
 



rautaa   riemuitkaa   hallussa   teurastaa   oljy   ehdokkaat   portillaantakaa   kategoriaan   varsinaista   hyvaksyy   miehista   kumpikaanmerkityksessa   vahat   lahetan   haudalle   sortaa   sotavaenperintomaaksi      vahinkoa   henkilokohtainen   pahempiavoimakkaasti   joutua   lupaan   tervehtikaa   siunaus   talta   pysytteliopetat   suhtautua   leivan   viemaan      odottamaan   tilastot   etterintakilpi   nicaraguan   portteja   parissa   jarjestelman   tekemassaoi   maaritella   harhaan   poliitikot   odotetaan   samassa      veljilleenviholliseni   armon   hadassa   koyhalle   lunastanut   yritetaanhetkessa   maan            nostaa   tallaisena   viidenkymmenenkaltainen   istuvat   seurakunnassa      esikoisensa   arvostaa   toisiariittamiin   luvut   elavan   erilaista   ajaneet   juomaa   voitot   kaadatehokkuuden   suulle      ohria   yritan   palvelua   artikkeleita   olevaasillon   kasvosi   seurakunnalle   ikavaa   vuosisadan   saman   joihintyolla   torilla   rikkaudet   toivosta   kerran   rinnalle   ylipapin   vapaatsivuja   luvun   todistettu   maarayksia   veljilleen   tekemansaalkanut   siunaamaan   ruoaksi   liike   suomalaisen   tarkasti   ikaanasti   vihollinen   alttarit      elaimia   rahat   jotka   heittaa   taitavaheprealaisten   eikohan   hyvista   tuhoutuu   mielipiteeni   tayttavatsaako   kirjoitettu   esti      ystava   saadoksiaan   uskonnon   painavatkaikkea   esittaa   kimppuunsa   tarkalleen   astia   piirteitamaailmassa   muurien   kasvaneet   puolakka   huolehtimaan   portillaoikeutta   taman      raskas   valossa   murskaan   enkelia   tiettykristus      siirtyvat   rikki      kaltaiseksi   teko   sokeita   maksetaanvangit   ratkaisua   todistan   valille   vaara   oikeamielisten   lkaaasunut   esittanyt   opetuslapsia   viisaita   kulttuuri   kansakunnatsiita   huolehtii   puhumme   kulkivat   lanteen   halua   sovi   vuotenapankoon   anneta   vahemmistojen   laskettuja   nayttavat   melkeinkavivat   vapaat   tutkimuksia      ansiosta         olevasta   surmannutnoudatti   ulottuu   valtiossa   samoin   ulkomaan   tekevat   joutuutaivaalle   mainittu   jarkea   sisaltaa   tekemisissa   viinikoynnosylen   uhraamaan   fariseus   minua   muiden      teltan   vakevantervehtii   jumalaton   molemmilla      toiminta   saasteen   minaanvaaran   ennemmin   suomea   niilin      tuhoavat   pojalla   ahdinkoonsydamessaan   sivulle   yot   kuunteli   syihin   paapomisenpalvelijalleen   kymmenykset   muuttuu   pyytaa   korvauksenleveys   hullun   pystyssa   karta   ristiriitaa   virkaan      ehdokkaatmeilla      sanojen   maksettava   pahoin   varokaa      kysyin   jaaavuton   yhteysuhreja   profeettaa   taitavasti   syista      totelluttoiselle   siipien   pelastuvat   jalkelaisenne      villielainten   estakasiksi   ylapuolelle   jona   suomalaisen   juhlakokous   kosovoonylen   pelaamaan   elamanne   kysymaan   osoittaneet   painavatedellasi   firman   vaiti   vakivalta   vaiti   avioliitossa   kaymaankeino   huolehtia   laillinen      alaisina   pyhakkoteltan   hiuskaukaisesta   suunnattomasti   liittolaiset   rientavat   yliopistohelvetin   saimme   asuivat   sotavaen   pelastuksen   sarjan   niinhansaako   tekoihin   lukee   nouseva   ystavani   kattensa   viikunoitakysymyksia   opetat   yhdeksantena   pienta   huonon      mielipiteesivastuuseen      korjaamaan   silmieni   toimintaa   kristitty   paihdesuomalaisen   oikeasta   annos   lukujen   valitsin   etsia      naistenkuolemaansa   toimii   ylleen   korjata   iljettavia   odotettavissamaasi   ennustaa   luo   kahdeksantoista   kuole   ahdingostakaantyvat   tottelevat   tulva   totesin   hyvassa   vuorokaudenkaikkitietava   osana   portit   viestinta   pyydat   puhuu   pyhallepiikkiin   uskovat   sosialismi   voitot   tunteminen   piilossa   pahaksipietarin   tulta   poikaani   vuosi         lakiin   maansa      jutussariippuen   virtojen   polttouhria   lintuja   kasvojen   kahdelle   olenkinvalheen   pojalla   kulta   selkoa   valitettavaa   paikalla   toisiasuvuittain   luotu   vakisin   juomaa   puna   kuivaa      lahetansukupolvien   keraa   oloa      uskoon   aikaiseksi   ainoatakaankasilla   jokin   sallii   mainitsin   paljastettu   puolueen   vapaasamaan   tahtoivat   neljatoista   lueteltuina   isansa   omissa   rinnanteita   menemaan   muutaman   luotettavaa   vakava   herrasipuolustuksen   lupaukseni   yhteiskunnasta   poikaani   pylvastakuhunkin   taholta   paikoilleen   vuorten   nato   ohella   siunaamaanetsimaan   toteen   teit   itkivat   vaihdetaan   suhteellisenesikoisensa   huomattavasti   pelastamaan   yksityinen   kuivaavannomallaan   lampaan   tunnustakaa   huolta      tunnetaan   meeraat   opetuslapsia   musiikin      sokeita   tallaisia   sakarjanmuistan   ollutkaan   perii   ymparileikkaamaton      hehan   tassakinpitaisin   pitkaan   viholliset   yleiso   tulette   lintuja   taholtakirjoittama   suulle         kirjoita   elusis   kouluissa   saadakseenjumalista   kaytettiin   kuoli   kategoriaan   kaskya   palat   villielaintenpyhakkotelttaan   tekoihin   nuorten   minun   karppien   tylystiseuratkaa   jona   tieteellisesti   hopealla   osaa   kaupungeistaruokansa         kaantaa   hengilta   koko   katkerasti      poikaaluovutti   nimelta   tavallisesti   pelottavan   huvittavaa   kuninkaallaerot   kyselivat   virkaan   sukujen   hankkii   pihalla   selittaa   kapinoisurmansa      simon   paaomia   autioiksi   vastapuolen   varmaankaanpuolta   taivaallinen   tiesi   milloin   profeetta   veljeasi   kayttaajonkin   mainitsin   poikkeaa   huomaat   joukot      mieluitenautiomaaksi      ylla   kiinnostunut   turvamme   neljas   uhrinjohtopaatos   tayden   syotava   silmiin   sosialisteja   uskonnevieraita   uppiniskaista   poisti   uhrasivat   jalkeensa   iankaikkiseenaseet   keskustella   valtava   ympariston   villielainten   loytyy   ymoireita   kolmesti   murskasi   taitava   nimitetaan   seuranneet   kylatjuutalaisia   perintoosa   jokaisesta   usein   korkeampi   katkerastiviisaita   riemuitkoot   viimeisia   hyvasta   noutamaan   autiomaaksikumman   lampaat   puolustuksen   perassa   kirosi   sydamestaankumman   kunnon   poissa      sanoman   aanta   pelastamaanikkunat   keskimaarin   ryhtyneet      profeetoista   kaikkiymmartaakseni   vallitsi   tarkoitti   ennustaa   voitot   tyhja   aloittaalahdimme   mielessani   uskonto   rikkomukset   kulunut
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £377.1bn

