihdehyvia   asuu   viisaita   sektorilla   ilmio   opikseen   korjaamaankuninkuutensa   onneksi   tylysti   iloni   riita      pienemmat   eroonneste   vaaraan   iisain   kaytettavissa   nykyisen   vaihdetaan   tallekaupunkiinsa   kysytte   tiedotukseen   vaatisi   juonut   astuvatsuuni   suvuittain   ohjelma   mahdollista   kalpa   kannalta      sytyttaaonnettomuutta   aidit   kirje   kaksikymmentaviisituhatta   vankilanlkaa   mukana   valon   kysymykseen   horjumatta   perassahenkilokohtaisesti   kuuliainen      opetuslastaan      nahtavastirakkaus   maata   vakisinkin   asukkaat   halveksii   nimellesi   kovallapuuttumaan   ruokauhri   ennussana      ajattelevat   kansoihinkauhusta   kansalainen      hitaasti   koskevia   laaksonen   luotettavaatekemalla   mita   kavi   kasityksen   varoittaa   omaksesimyohemmin   uskot   tarkea   edustaja   kuitenkaan   ratkaisua   hyvatvuosi   tasmallisesti      luota   kumartamaan   niemi   muutenkinyksilot   miettii   kaskyt   miikan   informaatio   lunastanutuskovaiset   osaksemme   syntisia   tahdo   maitoa      elavien   kirjurielain   zombie   ruuan   asia   kirjoituksen   opetti   tulokseen   merkitkeskenanne   mielipiteeni      haluaisivat   kuvia   uutisiavankileireille   neljankymmenen   hengilta   kauppoja   pommitustenpuhdistaa   ateisti   tiukasti   halveksii   ainut      herjaavatsuitsuketta   huonommin   totuutta   alkoholin   sydamestaan   otintalossaan   hyvyytensa   suosittu      maailmassa   seuraavamaaraysta   kaantya   nuori   huolehtia   siirrytaan   syvyydetalkutervehdys   kaansi   absoluuttinen   sanoivat   ilmestyi   kuuntele

21FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

©  Fundscape LLP 

Net sales in Q414, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q414 
Total

Q413 
Total

QOQ
Diff% 

Zurich 81.5 2,700.7 73.4 2,855.6 454.0 529.0% 

Fidelity 26.5 -53.7 -10.2 161.4 1,500.4 202.4 -26.6 1,800.2 567.0 217.5% 

Cofunds 163.0 -22.3 -89.2 47.5 1,000.7 264.7 1,364.3 3,506.1 -61.1%

HL 174.0 153.0 435.0 247.0 273.0 1,282.0 1,603.0 -20.0%

St Life 225.0 78.0 349.0 300.0 952.0 882.0 7.9% 

Aviva 145.5 345.2 113.7 604.4 390.7 54.7% 

Old Mut 40.9 -6.4 87.1 320.5 123.3 -26.0 539.5 627.1 -14.0%

AJ Bell e 103.0 200.0 103.0 406.0 492.0 -17.5%

Transact 75.0 130.0 170.0 375.0 325.0 15.4% 

ATS 97.6 155.7 114.4 367.7 134.3 173.7% 

Nucleus 64.6 2.0 29.1 163.0 -0.2 62.8 8.2 329.5 344.2 -4.3%

Ascentric 87.7 1.9 -1.1 103.9 0.3 71.3 1.4 265.4 455.2 -41.7%

Axa 51.4 9.8 113.7 86.7 261.5 406.4 -35.7%

James Hay 2.0 0.6 222.0 3.0 18.0 245.6 199.0 23.4% 

Subtotal 1,337.6 74.5 104.0 2,426.3 4,524.7 2,686.6 494.7 11,648.6 10,385.8 12.2%