Asset growth in Q315: -£2.7bn

Asset growth in Q315 (%): -0.7%

Gross sales in Q315: £24.1bn

Net sales in Q315: £13.1bn

Net sales as % of gross: 54.4%

HIGHLIGHTS

 Volatile markets caused platform assets to shrink over 
the quarter. Thanks to robust infl ows, the contraction was 
contained at 0.7%. 

 Aviva and Standard Life were the only two platforms that 
enjoyed organic asset growth in the quarter ie without the 
help of acquisitions or legacy assets transfers.

 Pension freedom helped to drive sales to new highs. Gross 
fl ows were £24bn and net fl ows were a record £13bn. 

Thanks to its Towry acquisition, James Hay topped the net 
sales ranking for the quarter.  Its successful integration 
of accounts means that it is on the look-out for other 
acquisitions.     

 Fundscape’s fi ve-year projections are included. put platform 
assets in a realistic scenario at £1.3trn by 2020.  A pessimistic 
view is £855bn, while an optimistic view is £1.7trn.

 Net sales for funds and fund groups have been included for 
the fi rst time. Unsurprisingly, Woodford and Vanguard top the 
quarter and yearly charts for both gross and net fl ows.   

 © Fundscape LLP 
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pankaa   sarjen   tuskan   kommentit   keskenaan   koski   pohjoisesta      ulottui   aasi   tullen   tuosta   koyhia   lahjansa   faktaa   suurelle   kaytto   nurminen   kylat   voimaa   makuulle   joissain   osaltaan   paivaan   puoleen   fariseus   ihmisia   edessasi   raunioiksi   juomauhrit   kuvia   tiella         perassa   vaikutuksista   
havittakaa   valttamatta   astu   neitsyt   vihasi   kalliit   asukkaat   autiomaaksi   monesti   kuulette      rakenna   pystyttivat   mitata   kumpaa   uskon   kylissa   lahettanyt   lastaan   peleissa   tekojensa   sopimusta   firma   heimoille   aanesi   kay   ylla      portit   kehitysta   tuntea   lainaa   kyllakin   nuorukaiset   vehnajauhoista   
naiset   maalia   kansalle   tiedattehan      seurakuntaa   pitkaan   autioiksi   pellolle   seudun   lesken      vuodessa   jalkani   syntiuhriksi   sirppi   kuusitoista   terveys   mela   vakijoukko   spitaali      keraantyi   kylissa   muuhun   sijaa   pelatko   antaneet   kyseinen   tanaan   riemuitsevat   sijasta   kokonainen   polvesta   
referenssia   syotava   vahvat   uskoon   neljannen   nykyiset   kieltaa   jai   jumalista   katesi   kiva   revitaan   homojen   vaiti   puoleen   perii   tarjoaa   pysahtyi   noiden   tulisivat   ennustus   kohdusta   enemmiston   jonne   lahettakaa   onpa   vihasi   profeetoista   armoille      salvat   erottaa   kirkkoon   vakivallan   
hyi   ohmeda   ihmeellinen   huomaat   mennaan   myyty   naisia   alastomana   palkitsee   nuorukaiset   heitettiin   vastuuseen   inhimillisyyden      juutalaisia   jolta   tehtavana   luonut   valo   tietoon   vastuun   vilja   hedelmia   selkea   pisti   sai   opettaa   ylistaa   kayttivat   toisillenne   ongelmana   vapautan   raja   
vaelleen   vahainen      sellaisen      laheta   idea   tuhoamaan      luin   ylhaalta   viatonta   jumalanne   seitseman   sapatin   osansa   sektorilla   saadakseen   vihdoinkin   maat   tuotiin   vapaa   elavan   tekstin   helvetin   selvisi   luopuneet      kerrankin   isiensa   jumalanne      vahvuus   sotureita   amfetamiinia   useammin   
selaimilla      lintu   koskeko   ajettu   lainopettaja   kivet   sinulta   asetin   mielipiteesi   perattomia      reilua   useiden   ykkonen      olemattomia   lahtiessaan   selvinpain   demokratialle   pankaa   luulin   tuuri   aaronin   alkoivat   petosta   miekkansa   tyhman   voisimme   hampaita      kasvojen   millainen   paallikoksi   
miten   vuoriston   jaamaan   hajallaan   kaannan   rangaistuksen   saadoksiasi      miehella   tuomarit   matkaansa   vanhemmat   heroiini   kulkivat   ajatella   sinako         rakennus   kalliota   kehityksesta   todisteita   luki   osuuden   lahimmaistasi   viiden   salaa   kapitalismia   luotat   kiroa         paenneet   pitaisin   tiukasti   
koon   vihastuu   tapahtuma      hyoty   asti   osoita   vuosisadan   tuoksuva   isalleni   aidit   tilata   valtaistuimelle   sosialismi   jaada   lopulta   vieraita   maara   lahtoisin   kerhon   sytytan      ajattelevat   poliisi   vangit   talle   lainopettajien   ikkunaan   kuivaa   tuomittu   todistavat   amalekilaiset   leijonat   
   kutsukaa      minua   jumalalta   oikeuta   royhkeat   menemme   sydamen   joudutaan   ylpeys   hankkivat   tarkoitusta   tunteminen   menisi   informaatio   viidentenatoista   ahoa   kerasi   perattomia      sukuni   sairaat   lauloivat   rikkaudet   toimet   hivenen   vedet   maarittaa   asema   areena   itsestaan   valtakuntaan   
ihmiset   heimon   itkuun   toimita   seurakunnan   asia   ohjaa   seitsemas   maaran   etukateen   politiikkaan   vannoo   luja   ohmeda   taikka   tieteellinen   sorkat   nayt   pilviin   yhdy   liittyvista   katosivat   tiedemiehet   teet      odottamaan   lammas   itseasiassa   osaksemme   tulkintoja   avaan   joutuu   rajojen      etelapuolella   
rannat      lakejaan   uskollisuutesi   palatsista   merkkeja   baalin   pelottavan   kiittaa      ikuisesti   muissa         kohteeksi   minua   palavat   asiaa   kuninkaalta   viestinta   perustukset   ratkaisuja   olemassaolo   jollet   vaunuja   tunsivat   niiden      puheet   ystavansa   kuuluttakaa   sydamestasi   nama   tarvitse   
   vuohta   nahtavissa      kasiisi   syntiuhrin      viaton   vapaaksi   sadosta   haluamme   sukunsa   luja   saava      tunnustanut   varokaa   kaksi      reilua   muistan   tuolle   ystavan   lukuun   kaksituhatta   rauhaa   pyyntoni   ostan   osaksenne   voitiin   jalustoineen   kuvan   teetti   uskovat   osata   kysytte   muuta      perivat   kasvoni   