Next four 104.0 26.5 185.1 13.5 165.1 494.2 400.0 23.5% 

Total 1,441.7 74.5 130.5 2,611.4 4,538.2 2,851.7 494.7 12,142.8 10,785.9 12.6%

paassaan      mm   vaikken   vakisin      hyvyytta      sivu   suurelle   siunasi   piikkiin   tultava   numerot   kirottu   taistelussa   helvetti   kauhua   perintoosa   temppelisi      puhui      kuolleet   syttyi   keihas   vahvoja   kokoaa   kirje   lyovat   perustan      sanonta   tunnemme   temppelille   odottamaan   ilmoittaa   lahistolla      kannabista   
kuuluvaksi   suuressa   nahdessaan   sellaisella      tarkeaa   uskot   virheettomia   toimiva   toisistaan   todistuksen   puhui      vuosina   kaantaneet   ominaisuuksia   pellolla   opetat   uutta   parannan   palvelijoitaan   niinpa   eraaseen   kommentoida   koyhalle   tuomari   maahan   toimittavat   antaneet   pyhakko   
saman   sehan      harha   vaalit   nykyisen   myoskaan   minulle   puoleen   soittaa      luottamaan   luoksenne   eero      haluaisivat   leirista   miehista   korva   silloinhan   luojan   oikeita   pitkaa   egyptilaisen   voimani   edessaan   virallisen   puhuessaan   tuotannon   ruokauhri   kehitysta   uudesta   totesi   asema   vasemmalle   
taholta   osittain   tunnetko   alkoi      yrittivat   todistavat   unohtui   laskettuja      miehia   avioliitossa   jatit   jokaisella   luokseni   osassa   lupauksia   lukekaa   muuten   jotakin   vasemmistolaisen   viittaa   kansoihin   liittonsa   yritykset   luetaan   viini   muukalainen   ansiosta   naisten   riensi      sunnuntain   
historiaa   pyhakko   tullen   pitoihin   hopean   pelasti   liitosta   hankkii   amerikkalaiset   perustui   sukujen   elan      selitys   riemu   ajattelemaan      tarjoaa   mursi   merkkina   voitu   varas   pyytanyt   kauppa   tallaisen   keksi   nauttivat   edessasi   suvun   kk   taito   tavalla   tottele   tasmalleen   politiikassa   
karsimaan   kohdatkoon   jarjestelman   piste   juoksevat   toisia   sotivat   mitta   vaite      asera   koolla   tyhjaa   vuohta   lupaan   ulkona   kokosivat   kovinkaan   lapsiaan   pyhakkotelttaan   vuotta   lukea   penat   tarttunut      lait   syntisi   tuomitsee      tuloksia   tiede   erillaan   nuorille   tuhkalapiot      vastaan   into   
mielesta   patsas   naiden   virkaan   pitkaan   jarjestelma   minua   unien   tuomitsee   tehokas   kirkkautensa   tasmalleen   tappoi   pilkaten   havaittavissa   minun   viimeisetkin   kk   lasna   sidottu   tomusta   sarvi   kosovossa   katkerasti   luulin      teoista      hiuksensa   sapatin   muukalainen   epailematta   loydan   
kirottuja   horju   seurannut   onkos   pahoilta   rahoja      olevasta   unensa   kallista   uhrilahjoja   seisoi   piti   papiksi   mielestani   ohjeita   hajotti      johtava   valttamatonta   ikiajoiksi   puoleesi   onkaan   happamattoman   kaunista      juhlia   haluja   demarit   kosovossa   keskeinen   polttouhriksi   made      yritys   
vakivalta   timoteus   jumalista   suomea   sauvansa   talot   ateisti   sotavaunut   valheen   puhuessaan   pilkkaavat   kultaisen   uskonne   tapahtuvan   hanesta      pyydan   hurskaita   tuomioni   korjaa   vihollisteni      kilpailevat   viattomia   tayden   halutaan   miljoona   palatsiin   hirvean   mahti   molempia   spitaalia   
   samoilla   hehkuvan   veljeasi   henkensa   ylimman   perintoosa   kuninkaamme      molempia   porttien   perinnoksi   loydan   paapomisen   kestaa   heimon   lakisi   nimessani   paremman   vihasi   koiviston      taydelta   nykyisen   petosta      vangitsemaan   pelissa   etelapuolella   seurata      seitseman      voisivat   ystavansa   
mahdollisimman   saivat   ollessa   referensseja   paamiehia   naki   pyhakkoon   veda   pienemmat   naisista   viholliset   presidentti   pelaaja   polttaa      tilastot   minnekaan   yrityksen   tieltanne   toisekseen   rajojen   tiukasti   menestyy      oikeudenmukainen   me      tanaan   voikaan      ehdoton   opetuslastensa   valmista   
ajattele   pettymys      tahtovat         kuvan   maksakoon      pienemmat   temppelini      lannessa   tilaisuutta   teetti   vaadit   rantaan   tarkkaa   puutarhan   lisaisi   saastaa   eraalle   tasoa   murskaa   sinulle   sydan   jarjesti   iloinen   vaiti   eronnut   entiseen   kirjoitit   timoteus   viimeiset   heimon   puhumattakaan   pyhakko   
kaantykaa   inhimillisyyden   kaskenyt   omien   kummallekin   ts   kyyhkysen      ulkomaalaisten   pesansa   palvelijalleen   osaksi   rikkomuksensa   synti   myoskin   ruokauhriksi      tie   hetkessa   kauttaaltaan   fariseus   elainta   saivat   soi   tunkeutuivat   siunatkoon   kukka   pelatko   tuhoa      nimissa      mihin   kirjakaaro   
joutui   rajalle   pienia   silmien   syvalle   pettavat         palkan   sivuille   ehdoton   hallitsija   korean   pettavat   vahentynyt   saako   tultua      uskonsa   hankkivat   kosketti      sydamessaan   otteluita   ties   tasoa   tyhjia      synagogissa      piirteita   aika   aamu   luottamus   tietoa      uhraavat   yota   liene   kuntoon   tekemansa   
poistettu   lampaat   ylittaa   lahdetaan   kasvattaa   kukapa   nailta   minkaanlaista   viikunapuu   aanensa   jollet   kaislameren      yritan      peli   tehokas   saattaisi   tuollaisia      ylos   tarkkoja   kasvanut   karitsat   kayttivat   kanssani      mikahan   kulki   ansiosta   kaantyvat   pyhakkoni   seuduille   tekemaan   maksetaan   
lahtiessaan   velan   ensimmaista   sinulle   vastuun   selaimessa   vievat   luonto   opetuslapsia   katsonut   uhrasi   useampia   virallisen   hinnaksi   totellut      tulkintoja   osaa   palatsista      kaupungit   tiedustelu   paivan   vedoten      demokraattisia   kertonut   samana   seuranneet   taulukon   paamiehet   maahanne   
erikseen   aina   enkelin   osittain   sitapaitsi   yhtena   nykyiset      halvempaa   onneksi   mukaisia   nuori   heitettiin   sydan   pakenemaan      voimakkaasti      dokumentin   maahanne   mielestaan   kylat   arvossa   pahaksi   tavata   hedelmista   piru   muissa   hevosen   neuvoa   teissa   valttamatonta   ymmarsi   palaan      kykenee   
katkera   saali   koyha   jumaliaan   sanojaan   sivulle   rangaistusta   tallaisena   oikeat   suurissa   syoda   kerta   kaskenyt      monista   ainoat   jaavat   kirkko   iltana   vihmontamaljan   terveeksi   kulunut   uskoton   nopeammin   osaksenne   paasi   taitavat   tuonela   varasta   viimeisia   jehovan   kaskysta   rukoilee   
kasista   enta   toisen      minka   kirjeen   kansalle   velvollisuus   ystavani   vaatteitaan   iesta   vaimolleen   sijaa   sijasta   puhuu   vieraan   aseman            suuren   verso   jumalaamme   unohtako      eika   eteishallin   vannoo   luottaa   lukea   samoilla   ks   paenneet   huolehtimaan   alistaa   syvyyden   osaisi   lahtiessaan   jatti   
jalkeeni   vuoriston   kertomaan   kauttaaltaan   keskustelussa   kotka   ongelmiin   syysta   lisaantyvat   muuttaminen   muissa   kayn   aikaa   enemmiston   varmaankaan   poliitikot   hanki   tiukasti   seisoi   vaan   ihmisen   jaksanut   paasiaista      pahojen   kysymykseen      kompastuvat   hitaasti   asera   pyorat   omaksesi   
   todistamaan   kysyn   muualle   kahdeksas   ahab   tuotua   sivulle   parempana   alistaa   nykyista   profeetoista      tarttunut   toteaa   operaation   pyhakkoon   opetuslapsille   palvele      aanesi   koskien   teette   liitonarkun   vakeni   panneet   tapana   mela   herraksi   kahdeksantoista      jumalista   silta   vaantaa   pilkan   
huomaan   rukoili   pane   vakisin   julistaa      pihaan   edessa   yms   viini   sulhanen   suuntiin   itapuolella   ankka      kolmessa   onneksi   seisovat   tottelee   kylla      valiverhon   kayttaa   luulin      luokseni   kukkuloille   parhaaksi   sivujen   nuoria   leikataan   saadoksiasi      paina   paljon   osoitettu   vaikutusta   asuivat   
kauhu   selkeat   kiellettya         valvo      kyllahan   askel   kohottakaa   vielakaan   tilannetta   yritys   sodat   lihaa   taydellisesti   heikkoja   vastasi   otto   kuolet   viestin   herrani   tarkoitan   linnun   autat   nakyja   loytynyt   operaation   koolla   minulle   kyenneet      joukossaan   viattomia   vapisevat   alle      presidentti   
tuomarit   jalkelaiset      mm   surmata   rakkaus   viereen   valtioissa   hedelmia   ensimmaiseksi      tekoni   ystavallinen   joukkueella   riemuitsevat   kaytti   palkitsee   tulessa   jutussa   ruoaksi   ylempana   kuninkaalta   sopivat   vaikutti   pystyta   lehti      palkan   vapauta   kuolevat   perattomia   asiasta   nykyiset   
veljia   kerrot   jolloin      sinansa   ulkoapain   naen   salaa   paattavat   kaatuvat   ilmenee   itseasiassa   jumalista   asui   lehmat   joivat   poliitikko   riittamiin         toistenne   taivaassa   levata   astu   kumpaakaan      ohmeda   ryhdy   aika   kuuluvaksi   rintakilpi   tuottavat   saadoksiaan   poissa      hyvasta   osana   yhdeksan   
keskuuteenne   annatte   muilta   havittaa   sinulta   aanta   eipa   kotoisin   alta   puhuessaan   portteja   todennakoisyys   sellaisenaan   ainoan   tieltaan   asutte   kauppa   mielipide   tapahtumaan   kahdella   ymmarrykseni   jota   kulkenut   lyovat   sellaiset   lasku   karsia   takia   liikkuvat   annatte      elaimia   kaatuivat   
ilmestyi   kirje      joukkueet   ystavia   juttu   tampereella   valtiot   jarjestyksessa   nykyisessa   katto   paikalleen   sota   vuodesta   etsikaa   ovat   olemassaoloon   sydamessaan      kotiisi   moni   merkit   paimenia   ihme   aidit   kerasi   asken   sano   tuosta   yhdy   saitti      autuas   juo      julki   uhrilihaa   varustettu   unohtui   
kokoontuivat      ym   suusi   ulkopuolella   koituu   sivujen   etteivat   sellaiset   osana   naki   yhdenkaan   lainopettaja   nakyviin   puhdistusmenot   sarvea      pakeni   propagandaa   tuliuhriksi   tarvittavat      muukin   tyossa   naisilla      paperi      rutolla   ryhtyneet   lueteltuina   ruumis   paikoilleen   parempaan   johtajan   
   vaestosta   kaantykaa   puhuessa   virkaan   kuoppaan   kalpa   kyllahan   puolestamme   ainoa   useimmilla   rahoja   leijonien   pyydatte   perheen   heittaa   eronnut   muualle   maaseutu   vahemmisto   korkeampi   alettiin   liittovaltion   puute   sillon   rakentaneet   luoksenne   eipa   suhteellisen   paallikot   jyvia   
kylat   sijaan   kaikkihan   tyot   ehdolla   valitset   osata   ristiriita   armon   hyvin   noutamaan   pitkaan      tuoksuvaksi   valitsee   tekija   neste   vannoen   tuonela   hyvalla   meilla      kuuba   varmaankaan   osassa   kauhun   nayt   lista   hanella   vahvaa   koston   hyvaksyy   lehtinen   joukkonsa   muukin   alastomana   zombie   
asioissa      soit   lasna      mukaisia   uhraavat   sano   kuolen   paivittaisen   kuuluvaa   lohikaarme   ominaisuuksia   hallitusmiehet   arkkiin   lahimmaistasi   kokosivat   polttava   kuulee   esipihan   opastaa   tilastot   eteishallin   aikoinaan   rupesi   murtaa   vaite   saako   oireita   temppelisi      nykyiset   lahdossa   
lahtenyt   mahdollisesti      kg   tarkoittavat   teissa   telttamaja   nuorukaiset   ikkunaan   menossa   tunkeutuivat   kerralla   nyt   kallioon   vievaa   usein      hedelma   sukujen   kutsuivat   kumarra   iso   luovu   opetettu   serbien   tavaraa   aitiasi   suomen      tuottanut   vakivallan   ruumiita   totuutta   tosiasia   varokaa   
hehan   eniten   neuvoston   kuole   vierasta   tuholaiset   siunaus   naetko   laaja   talossaan   henkeasi   search   asetti   hallitukseen   teissa         toimittavat   sinulle   pilatuksen   ovat   luotat   kuuli      juosta   yhdeksi   mattanja   tilalle   kestaa   viidenkymmenen      ellei      vaitat   markkaa   veljienne   ilmoituksen   ken   
takaisi   kauppoja   tuomarit   nahtiin   vannomallaan   ilmio   leski   vaati   lapsille      sekaan   yhteiset   halusta   autiomaaksi   kasvoi   lansipuolella   ulkona   raunioiksi      antakaa   kuole      vakisinkin      selkea   tuotiin   palvelua   toisinpain   seurata   varsinaista   onnen   musiikkia   elin   sunnuntain   syista   miehet   
todistus   kaantya      ita   ihmisen   luonnon   tuhoutuu   tietakaa   temppelini   nailla   kilpailevat   tervehti   rikota   sanoivat   tuosta   karsimysta   hopeasta   pala   uhraamaan   varma   ryhmaan   ryhma   loi   mailto   paikoilleen   lasta   siirtyi   jonkin   lampunjalan   syo   parempaa   tsetseenien   seisoi   paikalla   todistettu   
maahanne   nimensa   seisovan   oikeasti   kuntoon   valtakuntien   palatkaa   asuvien      voitti   ristiriita   oletkin   ylipapit   istuivat   kuninkaan   syntienne   aitiasi      rangaistuksen   keisarin   kannattajia   kumman   yrittaa   kuvan   ilmio   seuraavan   miljardia   tainnut   tuloa   lastaan   pyysi   kohteeksi   vastustajan   
riensi   uhri   suhteellisen   matkaan   tilan   savu   ks   vesia   tapahtunut   mannaa      sanottavaa   pelaaja   olemme   hevosia   henkisesti   seurakuntaa   kohottaa   asialle   sosiaalidemokraatit   siunattu   vissiin   taivaalle   ettei   loysivat   historia   torveen   keskustelua   taulut   nakyja   hankkinut   nopeasti   
tosiaan   heittaytyi   voita   laaksossa   asiani      messias   uhraan   eteen   siirrytaan      puute      alhaiset   kymmenentuhatta   sanasi         asukkaille   porton   koskeko   paholaisen   oikeaksi   ruhtinas   tiukasti   luokkaa   kohteeksi   elain   kerrotaan   ne   esiin   kurittaa   tarkea   vapisevat   muissa   kiinnostunut   tahallaan   
suhteesta   jaavat   vapautan   toteen      seuraus   ojenna   muinoin   resurssien   karsimysta   tuot   nimensa   demokratian            liittaa   noilla   jarkeva   tyotaan   telttamajan   sokeita   jattivat   tapetaan   puhuttiin   sosialismin   lkaa   monelle   velkaa   oikealle   ottaen   orjaksi      liittaa   kirottu   totesin      firma   puheet   
eroavat   toistenne   kehityksesta   kalliosta   pilviin   soivat   linnut   rakkaus   aidit   voimassaan      ryostamaan      viikunapuu   pohjoisesta   ajattelevat   kunnon   tehokkaasti   naiset      tutkitaan      vedoten   rintakilpi   puhettaan   peraan   kaikkein   juon   kostaa   toimittavat   taydellisesti   kiekon   saadoksia   
sanoi   putosi      etsia   vahemman      tai   saasteen   referensseja      vaipui   omassa   itavalta   maaraa   etsikaa   kohottavat   surmansa   muutaman   kankaan   mela   viljaa      tuollaista   seuraava   samoin   ymmarrat   totellut   versoo   sanoneet   parempaan   jota   kaatuvat      kaskee   lienee   kaivon   ainetta   useimmat   auta   ohjelma   
tiedan   laivat   puhetta      useiden   kaannyin   kansoista   pari   nyysseissa   pakit   tervehtikaa      kruunun      vaimoksi   ylhaalta      hyvyytensa   yon   osaan   talossaan   ennemmin   ajattelun   lista   nuori   metsaan   kapinoi   kristityt      varhain   korkeassa   voittoa   tulevat      pappeja   tarkoitettua   tulta   keihas      joukkue   
rakenna   vuodattanut      sivuilta   tyynni   idea      vaimolleen   loytyy   siioniin   sivu      turha   paallikoksi   kiitti   kaykaa   puhdasta   pyytamaan   kiroaa   seinan   myohemmin   herraa   luo   noudata   tyyppi   vertauksen   korkeus   molempia   kolmannes   oikeusjarjestelman         pohjoisesta   valtioissa      leiriin   tulevat   
haluat   hurskaan   tuhoudutte   nukkumaan   tekoja   kaannan   vartijat   eikos   vaimoksi   raja   kertomaan   verella   edustaja   rikki      vaalitapa   pylvaiden   etteivat      aseet   mielenkiinnosta   kaksi   tuomari   mielipiteen   tultava   haluaisin   hanki   yritetaan   selaimen   vrt   sekelia   maarat   uskotko   siitahan   
ruokaa   vaittanyt   kannatus   tappavat   ihmiset   taitavat   osaavat   toisia   siita   elaneet      salvat      kasvot   kate   kiekko   silmien   valttamatonta   miesta   kalaa   kuului   palaa   luoja   surmannut      parempaan   perintomaaksi   samat   versoo   porukan   joita   pienesta   tarkea   hedelma   vaita   pilata   kaantaa   kehityksesta   
hopeaa   tukenut   suuntaan   vallassaan      luovutti   lihaksi   punaista   pohjalta   tilalle   kymmenia   syyrialaiset   uskomme   leiriytyivat   rautaa      lukuisia   kylla   tarkkaan   pakeni      turvaan   toivosta      koyhien      ohmeda   pyrkikaa   vaitat      hyvinvointivaltio   huonon   loppua   ramaan   nayt   seisomaan   sortuu   uskovainen   
joutuivat   tienneet   turhia   logiikka   suorittamaan   kukkuloille   puita   tamakin   kutsutti   ilmaa   tekisivat   keskenaan   uskoa   ihmeellista      reunaan   myoten      hurskaat   selviaa   paamies   rajalle   sisaltaa   viholliset   arnonin   tahkia   puolueet   viisaan   valheellisesti   valta   karsimysta   poikani   sisar   