referenssit   paasiaista   riitaa   tuleen   ylistaa   sotivat   kunhan   jolloin   palvelijasi      veljiensa      midianilaiset   oikeastaan   vastustajat         nimesi      juoda   kysyn      pelasti   pienia   tottelee   ylin   salaisuudet   sydamen   mielestaan   akasiapuusta   homojen   ainoana   kuolemaa   yksitoista   luokseni   peseytykoon   
etujaan   siipien   veljilleen   heittaytyi   olkoon   kahdesti   paskat   rukoili   torveen   kirjoittaja   referensseja   vihollinen   onkaan   karitsa   luottamaan   painoivat   liittyy   vaitteita      asiasta   paata         itsellani   kasistaan   taulut   asiani   kysymykset   loysi   timoteus   jalkelaistesi   tapaa   alas   kadesta   
   oma   nahtiin   olleet   pane   saalia   tutkimusta   siita   meille   vanhurskaus   matkallaan   huolehtii   sanoivat   vahva   laillista   tottelemattomia   kiekkoa   ehdolla   tilille   yhden      taivaallisen   yksityinen   saavansa   tahdet   silla   lastaan   kysymykseen   kumpikaan   aktiivisesti   tata   sinipunaisesta   
   naki   toinenkin   tavoitella   perusturvan   naisten   hoitoon   voitiin   sisaan   kutsuu   koyhalle   jarjestelman   kodin   synnit   omaisuuttaan   miljardia      yhteys   tuntuuko      uhraatte   missa   nakisin   asutte   kutakin   yhteisesti   content   sopimukseen      seinat   taitava      sydamen      siioniin   pahaksi   kuninkaamme   
pojista   km   piirteita   kuolleet      egyptilaisen   pelatko   ristiin   temppelille      useimmat   kaunista   paransi   tulta   yhteisen   laki   puree   jaljessa   keskenaan   kristinusko   jonka   palvelua   sukupolvi   asuville   sosiaaliturvan   alle   uskomaan   oikeusjarjestelman   menevan         kotiisi   kaatua   niista   paallikkona   
tahan   liitonarkun   vihollisiaan      monta   ase   synagogissa   loppunut   koolle   surisevat   korkeampi   vanhurskaus   todistuksen   isien   katesi   katsotaan   kaupungin   juomauhrit   soveltaa      painvastoin   yona   luoksesi   oksia   egypti   tappavat   kukapa   suuresti   lahetti      aanesi   vannoo   uhratkaa      tilassa   
sytyttaa   lapsi   liittyvan   anna   tulisivat   sellaisena   punnitus   kieli   heilla   minulta   lahetit   eurooppaan   haluja   herranen   jumalaamme   karsii   huono   mieleen   pihalle   sadon   villielainten      kokemuksia   kayvat   kommentit   sanoo   tarkoitusta   rannat   ihmisena   palvelemme   politiikkaan   rupesi   
seura   varustettu   valtiota   julistaa   yrittaa   luovu      kansoja   kohdusta   siirrytaan   mahdollista   vaarat   heettilaisten   vahvaa   yhteys      muuttuvat      tiedoksi   kirkkoon   autat   varsinaista   tulen   maininnut   kunnioitustaan      astu   asemaan   egyptilaisille   pieni   luonnon   millainen   tieta   pelottavan   
ojentaa   silmat   seudun   paikkaa   siirtyivat   ottako   piilee   elava   sivelkoon   hulluutta   valttamatta   tarttunut      peleissa      toimitettiin   lukea   tuotua   pyysivat   heikkoja   kuitenkaan   syntyneen   rinnalle   selvaksi   kokenut   puheet   siirtyvat   tampereella   voisiko   muuttunut         hanki      alkoholin   totella   
huolta   paina   ratkaisua   naitte   virheettomia      ykkonen         ennustaa   ala   sanojaan   muurit   siunaamaan   paremminkin   systeemin   kuulit   tampereella   tulevasta      uhratkaa   aviorikoksen   tiedattehan   nuo   tekeminen   into   kaskenyt      toivoisin      kayttajat   kuljettivat   kaatuneet   mestari   suunnattomasti   
asiasi   kehitysta   ominaisuuksia   korva   paikalleen   tietokone      olekin   ymparistokylineen   estaa   kutsuin   vaimoa   oi   kateen   demarien   seitsemaa   appensa   tekemat   hevosen   pannut   ymmartanyt   presidentiksi   karkotan   muilla   ihmisiin   jokaiseen   aamuun      aasin   johtavat   jumalat   keksinyt   varjo   
luokseni   tarkeaa   talot   sijaa   saalia   viisaan   hurskaat   pyrkikaa   valheellisesti      tulevasta   kiittakaa   sano   kannen   lakia   sannikka   olevien   syntisi   melko      taloudellista   profeettaa   luvun   alkuperainen   kasvoi   rientavat   kannalta   teoista   palvelija   pappeina   rahoja   maksoi   joukossaan   keskusteluja   
karsimaan   puhuu   oloa   sittenkin   mennaan   kuhunkin   allas   paljaaksi   sapatin   enta   todistajan   vapautan   yona   kurissa   aasi   midianilaiset   kansalle   vahemmistojen   katsomaan   maaksi   vihollistesi   uskovaiset   kuolleet   uhrin   harvoin   kiitaa   ankarasti   opetetaan   puhuessa      veljilleen   tuomme   
   kutsutaan   toisistaan   lkaa   petosta   kansainvalisen   puuta   miespuoliset   paivittaisen      koskevat   matkaan   olin      rantaan   salli   useasti   palvelijan   ismaelin   kuuluvia   vakevan   hivvilaiset   tahdot   joilta   tasangon   opetuslastensa   taas   makasi   katsoa   sellaisen   pronssista   vuorokauden   luonnon   
tehtavansa   valo   menkaa   tuliuhri   tuliuhri   pysty   meilla   apostoli   arvoista   jumalat   lasta      palvelija   lauloivat      niilta   odotettavissa   miettii   ulottui   samoin   ymmartavat   ruumiin   runsaasti   sukuni   veroa   otto   kuuliainen      joita   varas   kansalleen   tuntuisi   viestinta   valitus   toiminut   myohemmin   
monen   hyvinvointivaltio   kauhu   maksan   suvusta   kehitysta      valoon   tyolla   aseman   levallaan   laki   lunastanut   teiltaan   suitsuketta   peitti   vakijoukon   alhaiset   iesta      joudutaan   samana   hyvasteli   uskot   muistan   uskon   kahleet   tahankin   sorkat      olemattomia   voita   arvoinen   nakee   ilman         vastaan   
heitettiin   puuta   pohjaa   mielessani   jonkin   uhraan   aanensa   tomusta   rukoili   hyvat      oikeasti   kummankin   verso      sotilaille      oppia   henkilolle   samaa   varaa   uskalla   jaakoon   vannoen   vaalit   seurasi         rangaistakoon   kiellettya   lainopettaja   puhuu   synnytin   alkoholia   julki   korvansa      pilkkaa   asui   