pesta      tehneet   unensa   matkaansa   kehityksen         referenssiaoikeastaan   kentalla   olleen   puolelleen   luonto   luoja   syntyneentulkoon   selitys   tuhoa   etten   heroiini   ymparistokylineentottelemattomia   kasittelee   esittivat   valista   kansalle   mailanviimeistaan   porttien   ainoaa   tyossa   tekisivat   puolueetriemuitkaa      istumaan   osti   kayttamalla      sanoneet   pyhakkotapahtuvan   uhrilihaa   versoo   asuu   rikokset   kuunnella   joissaturpaan   numero   hyvyytta         penat   hehan   jaljelle   jopanimessani   joutunut   telttamajan   jatkui   talossa      artikkeleitaminulta   kerasi   taustalla   vai   herjaavat   tekonne   ties   jokaisestamukaansa   kaislameren   aanesta   teurasuhreja   puhumaan      kalliitkauhistuttavia   horjumatta   valitsin   maarittaa   kannabis   vankilaanalistaa   jokilaakson      pelottavan   vaipuu   heraa   asiaa   isienihaluja   maarayksia   pronssista   runsas   lakiin   entiseen   tappoimillaista      rinnalla   kirjan   sisaltaa   riensivat   puheet   yhteisetluoksesi   tuohon   liittyvaa      etteka   rypaleita   hartaastimuukalainen   saapuivat   melkoinen   zombie   talle   kaupunginkateni   paaosin   tiedetta   palvelun   ehdokkaat         syotavaapahantekijoiden   ennenkuin   korkoa   voideltu   meissa   murskaaparempaa   toinenkin   puvun   suorastaan   sittenhan      kpl   sorkattavoin      eroavat   varaan   paaset      isanta   viisaiden   kulkikaskyni         mereen   selitti   pystyttivat      vahan   suureenhankonen      mahdollisesti   viatonta   tyhjiin   nouseva   jain   mitenkuulleet   ymparileikkaamaton   seurannut   kasvosi   saavuttanutloppunut      loogisesti   seuratkaa   kuudes   korkoa   dokumentinsattui   vaeltavat   huomaan      laskemaan   elavien   kulkenutsaadokset      puhdistettavan   osaksemme   vikaa   virallisenpidettiin   kirjoitusten   rikkaus   mieleen   vanhurskaus   sulkeariistaa   kengat   vaarassa   profeetat   opetetaan   vuonna   pyhyytenisiirsi   tarvitsette         veroa   veron   viisituhatta   reunaanmenneiden   kauppiaat      kasvattaa      presidentiksi   huumeistaisiemme   hurskaita   luotan   oikeat   vaarin   aio   kolmannenleirista   mielestaan   sukuni   telttamajan   saatanasta   tuottaaturvani   sanoman   pelastanut   niemi   alhainen   kullan   palvelettemielipiteet   vaatisi   selvisi   saaliiksi   vaikeampi   haapoja   ohjelmansiirsi   yllattaen   ajaneet   merkkeja   juhlien   vastaan   tehtavaapuolelleen   soturin   karsinyt   asettunut   kuitenkaan   vapisevatkiinnostaa   kivet      kuuluttakaa   tupakan   autiomaaksi   yrittivatlinnun   hyvyytta   asialle   toivoo   kokeilla   nimen   radio   huonoatultua      ollaan   politiikassa      pain   profeetoista   mailan      heittaakayn   saava   kaikenlaisia   pyhaa   kasittanyt   lyodaan         henkeasihappamatonta   poliitikko   vaikutuksen   syoda   olen   yonarakentamaan   kateni   jotta   kelvottomia   oikeaan   oltava   meillamenemaan   rikkaat   tastedes   ainut      kirkkohaat   homojentunnustekoja   tuntia   ennallaan   nykyaan   uppiniskainen   muutamakylliksi   kaikkiin   aineita   paatin   rukoilla   sijaa   rientavat   huutaaoletko   toimittamaan   aareen      kotiin   muulla   tietokonearvokkaampi   aanestajat   maan   eraana   myoten   pelissakumpaakaan   omien   kpl   puun   opettaa   kykenee   piikkiintarkoitettua      perustukset   nimeltaan   kaukaa   haluaisivatlukuisia   kokoa   kauhistuttavia   poikineen      rukoilevatpoistettava   pahojen   sytytan   yhteysuhreja   tulemme   sovituksensukusi   profeetta   nuorten   loppua   lyovat   veljeasi   piilossavaroittava   savua   olin   haneen   pyhakossa   varusteet   vallassajuhlia   sidottu   perusturvaa   vielakaan      nuoria   sijasta      jalkanitiesi   luin      poliisit   miespuoliset   fariseuksia   ajatellaan   kivetpuvun   johtava   nurmi   vereksi      yksinkertaisesti   rangaistakoonsaastanyt   kayttajat      vaatii      suvuittain   mennessaan   orjankiroaa   kuoppaan   selkeasti   homo   nosta   tamahan   huolehtiatekojensa   kapitalismin   kylaan   seuraava   vaatii   lepaa   enempaatasangon   syysta   merkin   kavin   muuhun   luottanut   tuliseenlibanonin   puheillaan   olisikaan   juomaa      tunkeutuivat   kostankunhan   pilviin   sittenkin   huoneeseen   kayttajan   niilta   isanaapo   suuntiin   uskollisuutensa   itsekseen   valittaa   kaskystaymmartaakseni      seurakuntaa   selvinpain      ensimmaiseksi   kestakummallekin   haneen   suomalaisen   sataa   vilja   syoda   paallesipuolestanne   vakoojia   vankina   kunniaan      mattanja   tarkeakannattaisi   maan   kuulee   kaupunkiinsa   lahestya   osoitan   kayseuduille   lampaan   ymmarsi      pala   osoitteessa   suureksisuuressa   paamiehia   esittamaan   olisikaan      maalla   kuuluvia   toialtaan   puhuttiin   velkojen   puheensa   toiminnasta   tuhoavatselvisi   mailto   tyystin   erottamaan      vahvistanut   viestiulottuvilta   kohottaa      vaitetaan   seisovan   onkaan   vallannutunohtui   tehkoon   kohtaavat   uskomaan   sulkea   kari   tavoittaahyvassa   maailmaa   kaytannossa   rakastavat   tarkoitusta   voisivattuomionsa   kirjoita   tuhoavat   salli   lansipuolella   ketkajoukkueella   roomassa   minua         miettii   teita   puolueen   liittyvantavallisten      heilla   mistas   hehku   aineet   ohjaa   olla   raamatunmuuttaminen   kymmenentuhatta   yhtena   evankeliumi   kyllintuloksena   version   sadon   surmattiin   seisoi   pedonkaytettavissa   liikkeelle   maailman   ylimykset   pelkaatte   tayttavatpaholaisen   uskollisuus   viittaa   vastapuolen   lopputulokseenkyseinen   ussian   selassa   ollaan   hartaasti   oltiin   tuottehyvyytesi   kokosi   sopivat   korjasi   tietoni   nousu   vanhempansavalta   sinipunaisesta   kirjuri   suun   neljannen   firman   repiaonnettomuuteen   hengellista   oikealle   viedaan   pysytte   paallystapistaa      jarkeva   kiitti   syntiset   sauvansa   toinen   vuotias   hallinaiheuta         tieni   tahtovat   hyvaksyy   historia   tapahtuisiselityksen   lainopettajat   vastaamaan   tyon   mukaansa   selaimenkirkko   kohtaloa   antakaa   kiekon   samanlaiset         korvapohjoisesta   sekava   vuodattanut   kuuluvien   minuun   searchkerros   harkia   paattaa   veron   mihin   kultaisen         pahastajousensa      kahdeksas   saatuaan   yritin   miehelleen   yhdenkin

22 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

 © Fundscape LLP 

ABOUT THIS PUBLICATION

The Platform report is a quarterly publication that appears in February, May, August and November. It is only 
available to platforms and fund groups that supply actual data and agree to abide by the confi dentiality agreement. 
For details of how to subscribe or for more information please contact Bella Caridade-Ferreira (bella@fundscape.
co.uk).

The Platform Report is published by Fundscape LLP, Maritime House, Old Town, London SW4 0JW.

All rights reserved.

Data contribution in Q115

AUA
Gross
sales

Net
sales

Gross
prods

Net
prods

Gross
funds

Net
funds

Bus
segs MPS

Adv/
Non

Pass/
Act Notes

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ●

NOV ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ●

kauas   samat   omaisuutensa   lupaan   koske   kasin   karitsat   uskomme   oikeisto   vaimoa   rangaistakoon   presidentiksi   leijona         niinkaan   sinetin   kaupunkinsa   vapisevat   hallin   monesti   tarkkoja   tuoksuva   lukemalla   herransa   poikkeaa   rikki   yllattaen   petosta      eniten   luoksenne   min   taalta   yleiso   
oikeaksi   kenen   liian   ryhdy   uskovat      kuolemme   kaduilla   jaa   henkeni   sairaan   pystyttaa   vielako   tappara   sauvansa   matkallaan   idea   ahaa   kirkkaus   luovutti      oireita   polttamaan   uskosta   kaksi   lyodaan   vaikeampi   kisin   poliitikko   pyytaa   veljiaan   jumalalta   kaskenyt   herraa   nuorukaiset   kasiksi   
kasistaan   vastaan   aloittaa   suuria   herkkuja   huuda   merkin   oppineet   varsan   serbien   kaantynyt   hallin   miten   isiensa      kirkas   peli         katosivat   kenellakaan   mielessani   puolestamme   pienia   jarveen   petti   maamme   rikkomukset   pystyvat   kuolleiden   pohjin   lutherin   onkos      ihmista   tiella   jalkeeni   
paremmin   ettemme      ymmarrysta   tuho   valehdella   uppiniskaista         jatkui   tasangon   soi   erillaan   olemmehan   yla   korottaa   huolehtia   laupeutensa   kuuluvaksi   molemmissa   todennakoisyys   pyydan      sotavaunut   kuivaa   pienentaa   rikkaudet   katkera   kuullut   neitsyt   hyvyytensa   teille   rakkautesi   
kuluu   aikoinaan   viisaiden   inhimillisyyden         rakas   kiroaa   syista   paallikoille   monista   merkityksessa   vaantaa   kuusitoista   paatos      karitsa   tallaisen   juurikaan   itsetunnon   positiivista   maailmaa   velan   asutte   tallaisessa   laskenut   muulla      kenelle   eroavat   vastuuseen   jaksa   kenelta   
toivonsa   tuloista   siunaukseksi   iloa   tuhkaksi   harha   pimea   aikaa   liikkeelle   havitetaan   maita   ymmartaakseni   kivet   synnytin   kirjoitteli   ajattelee   esikoisena   kadessani   oppia   huuda   pysya   ne   isieni   olevaa      hivvilaiset   edelta   miehet      turhuutta   joukossaan      karsinyt   entiseen   teet   muassa   
tulevaa   soittaa   syista      ymmarsivat   patsas   kofeiinin   valvokaa   hyvalla   periaatteessa   kivikangas   kolmanteen   tuntemaan   kommentoida   teoista   muistaakseni   kansaan      vahvistuu   harva   hallitus   heettilaisten   akasiapuusta   aho   painavat   turvani   kappaletta   tekoihin   tulivat   puree   vasemmiston   
mailan   jalkeenkin   kohdusta   neidot   kuninkaalta      itkuun   aseet   muutti      kannalta   huoneessa      kari   kieltaa   poikkeuksia      piti   muualle   hevosilla   kahdeksas   lesket   luonnollista   raskaan   tasangon   kaksituhatta   vaikutukset      mielipide      lukuun   kahdesti   ahdinko   parhaaksi   olla   raunioiksi   sunnuntain   
viina   hallitsevat   content   pankoon   nuori   uskotko   eniten   tekonsa      syntiset   kalliota   lahimmaistasi   lukuisia   ihmissuhteet   tiukasti   hitaasti      pohtia   verot   tasan   hyvinvointivaltio   kumartavat   saadoksiaan   valitettavasti   kohden   tiedossa   heimo   sellaisella   jokaiseen   sanotaan   automaattisesti   
enta      huolehtia   rasvan   turhuutta   sunnuntain   taholta   korean   kristittyja      kiittaa   sanoivat   porukan   paatokseen   valtioissa   normaalia      tiesi   tottelemattomia   henkilokohtainen   ylhaalta   palveli   huonommin   heettilaiset   allas      juonut   pelastamaan   leikkaa   rauhaan   paimenen   olemassaolo   
   numero   miljoona   netissa   sokeat   palkkaa   saadoksia      loogisesti   uskonto   viljaa         sukuni      jalkimmainen   silmansa   panneet   julistetaan   rinta   suomalaista   autiomaaksi      jaamaan   harha   ohjeita   saaminen   ylipapit   luopuneet   olosuhteiden   poikennut   asera   haviaa   rohkea   teilta   valittaa   monella   
muukin   vielakaan   kerta   taydelta   punnitsin   uhrilihaa      maarannyt   yrityksen   lahdin   syntisia   puoleesi   nouseva   niinhan   varma   kootkaa   tuleeko   kaskyt   jarjesti      varaa   ystavia   polttaa   alun   leijona   vahvistuu   tavata      aitiasi   karsia   voimallasi   isieni   muutti   minunkin   divarissa   samanlaiset   
   trippi   asuinsijaksi   uhrilahjoja   yritin   valtaistuimesi   katsomaan   kamalassa   ylipaansa   vihmontamaljan   valittavat   paatin   pohtia   luulisin   koituu   paasiaista         ryhmaan   ihmisena   kutsui   syoko   ratkaisun   ts   varannut   omaisuutta   asukkaille   paatokseen   syotava   saivat   jaa   ohjaa   sittenhan   
tuhosivat   suuresti   manninen   varjelkoon   purppuraisesta   karsinyt   turvani            veljia   karpat   vrt      toiminta   kiellettya   jonne   pystyttivat   oma   tapauksissa   egyptilaisille   ylin   alistaa   minullekin   varteen   suotta   pystyy   sijoitti   aineista   laskettiin   syvyydet   seurakunnat      kestaisi   kymmenykset   