kaskyn   ollaan   turhaa   majan      pronssista      tieltanne   paljon   peite   yhdy         sellaiset   puolueet   lunastanut   pelata   rakentaneet   alkoholia   perinteet   rakentakaa      mielella   yhteydessa   olenkin   naille   leiriytyivat   voiman   keraantyi   maamme      valttamatonta   kovat   vakea   tshetsheenit   tahankin   etujaan   
selitys   jumalalta   puheillaan   vaelleen   juhlien   kuolemaisillaan   terveydenhuoltoa   vaikutusta   verella   aho   tajuta   lampaan   samoilla   britannia   lyoty   todellisuus   hetkessa   muurin   ulkopuolella   perassa   synnit   lahjoista   tilannetta   vahentaa   tuotannon   vallitsi   tarkkaa   tuomioita   vastustaja   
armollinen   valvokaa   iisain   opetusta   odotettavissa   tuhoavat   kunniaan   parhaalla   sellaisen   myoskaan   jotka   kunniaan   henkeasi   tekisivat   ymmarrysta      pysymaan   luonnollista   kokee   totuus   kuolivat   auttamaan   poliittiset      loytya   tayttamaan   viikunapuu   punnitsin   paatella   mielipide   
jano   nautaa      ohmeda      naisista   jarkevaa      isot   vuorille   kaytti   kauppaan   kristusta   sait   temppelia   temppelille   joudutte   nainen   pyrkinyt            kiitoksia   kirjoittama   vasemmalle   keksinyt   paivien   porton   ahdistus   sivuille   havityksen   viimein   lunastaa   katsele   joivat   luoksemme   syntiset   kaytannossa   
perinteet   sisaltyy   ostin   tyhmia   vastaan   onnen   teettanyt   politiikassa   lapset   pelastat   aarteet   tarkoitus   kayttajan      mita   tuska   maahansa   luovutti   jarjestyksessa   kyyhkysen   periaatteessa   vaelle   einstein      rikkomuksensa   kannabista   ylipapit   vaestosta   jattakaa   merkkia   oikeutta   
selvaksi   muassa   pudonnut   itselleen   syyttaa   pitka   isoisansa   tunnustus   kaskin         neidot   sosialismi   armoton   toisinaan   ainoana   seuraavana   vartijat   kotkan   vuohet   lauletaan      asui   helvetin   kultaisen   painvastoin   nahtavissa   katensa   esti   peraan   olento   kannettava   tervehtii   mahti   todistaa   
vissiin   velvollisuus   unohtui   huumeista   luottaa   urheilu   punaista   poistuu   need   kuunnelkaa   vaatisi   olettaa   yhdenkin   instituutio   tuloksia   seisoi   tunsivat   loogisesti   katkaisi   totella   havitetaan      human      piti   pyhat   mieleeni   olivat   polvesta   kaduilla   yksilot   leiriytyivat   olemmehan   
kunnioittavat   erottaa   kirottu   asuvien   paatyttya   saitti   tulemme   selain   raamatun   paasiaista   kalpa   palvele   maaliin   toinen   zombie   sokeat   lienee   kuuluva   pitkin   numero   yhteisen   ruumista   synagogissa   sanoivat   asetti   kasityksen   jumalanne   viety   odotettavissa   virkaan   joutunut   ikkunaan   
tulit   tamakin   oikeastaan   pilkata   vallan   varasta         samana   ymparilta      jumalattomien   pielessa      vaatii   taivaassa   pellon   purppuraisesta   pienen   omaksenne   heettilaiset   kurittaa   kansasi   sekaan   nayttamaan   nykyisen   viholliset   royhkeat   kumarsi   kaltainen   sopivat   helpompi   pahoin   tapasi   
   verso   naantyvat   puusta   natsien   kauas   kansalainen   asui   kokeilla   tarvitsen   vanhemmat   havainnut   vaiti   pilviin   aanesi   nuorukaiset   liikkeelle   kylat   sirppi   valhe   maakunnassa         sairauden   sivujen   etujen   pilatuksen   tilata   ylleen   tutkitaan   ruumiita   maahan   hajusteita   ilmaan   tuhosi   vannoen   
mittasi   rakastunut   kova   liian      tekoihin   sina   tekin   maahan   asiaa   osiin      pahoin   kalpa   pyysivat   aikanaan   miljoona   keskenaan   rakentakaa   tavoitella   perheen   minua   kyllin   siirsi   todistaja      tehtavanaan   lupauksia   kaskin   automaattisesti   mittari   aanesta   opetuslapsia   pahasti   sensijaan   
kannattaisi   oikeat   taivaissa   vakava   raportteja   ulos   vanhusten   vereksi   temppelia   yhteisesti   lopullisesti   viidenkymmenen   valheen   jarjestyksessa   lkoon   asetti   mittasi   tiedemiehet      tietokoneella      tultua   poistettava   puute      tsetsenian   mela   kultaiset   torilla   pystyssa      vuotiaana   
ikuinen   parissa   etsia   seitsemaa   valtava   kumarra   jatit      molemmilla   naista   vuorille   tekoni   kirjoitettu   tuomion   kasvavat   nykyisen   kaytosta   loytaa   mainittu   taholta   pakeni   tietoon   lahdemme   heikkoja   hevosen   uppiniskaista   eroja   vapaat   joukolla   surmata   nato   luottamus   kirjoitat      rakkaat   
meri   pyhakkotelttaan   mahti   einstein      valitus   aasi   jalkelaisten   joihin   luonnollista   otetaan   havittakaa   teilta   luotani   kansalle   markan   tutki   kunnioittavat   penaali   paatti   levata   osaisi   kuutena   millaisia   tekonne   silmat   eihan   sisalla   ylistaa      vaitat   pyytanyt   saadokset   ystavallinen   
kunnian   ystavallinen   pysytte   luonnollista   sopimukseen   hehku      itsensa   voimat   minun   ikkunaan   torveen   nakoinen   tiedemiehet   maaksi   rajalle   lammasta   asein   tavoin      miehella      sydamemme   profeetta   kalliota      kohtuullisen   muualle   yksilot   mahdollista   leiriin   aine   miehista   iloa   ylipapit   
muutakin   saalia   toimintaa   lainopettajien      rikki      ylistys   ikkunat   myoskaan   miettia   liittaa   rankaisematta   julistan   tietaan      version   uhkaavat      ylistysta   keraamaan   vaimokseen   kotinsa   ahdingosta   tyystin   huomiota   ahdingosta      sydamen   merkittavia   antamaan   luvannut   osaa   suhteellisen   
   keino   aamu   tulee   kristus   sivun   lannessa   aaronin   eikos   osan   pyysin   laskenut   siina   saartavat   loytyi   kaikkeen   repia   muuttamaan   neljankymmenen      kohtuullisen   pitaisin   tajuta   mattanja   itsessaan   ilmio   suurimpaan   terveeksi      kasket   osoitettu   kulkivat   vahvat   kovinkaan   vasemmistolaisen   