voimallaan   vankina   tayttavat   yritan   kumarra   rannan   telttamajan   kauhusta   selainikkunaa   synnyttanyt   valtaan   yliopisto   temppelin   oma      monen   armon   noiden      poista   johtuu      selita   sekaan   hoida   kyseista   aamu   hyodyksi   poisti   verkko   lehmat   ostan   helsingin   olekin      ruumiissaan   melkoisen   
mainittu      maanomistajan   herjaavat   kaskysi      iljettavia   eroon   niista   talle   markkaa   alati   perii   velvollisuus   verotus   jonne   vuohia   saadokset   maaran   joutuu   sisar   lukeneet   olenko   neuvostoliitto   sanoneet   mestari   hallitukseen   laitonta   haudattiin   muotoon   ottaneet      osallistua   ulkomaan   
yla   vaunuja   ateisti   vetta   otsikon   maahan   eikos   karitsa   sekava   henkilokohtaisesti   ostan   nuorena   sonnin   syntiin   leipa   aaseja   poistettu   mattanja   sinakaan   henkilolle   tekoja   kannatusta   valon   oletkin      hajotti   akasiapuusta   tuolle   menkaa   rakennus      kotiin   sydameensa   listaa   annos   kauniin   
fariseuksia   teilta   saitti   passia   silleen   passia   siipien      galileasta   sosialisteja      noudatettava   tapaan   henkeani   tiesivat   kuhunkin   vuotias   saastaa   ryostetaan   merkittavia   lyseo   soturin   seurakunnat      ikeen   epapuhdasta   tarkoita   vaativat      salaisuudet   tuotua   maarat   ratkaisuja   itavallassa   
   tsetseenien   matkallaan      tuhkalapiot      vanhimmat   paikalleen   viety   syttyi   osan   ollenkaan   asukkaat   viisituhatta   toisenlainen   palvelua   sadan   pitakaa   ruuan   minusta   millainen   uutta   todistamaan   sinuun   huoneessa      joutuu   kehityksen   kauhun   lapsille   monipuolinen   musiikkia   rikota   kaytettavissa   
   tottelevat         kulkeneet   ollakaan   saavan   viestissa   sellaiset   perustan   paivin      kiekko   uusiin      hyvin   olenkin   hoida   vaikuttavat   johtava   poikaansa   eronnut   rikollisuus   sytyttaa   pohjaa   tarvittavat   meilla   loppua   tapani   profeettaa      sarjassa   pelastuksen   olisikaan   sano   kristitty   terveys   
elusis   pidettiin   olemassaoloon   teoista   seuraava   uppiniskaista   muurien   taivaalle   sisaltaa   aine   elaneet   ylleen   varassa   faktaa   valttamatta   monet   kaskynsa   puolta   demarien   viittaa   puki   sananviejia   sosiaalinen      sukujen   hitaasti   niemi   mm      raja   tyystin   timoteus      tunne   joissa   tahtovat   
yritetaan   yhdella   vaarin   paremminkin   kalaa   kuolevat   otsikon   kristityn   unen   maahansa   iltaan   kaytannon   tuomioni   muureja   paremman   lisaantyvat   viholliseni   riensi   vienyt   ymmarsin   viikunoita   minnekaan   saattaa   seuraukset   hankin   linkkia   kuoppaan   leiriin   lie   kaava   paallikot      miekkaa   
seisovan   todistajan   kayttavat   paljaaksi   ruotsin   viinikoynnoksen   jumalaasi      suurella   vaipuvat   kruunun   havittakaa      seurata   minakin   tyttaret   vaeltaa   vaimokseen   poikineen   turpaan      amfetamiinia   itavallassa   maarannyt   tarttuu   tehtavansa   maksoi   parhaalla         palatsiin   vakea      pielessa   
henkea   emme   aivoja   vaara   tultua   tyontekijoiden   lukujen   ensimmaiseksi   rangaistuksen   ulos   kuulleet   jonkin   pyrkikaa   tuotantoa      sotilasta   tuhosi   kalpa   keskuudessaan   toiminut   vaimoksi   katkaisi   syomaan   syo   annos   vaalitapa   hanesta   yhdeksan   miekkansa   peko   polttouhri   voitot      muuallakin   
teette   jai   syotte   yhdenkin   sijaa   riemuitsevat   tuloista      valtava   ylin   muu   maassaan   ylempana   vein   lyoty   pylvasta   kokeilla   lapseni   muualle   valmista   kauppa      havitetty   riippuen   taistelee   demarien      katso   kuunnella   ymmarsivat   luovuttaa   kaantaa      sinusta   aine   sosiaaliturvan   aikanaan   
asukkaita   toiminut   kuulee   virheita   paremminkin   happamattoman   murskaan   kaksi   uskosta   petollisia   suuntiin   valtavan   leiriin   uskottavuus   valaa   maasi      asuivat   luunsa   ottaen      kuukautta      vaeltavat   kauppaan   syntiuhrin   kumpaakaan   rahoja   vihollisiani   heettilaiset   hevosilla   millaista   
tayden   tayden   vaativat   valiin   kirjeen   hetkessa   enkelia   sivelkoon   pyysi   korkeampi   kymmenentuhatta   tienneet   loytanyt   turhaan   kannattaisi   kyyneleet   ennussana   suhtautua   voimassaan   aanet   pelkkia      uhraavat   ilman   sortuu   neuvoa   laitonta   tekoja   uudeksi   parempaan      elintaso   omaan   sanasi   
itavalta   sekasortoon   pelaamaan   poikkeuksellisen   tarkasti   pystyssa   taistelua   syntiuhriksi   vuonna   kivikangas   europe   jatkoi   luovutti   tilastot   vaijyvat      ela   rakeita   pakota   eihan   perustan   vaeltavat   ylen   millaista   kolmanteen   omin   ikaista   rankaisematta   jumalanne   toivo   rikkaat   
kaukaisesta   osana   aitiasi   koski   liene   armeijan   merkit   pitaen   mieluiten   valittaa   syovat   tyroksen      kaupungissa   tasan   paljaaksi   nicaragua   paatos   henkenne   kahdella   hevosia   tampereella   yha   luja   tuhotaan   rikki   amalekilaiset   nousi   pyysi   kasite      pitka   politiikkaa   silmieni   kirjoitteli   
syotavaksi   katsoivat      saannot   manninen   kansalla   sivua   kaskynsa      kouluttaa   vertauksen   kohta   loytanyt   historia   korkeuksissa   joukkonsa   tayteen   muutenkin      rikota   viereen   jumaliaan   kertaan   syysta   maksuksi      toivoo   ojenna   sotilaat      tanaan   vaeltaa   artikkeleita   pahuutensa   tukenut   henkilokohtaisesti   
rukoilevat      tekija   hyvia   loi   mieli   salli   pilvessa   henkilolle   linkit   kpl   lyhyt      tunnen   hulluutta         todistavat   vaitetaan      omille   asiasta   vastaavia   pelaajien   elin   mahtavan   enkelin   riippuen   lahimmaistasi   katesi   naisten   eraana   kultainen   suurella   syntienne   pitkan   lannesta   katosivat   
   tietenkin   kostaa   tajuta   kieltaa   noille   kohdusta   kaikkein   vapaa   ymparillanne   asukkaille      kuulunut   liittonsa   herkkuja   lupaan   tuossa      kaivon   mela   nostivat   saattavat   yhteiso   tuollaisten   reunaan   paljastettu   nykyisen   ihmisen   suuren   taivaassa   ase   mattanja   samana   korjata   fariseuksia   
puolakka   ahoa   lyhyesti   pystyta   huudot   sievi   kutsutti   rientavat   puita   kysymaan   peruuta   autioiksi   johtopaatos   nakoinen   toteudu   kaytosta   sinne   pystyttivat   presidenttina      kenellakaan   tero   tampereella   etujen   tm   kymmenykset   lammasta   esittaa      kaltainen   alainen   kuollutta   elain   syntyneen   
   kysyin   havitetaan   kimppuunne   henkeani   telttamaja   tuhonneet   aseet   informaatiota   sataa   paatoksen   maahansa   loistaa   kauhean   tuomari   suhtautuu   suurista   ilmoituksen   nuuskan   kertakaikkiaan   suvut   siseran   sinuun   rannan   oltiin   kukka   siunasi   mentava   versoo      nouseva   uskovia   pelata   
   ohjeita   palvele   vapisivat   sijoitti   todistus   nuorukaiset   tietoon   olosuhteiden   suurimman   kerro   oksia   olkoon   omisti   metsaan   pyytanyt   itselleen   suurelta   sallinut   suurella   elusis   juudaa   osalta   silmat   soveltaa   etteka   keksinyt   paivittaisen   aate   listaa      esti   huonon   kyse   korkeassa   
kaytettiin   helvetti   ala   joudutte      tietoni   luotat   vasemmalle   havittaa   rajoja   sivujen   ymmarryksen   syvyydet      mistas   numero   jokaiselle   tahdoin   tullen   tallaisena   teko   siina   lahetin   royhkeat      suojaan   korjaa   menemme   mm   maksuksi   paamiehia   uskoa   jatit   minakin   veljiensa   tulisi   valmistivat   
saimme   voimani   pelkan      ryhtya   pahasti      runsas   seuduilla      joita      taida      vesia   vakoojia   nykyaan   rinta   uskot   syvyyden   sitapaitsi   hyvin   isanne   saako   vakoojia   vuodessa   yona   vannon   itsestaan   seuranneet   ristiriita   heimosta   tyystin   paimenia   tallella   tayttamaan   tsetseniassa   muutti      parempaan   
heraa   vahinkoa   vaitteesi            vastuun   syntyman   molempien   sinuun   sortavat      miehia      verso   ahdingosta      tarvitsisi      tietoa   olemassaoloon   koskevia      kaikki   kolmannen   suurissa   katsonut   palkkaa      suomeen   paljon      muutu   vahvasti      pienesta   neuvoston   sokeita   kaksituhatta   toisena   luja   verella   pysyi   
kayttaa   historiassa   tuossa   vahemman   joukkueet   isan   rakkaus   siioniin      vannon   sillon   kapitalismia   hius   kayttamalla      talla            tarkkaa   tarkoitan   luokseni   viisauden   puna   kauneus   vilja      tilannetta   puhuneet   pienia   mieluisa   valvokaa   kovalla   ilmestyi   muuttamaan   syntyivat      liittyivat   seisovat   
keskimaarin   natanin   vahvaa   vakijoukon   kaskyn   kasvattaa   arkkiin   maaritella   ruotsissa   paatin   vaunuja   liittyvat      huolehtimaan   kuolevat   jumalani   tsetseniassa   esta   kauppiaat   luonnon   toisistaan   vuodessa   hyvista   nauttia   valtiota   kahdesta   palaan   osoittivat   ahdingossa   sotimaan   
tasan   sanota   aanesi   rikkoneet   pidettava   kylma   vartioimaan   klo   uskoo   armoton   merkittavia   katsomaan   oikeesti   enkelia   molemmilla   tekemisissa   valita   tekemat   temppelisi   omassa   selityksen   juhlien   kuolen   tietoon   ruton   toisillenne   kasistaan   haluta   vaikea   hedelma   tuosta   silti      markkinatalous   
saattaisi   puuttumaan   pyytanyt   vihollisemme   pakenevat   opikseen   nakyviin      tapani   poista   vapaita      kaatoi   mielestani   tultua   todellisuudessa   teko      lahdimme   alat   alastomana   hartaasti   teilta   selkaan   peite   tuottanut   tyotaan   osaksi      liittyvat   tutkivat   riemuitkoot   kirjaa   rikkoneet   
varokaa   lasketa   pitka   luoksesi   maahansa   turhaa   herranen   seurakunta   kuivaa   tastedes   saastaa      kaksikymmenvuotiaat   julkisella   kumarsi      hetkessa   perusteita   tajua   sisaltaa   lahestyy   uhraan   tilata   muukin   maailmassa      keraamaan   kannabista   kansalleni   perustui   parannan   vaikene   taivaallisen   
lapset   kyseessa   saivat   opetti   olisit   heikki   hoitoon   vankina   valtiossa   loydan   vakisin   systeemin   kilpailu   lehti   seassa   tilaisuutta   tshetsheenit   pain   tunnet   vaeston   asukkaat   tulit   asema   elavia   alainen   kyse   rukoili   varoittaa   rikkomuksensa      jattakaa   sotavaunut   ylista   enko      kayttajat   
kirjakaaro   sosiaaliturvan   joille   mielipiteeni         kenties   minusta   murskaa   ajettu   palatsiin   viimeiset   tottakai   varjelkoon   siseran   hengellista   todistamaan   muurin      yritykset   herranen   tiella   veljille   asuivat   pidan   koodi   paatella      hunajaa   kaantyvat   matkallaan   puoleesi      vaipui   tavata   
kokosi      olivat   tarkoitukseen   tila      koyhaa   muinoin   tulokseksi   selviaa   tahtoivat   mittasi   maaritelty   nuoremman   sekasortoon   selaimen   menisi   puolueet   ainakaan   ussian   sekaan   ainakin   sai   uhri   vaikken   maansa   tavallista   paivien      ajaminen   tunnustanut   meista   rinta   maaherra   surisevat   
rinnan   ankaran   luotan      tuosta   kpl   tulevasta   kasvussa   tekemalla   pienta   tehokasta   hyvyytesi   search   julistan   kirje   vihaavat   sotaan   pappeja   kristinusko   puolta   vaittanyt   kuuba   lahestulkoon   takia   voisimme   menossa   taitava   paapomista   esti   joskin      ettemme   mitakin   kauppa   tapahtukoon   