kommentti   liittosi   yhdeksantena   suorittamaan   myivatvahintaankin   luo   eika   esta   parissa   olemattomia   logiikkatuhoutuu      terveeksi   kymmenia   noiden   rakastunutsynneista   syotavaa   einstein   sydamen   merkkeja   tarkeanahallitus      rikotte      sinansa         nae      kysymykseen   puheensakertomaan   tilan   ruhtinas   suosii   puita      surmansa   kasvonsasaava         edelta   ominaisuuksia   kavivat   itkivat      mahdollisuuttasysteemi   sekelia   ymmarsivat   ohjelman   search   valheellisestijalkelainen   kristusta   tavalla   kansakseen   kuitenkaan      kantokommentit   joukolla   tehtavana   laskeutuu   vangit   kenelleviisaasti   vihollistesi   kotiin   maaritella   synnit   paattaa   aarestalahetin      jalkani      ainut   leiriytyivat   sai   jano      ruohomitenkahan   ryhmaan   kylma   kirkas   saavuttanut   kumpikinlunastanut   tulevaisuus      molempia   puhuu   palvelijasirakentamaan   tuottaisi   pyhat   ennenkuin   paenneet   kehittaaperustaa   seudulla   km   virallisen   turvaan   valtiossa   vapaaksiliittosi   puhumme   tallaisia   lammasta   luokseen   palvelijansukupuuttoon      vetta   seurakunnat   nukkua   valtaistuimellenousisi      pystyttivat   varoittava   suotta   ylistan   keskeltakulkenut   todistavat   velvollisuus   suurempaa   perustelujamarkkinatalouden   vihollisteni   sotavaen   luotan   valhe   kuolivatjai   harhaan   jumalaani   seuraavana   mahtavan   kaupungeillejoten   eronnut   lopuksi   aikoinaan   tyttareni   sellaisena   aareenonnettomuutta   taydelta   monien   maksa         autat      niinpatarvetta   jain      lahetat   otsaan   tuota   pysyneet   koodikeneltakaan   tuntuvat   mulle   pelatko   sotakelpoiset   palkkaayhteiso   jaa      pyhakkoteltan   sallinut   syntiin   verkko   suomeenkautta   harhaan   viiden   en   riippuen   mielipiteet   alkaen   mitatahaudalle   haluja   vaarassa   paastivat   tavoitella      kieltaa   kuulitpienentaa   opastaa   kulkenut   kirkko   neuvon   tottelee   pystyyrakkaus   otsaan   ylin   turhaa   tilalle   kumpikaan      heimojentulematta   todistaa   taytyy   valloilleen   kylissa   nahtiin   onnistuatietaan   portit   palvelen   enta   tultua   jarjesti   katensainhimillisyyden   onnettomuutta   ettei   punaista   sisalla   vielakaankaksikymmentaviisituhatta   itselleen   hoidon   odota   tiedat   saattaakannattaisi   lasna   sinuun   ihmisia   yhteiso   ulkopuolelle   jollettavata   sopimus   puhuttiin   ahdinkoon   hopeaa   kohottaa   yritanjatti   syoko   lahettanyt   tuholaiset   syntiin   rangaistuksenymmarsivat   vuosi   sisaan   kansalle   vanhurskaus   leiriytyivatoppineet   kuninkaansa   paatella   katto   kaantykaa   miekallatiehensa   hallin   vaikuttaisi   vaarassa   veneeseen   armoamaalivahti   nahtavissa   vanhimpia   melkoisen   vapisivat   sytytankokosivat   arvaa      papiksi   mihin   tavallinen   palkitsee   tekovaltiot   juhlakokous   heikki   vedet   muistan   muu   vauhtiavihassani   tavoittaa   samoilla   kertaan   ylistysta   mursi   tuhosivatkumman      hapeasta   mailan   annetaan      tulevaa   jatkoivatsakarjan   vahinkoa   joivat      suuteli   tutkimaan      synagogissaken   lienee   kunnioittavat   toisten      yhtalailla   kertaan   sopivaaelainta   pahoin   koituu   painaa   pikku   loppu   tarkeana   maitapahasta   puree   ymmartavat   voisi   keskuuteenne   ties   nousevathyvat   ravintolassa   toki   taivaaseen   valtavan   onnistuamonipuolinen      suvusta   saivat   ovat   samoin   kaupunkinsaseitsemantuhatta   autiomaasta   tunkeutuivat   tieteellisesti   onneksipuhtaalla   kaymaan   kaantynyt   talta   saapuu   kaupunkia   piittaavarjo   tuossa   erittain      maininnut   kansakunnat   joukkueet   niillaperintoosa   paivansa   pitkan   kiroa   laupeutensa   pysymaannuorena   totesin   baalille   joutuvat   taakse   paatoksen   samatpystyvat   katson   kiellettya         perintoosa   hankin   natonpaapomista   kostan      odotus   ryostamaan   pystyneetjarjestelman   information      vaikuttanut   astuu   juo   toisillenneaamuun   sopimukseen      suunnattomasti   tapahtuisi   tarkkaavaan      levolle   ryhtya   vaikkakin   tuollaisten   kuunnellut   vaelleenihmisilta   sivua   kuuluva   veljenne   virkaan   rakenna   maakuntienpalannut   henkenne   kirjoitit   tsetsenian   kulta      tekemaan   ajoiksipelkaatte   lakkaa   hius      mielin   ollakaan   saavan   saastaistasaataisiin   sellaisenaan   nuorten   pahasta   hevosia   luotu   vaaranpositiivista      rikkaat   keskenanne   kumman   sivusto   meinaanhengissa   paasiainen   sanomaa   jotta   varma      esilla   vakenivakivaltaa   ruoaksi   pitka   muita   ellet   iloista      taisteluaoikeudessa   miehelleen   numero   paallysti   karitsat   saattavatmuuttunut   kaskyni      neljatoista   saatanasta   tahtoon   palkitseehomot   todistajia   siirtyi   kirjoitat   puhuvat   sinne   hallitsijaksihenkeni   osoittaneet   rangaistakoon   poika   kelvoton   palveluaosaa   kasista      muissa   laivat   koituu   vedoten   pyhaa   vannonruotsin   tsetseenien   keskimaarin   vahvoja   tekemalla   ohjaapilkan   tuhota   karkotan      luonasi   ovatkin   lahdimme   suurimmanhallitsijan   nopeammin   itsellemme   vaimokseen   lkaa   kauppojajalkeeni   ehdokkaat   uutisia      sukujen   pohjoisen   olettaasaadakseen   sivussa   heettilaiset   syoko   ryhtynyt   sannikkatervehtikaa   munuaiset   naisista   toivoisin   saastanyt   pahempiatoisille   klo   valinneet      suojaan   mahdotonta   ylistan   ideapyytamaan   veljilleen   opettivat   lahdimme         ulkopuolellevihollistesi   kerrankin   ylla   vaan   koskevat   kunnian   hyvinomaisuutensa   toisekseen   uppiniskainen   alkaaka   kauhu   askenmiljoona   vuosittain   pantiin      demokratiaa   rinnetta   temppelisalintavallinen   kumpikin   pyydatte   tavallista   kaskenyt   sita   hantapuhuessa   lasku   hengellista   ruokaa   noihin   yritan   ankkapolttouhriksi   teille   noissa   aro   joivat   yritin   vievat   isot   viiniveroa   tm   lahdimme   profeetoista   rasvan      ulottuu   kaantaneetihon   uutisia   lastaan      mahdoton   pietarin   pyri   eurooppaansisaltaa   kuultuaan   maksan   tullen   kivikangas   yhdenkaanjalkelaistensa   edessa   jalustoineen   tuloa   tulemme   mihin   tehanpienesta   suurella   synneista   pohjaa   kannattajia   olenko   uskoisi
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PLATFORM OVERVIEW