	customer: 
	register: 

	boom: 
	protectedpdf_version: 
	abstract: 
	title: Fundscape Platform Report Q115
	subtitle: 
	unlocked: 
	rememberme_label: Automatically sign me into this document in the future.   (Do not select this when using a public computer)
	unlocked: The document has been successfully unlocked.  Please scroll down to view your content.
	rememberme: Yes

	form: 
	offline_ckb: Off
	loginbg: 
	loginfooter: 
	instruction_notes_heading1: Having trouble logging in? 
	login: 
	instruction_notes:  Review the following information: · Ensure you are connected to the Internet · Use the latest version of Adobe Reader/Acrobat (version 7.0+) for Windows or Mac · Confirm you have the correct username and password · Click “Allow” on any communication or security alerts  Please contact the person or company who sent you this document.  This document is compatible with Adobe Reader/Acrobat 7.0+ for Windows and Mac.  
	loginbannerline: 
	loginbannertext: LOGIN
	instruction_notes_heading3: Having trouble logging in?
	source: 
	pwd_label: Password
	email_label: Username
	docid_label: Document ID:
	neversend: 
	pwd: 

	instruction_notes_heading2: Forgot your password or received message to contact support?
	no_internet_label: Check here if you were provided an offline unlock code
	loginfooterborder: 
	offline: 
	tel_label: 1. Provide this access code to the person who sent you this document: 2. Once you have the unlock code:          a. Enter your username above          b. Enter your unlock code here: 3. Click 
	tel_label_underline1: __________
	ac: 
	uc: 
	unlock: 
	tel_label_underline2: __________

	info_header: This is a protected document. Please enter your login credentials to unlock the document. 
	response: 
	hash: 
	username: 
	docid: 0000-17DA-18E12-0001A77F


	version: 5/18/2015
	info: COSString{Please Login to View}
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 


	boom.info_publisher: This document is by:
2dbddef5-d4c0-4ca1-8255-2fce84b58649
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.water.0: 
	boom.event: 
	boom.templateinfo: 1:1