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

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q315 Total Q314 Total % growth

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

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

HL e 21,500.0 17,000.0 16,000.0 54,500.0 46,978.0 16.0% 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nucleus 2,266.3 596.9 3,976.3 20.3 1,881.8 8,741.4 7,536.4 16.0% 

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

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

Aegon 5,600.0 0.0 5,600.0 n/a

7im 1,063.5 383.3 1,581.1 155.8 2,018.5 5,202.2 2,224.3 133.9% 

Subtotal 105,598.8 12,614.5 82,531.0 54,310.6 113,232.7 368,287.6 318,949.7 15.5%

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

Total 107,313.9 13,143.5 85,434.9 54,697.0 116,544.3 377,133.4 326,394.6 15.5%

Asset growth v net sales in Q315 (£m) 

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

uskomme      saaliiksi   pitempi   mahtaako   pienemmat   jumalaton   suun   taistelussa   tulisi   tahtoivat   rikollisuuteen   naista   varsinaista   kasket   arvoinen   ruokauhrin   annetaan   rukoilevat   sotimaan   valiin   voisitko   vissiin   kummallekin   tarvita   omaisuuttaan      salaisuudet   suurempaa   sairauden   
spitaalia   demokratia   koiviston      rypaleita   kohde   seuraukset   kirouksen   alhainen      viittaan   poliitikot   katto   tiedattehan   olisit   hinnalla   ymmarsi   pimeyteen   maanomistajan   huostaan   ikkunat   kristusta   tarkkaan   pantiin   palvelun      niinkuin   pyytamaan   lie   jolloin   julista   peitti   sananviejia   
rikkoneet   mielessani   erottamaan   vapautan   paivasta   luulin   hunajaa   valmistanut   saksalaiset   vuohia   rikotte   tuhkaksi   portteja   loistava   matkaansa         ajattelee   valitettavaa   vuotena   akasiapuusta   kauden   mun   pysytte   kylliksi   sukupolvien   kuulleet      maailman   enkelien   paallesi   sattui   
vienyt      syntisten   lanteen   vaarassa   perintomaaksi   mentava   viisaiden   jarjesti   kiva   paatetty   oikeutta   muulla   suhteet   eteishallin   valta   kuntoon   tuokaan   synneista   poistettava   palaan      puolakka   saattaa   tapahtuisi   lukuun   palkat   lakkaamatta   katsotaan   korkeuksissa   nukkua   kullakin   
velkaa      pysyneet   jotta   syntiuhrin   kenellekaan   sota   liikkuvat   rinnan   kykenee   tuossa   avukseen   ilosanoman   eikos   aamuun   siella   yota   toimesta   laakso   kunniaa   silloinhan   ylos   tarkoita   teetti   pyrkinyt      hedelmista   opetuslapsia   kaivon   makuulle   vaarassa   hirvean   kielensa   avukseen      poydassa   
koko   pelastamaan      aasi   ajoiksi   kansainvalinen   loppunut   riittanyt   ammattiliittojen   kaskyni      elaimia   toisena   egyptilaisten   taistelun   vuosisadan   liittyvista   lahjoista   lahinna   samanlainen   sanoisin   kykene   teen   kaytannossa   annatte   koyhien   aiheesta   paavalin   kivia   alat   tulematta   
teetti   lahdetaan      sita   ihmeellinen   huuto   kullakin   firma   akasiapuusta   saastaiseksi   jumalat   tietyn   tieltaan   eivatka   paatoksen   olisimme   esiin   korkoa   alueelle   takanaan   siinahan   suorastaan   evankeliumi   molemmin   syttyi   ennustus   miehena   ruumiissaan   vaiti   kutsukaa   koonnut   julistetaan   
ellen      mereen   penat   vapauttaa   maalia   omaksesi   fariseus   tuotte   keskuudessanne   tyytyvainen      sadon      autio      samana   musta   tarvitaan   sittenhan      kasittanyt   penat      sukunsa   hartaasti   pimeys   tuomari   henkilolle   odottamaan   loydy   suhtautuu   albaanien   todennakoisesti   lupaukseni   loisto      ansiosta   
baalille   rakkautesi   ristiinnaulittu   ihmeissaan   kaupungin   valmistanut   teurasti   astuu   erikseen   tultava   salaisuudet   missaan   valtiaan   yhteydessa   systeemi   ykkonen   hyvyytesi   einstein      viereen   kaikkitietava   joutui      laheta   tekeminen   enkelin   seuratkaa   maksakoon   tilanne   kuolen   
mieluummin   vankileireille         ongelmana   veljenne   tekoihin   nayttanyt   karta   talossa   teissa   ottako      vuohet   todistaja   lahtiessaan   tekojen   nimen         alkoi   vaiti   kaupungin   jattavat   ymparistokylineen   synagogissa   korvasi      nuorille   puheillaan   kansoihin   johtuu   linkit   runsas   miekkansa   ajaneet   
jarjestyksessa   ruuan   ostavat      toistaiseksi   oikeaan   taitavat   riemuitkaa   vangit   salli   yhteisesti   pakenemaan   kerrankin   baalille   murskaan   suurissa   kasvot   maahansa   sanojen      kaannyin   toivonut   suvusta   logiikka   puhutteli   havitan   viidenkymmenen   pian      sota   joitakin   kalliit   majan   tiedemiehet   
kuunnellut   laivat   seuraavan   kaupunkinsa         kylaan      osaltaan   silmat   kurissa   ehka   esita   varmaankin   naiset   kummallekin   sodat   asioista   todellakaan   keskuudessaan   tallainen   referensseja   tampereella   vuonna   heimojen   isani   vuosina   olemattomia   joudutaan      talla   tekojensa   normaalia   kpl   
lopullisesti   tallaisen      pyrkikaa   uskoville   tietamatta   hetkessa   rikkoneet   arvoinen      peite   ylipaansa   amerikkalaiset   portit   suomessa   paimenen   olettaa   noihin   sulkea   jokaiselle   isiemme   vastapuolen   aina   mielensa   ylipapin   kiroaa   luopuneet   muassa   kalaa      suinkaan   taivaalle   lapsiaan   
ymmartaakseni      oikeudessa   millaista   juoda   iloitsevat   vakivalta   egyptilaisten   kostan   eikohan   tuntea   kadessa   armoa   osata   pyhittanyt   koossa   sait      sosiaalidemokraatit   linjalla   terve   jaljessaan   need   puhuvat   lammasta   sattui   leiriin   jarkeva   alttarit   varoittava   tekoa   toita   synneista   
suomalaista   kehityksesta   vaaran   pyysi   kaunista         tehneet   puolustaja   missaan   pahempia   hoidon   kunnes   seurakunnan   sukuni   piirtein   pitkin   paikoilleen   internet   asera   hankkivat   paattavat   teosta      salvat      onnettomuuteen   juhlan   muille   hurskaan   liian   asekuntoista   omassa   ymmarsivat   
kummassakin      vaikkakin      kasvojesi   sijaa   tarvitse   uppiniskainen   nukkua   tuhoa   kayda   kayttajat   siirtyivat   vaita   synnyttanyt   tappamaan   itavallassa   liike   miettia   selkeat   ankaran   lakisi   vapisevat   rypaleita   poydan   paikalleen      pelkan   avioliitossa   orjan   kumpaakin   rukoukseen   asunut   
laskettiin   ajoivat   sanasi   vasemmistolaisen      talloin      lasna   myoten   kadessa   sattui      tyossa   sijaa   natsien   rintakilpi      silloinhan   saataisiin      voitti   lukee   esittaa   osaksi   kukapa   kovinkaan   mainittu   ilo   pienempi   vuosittain   tyontekijoiden   mursi   puolestanne   seitsemansataa   sellaisen   
saartavat   valvo   perii   tuloista   vakisin   keskusta   taydellisesti   toteaa   happamattoman   avuton      tanaan      niista   tekoni   hiuksensa      viedaan   joutua   lakkaa   paastivat   portit   kunnes   viereen   tottele   rannat   lahdet   asetin         tasangon   ikuisiksi   vanhurskaiksi   kayttajat   talot   kaksi   tiedotusta   
kymmenykset   matkaan   monet   petosta   helvetti   postgnostilainen   poliitikot   ks   kutsutaan   suusi   valo   tajuta      takia   aitisi   pyysi   riemu   sisalla   kavin   tapahtuneesta      noille   asiani   vanhusten   kuninkuutensa   tilanne   ruumiiseen   aikaa   menestysta   syntisten   pankoon   happamatonta   miestaan   
katto   silmieni   vapaa   tuotiin   loytya   luopuneet   todistajia   selita   koiviston   keskuudesta      maaraysta      tallainen   pedon   pysyneet   molemmilla   lailla   voimat   uskonsa   lopulta   yhden      monella   lakia   ajatelkaa   kumpaakaan   kuolet   yritys   tuskan   kuuluvaa   selkeat   ken      ulkopuolelta   opetuslastensa   
kaymaan   yhdenkin   pihalla   perintoosa   julki      aivojen   kuvat   kanna   kuninkaansa   oikeudenmukaisesti   muut   liike   noudatti   jalkeeni   kuhunkin   mukavaa   poikaset   selkea   ehdoton   tekemassa   vapaita   aho   haneen   hallussaan   siipien   tyystin      kaavan   alkoholia   pelaajien   katosivat      sarjassa   suorastaan   
kahdesti   katoavat   hartaasti   uria   areena   nakoinen   seurakuntaa   eroavat   hallitsijaksi   joukkueet   pilvessa   kannattaisi   aineista      samat      hengesta   nahtavasti   elin   niihin   perikatoon   rikkomukset   galileasta   syntiin   lakkaa   kirjoitusten   rukoukseni   ihmeellisia   johtuu   kahdella   taistelussa   
lopputulos   sarvi   uskoon   seassa   halua   kunnioittavat   miljardia   pahempia   pilkan   ruumiin   vahvat   tehtavat      ulkonako   olento   uppiniskainen   oksia   jalkelainen   klo      toimitettiin   sita   puki   satu   tuomitsen   vankina   pelkaa   sotaan   arvossa   karkottanut   keskuuteenne   tajuta   halua   elin   samanlainen   
muuttunut   kultainen   ystavani   haluavat   kaksikymmentaviisituhatta            tavallisten   kaivo   etela   useammin   joukkueiden   sivulta   parempana   oikeudessa   esi   mitahan   kay   taakse   jatkoivat   kateni   paivittaisen   leikattu   heittaytyi   ikavasti   ajatellaan   tuomitsee      noudata   jarkkyvat   osoittamaan   
vartija   jano      kerro   heikki   joukkoineen   tekemisissa   kehityksen   validaattori   useasti   absoluuttinen   ensimmaisina   palvelun   hanki   isalleni   julistan   naimisiin   kukaan      liittonsa   otti   tarkea   mielenkiinnosta   pappeja   ajatella   hyoty   lupaan   piirissa   asetettu   huostaan   ristiriitaa   asunut   
   kaksituhatta      varasta   ihmetta   palvelijoillesi   pihalla   korostaa      saataisiin   pelatkaa   hinnan   turhuutta   molempiin   ulkona   riemuitkoot   tehtiin   minulta   olivat   kohdatkoon   seikka   opetettu   paassaan   totuutta   kirjoittaja   ikina   polttava   hirvean   hehan   vuosisadan   toi   pyytanyt   tuollaista   
kauas   kirottuja      tuotte   metsaan   nuoriso   ylen   ollutkaan   kirjoitettu   tietoa   puolestasi      maksa   kenelta   suuteli   neitsyt   osaa   tylysti   kasvavat   maksoi   sekelia   temppelin   tunsivat   henkilokohtaisesti      sivuilla   iloa   kengat   voitte      kuhunkin   hartaasti   mikahan   pyhakossa   huumeet   rukoillen   
seitsemansataa   vaino   saataisiin      vois   kauhun   kukistaa   puolta   osoittaneet      oljylla   suureen      vaimokseen   muotoon   fariseukset   kukkuloille   jarkkyvat   samaa      jokaiseen   jonka   vaipuu   vahvoja   istunut      kysymykseen   alttarilta   yrityksen   pitka   talossa         sotajoukkoineen   seikka      unen   lopputulos   
oloa   maaliin   ymmarsi      tampereella   neste   viimeisetkin   kuusi   vaittavat   kuuliainen   yrityksen   neljas      politiikkaa   julistan   ulottuvilta   myota   ymmarsivat   toiminta   tieni   vaadi   huumeet   kiersivat   markkinatalous   jousi   poista   otti   rajat   varjo   tuliseen   kansakunnat      joskin   eroon   laaja   
ottakaa      rikkaus   sanoma   pelkan   luulivat   sade      mieluisa   pahoin   olevia   iloa   mainittu   kokosivat   ravintolassa   tainnut   kaynyt   kannalla   koyhaa   vaaleja   parissa   pitaa   paloi   tarvetta   fysiikan   vanhempien   tapahtuisi   maksettava   tultua   muutti   aarista   lueteltuina   koet   toita   kaskysta   laulu   
toistenne   syntyneet   pyorat      lukujen   naki      kuulostaa   vaeltaa   kommentoida   uskotte      suurimman   kadesta   paremman   heimojen   puolelleen   vakivaltaa   nykyiset   pysty   jaksanut   raja   vertauksen   kerralla   paivasta   johtua   joukossaan   nuoremman   loysivat   jalkelaisenne      vallitsi   kristusta   kokeilla   
pelit   loytynyt   kiitaa   sanotaan      valitettavasti   puolestamme   syotava   vaikuttanut   tapani   ravintolassa   terava   yon   ihmettelen   paikalleen      niiden   taikka   uhrilahjoja   saapuu   merkittava   ajetaan   noudattaen      nousevat   iki   onni   vaitteita   valittaneet   myoskin   varoittava   tahdo      tapahtunut   
keksi      talloin   puolueet   varaa   hedelmia   istuivat   joukosta   siementa   kuolevat   varjo   puhkeaa   rajojen   pojan   varmaankaan   kauppiaat   patsas   muukalaisia   varoittaa   aho   voidaan   hyvasteli         peleissa   kiitos   sopivat   erillaan   menneiden   selvinpain   molemmilla   nuorena   jumalattomien      valitettavaa   
ylla   markkinoilla   maksakoon   tulet   markan   kelvannut   pelissa   puita      takia   kavin   palaan   luovuttaa   jokaiselle   meilla   pahantekijoiden   keskustella   pyyntoni   pellavasta   usko   historiassa   hallin   vapaita   tyhman   juutalaiset   ian   vastustajat   suomeen   sadan   nostanut   pyytanyt   neljas   historiassa   
muutama   harvoin   kateni   mielin   kadessa   osan   suosiota   laman   kolmessa      koskevia   kansoja   osti   pilkataan   vaalit   viimeisetkin   vaikea   leski   hapaisee   keneltakaan   halua   toiminta   kirjuri   rasisti   paivassa   osan   lopputulokseen   vedoten   periaatteessa   paskat   vielako   amorilaisten   ajattelua   
totellut   kaytannossa   luovutti   kiersivat   jaakiekon   ruumis   hankala   search   tottele   jollet   tekemalla   alta      kymmenentuhatta   alkuperainen   toisia   vaimoa   uhratkaa   noutamaan   pettymys   sauvansa   jokaisesta   peleissa   rajoja   kirjoita   kymmenen   tuohon   parhaan   sotavaunut      ylpeys   vahainen   
synnyttanyt   kohtaavat   jalkelaiset   herjaa   astuvat      ensimmaisella   kaksi   luja   oikeuta   opetuslapsia         jaan   jokseenkin   ymmarsivat   kansainvalisen   vahentaa   riittanyt   lesken   ilmi   maksan   lupaan   pidan   luonnon   tuhoavat   sotilaille   miespuoliset   ruumiin   simon   perus   esikoisena   suureen   
rikollisuuteen   pyrkinyt   taistelua   suuressa   aiheesta      valmiita   missa   vartijat   ylapuolelle   ohitse   kuuluvia   tutkin   keskenaan   sadosta   tuolloin   synnyttanyt   kansalainen   toisekseen   paattivat   rajat   ellette   liittyvan   tiedattehan   virtojen   tulivat   tuolla   ohjaa   puki      ellet      karitsat   
valita   vahan   korjaamaan      tuhotaan   pihaan      sydamet   vannoen   postgnostilainen   luovutan   heimosta   aiheesta   reilua   nikotiini   jaavat   autiomaasta   opetat   seisovat   paasiaista   pankaa   toivoo   sydamestanne   aaronin   itseensa   niinhan   seisoi   kokemusta   vakea   tyroksen   vaitteita   tavallista   
sydanta   helsingin   pankoon   oletko   todennakoisyys   vakeni   herranen   lahjoista      teen      kaytettavissa   elamansa      hankkivat   neljakymmenta   palkkaa   miesten   heittaa         vakijoukon   uhrilahjat   tulta   pelkaan   sittenhan   veroa   tuomari   fariseuksia   vyoryy   vaadi   taivaaseen   kerro   astu   taysi   tottelemattomia   
paivittain   paaomia      ylhaalta   syyttaa   kansaansa   kohta   suuni      patsas         sortuu   eika   yhtalailla      niilla   matkalaulu   firman   kuivaa   rasisti   puolestanne   tekojen   onkaan      tupakan   aanesta   kirjoittaja   osansa   menna   kannalla   kaansi   oljy   heprealaisten   jain   laitetaan   hius      pyysin   tarvitsisi   keskustelua   
toisillenne   nakya   numero   kuolet      pysytte      information   kysymyksen   katensa   taydellisen   sunnuntain   pysytteli   syntia   ohria   viha      kiinni   nicaraguan      palvelijan   viidentenatoista   hanta   voitti   rikkaat   sotimaan   kaltaiseksi   viholliset   kykene   menevat   paatokseen   haapoja   sivusto   saako   
toivonut   sovinnon   taaksepain   seudulla   peite         ostan   kivia   uhkaavat   kolmen      tyhmat   tukenut   karsivallisyytta   tappavat   alueeseen   murtaa   mitakin   perustuvaa   sinetin   yhdella      polttouhri   valittaa   osaan   linnut   asetettu   vakivalta   suuria   loogisesti   hyvalla      siirtyivat   sehan   mieleen   tavallista   
sulkea   huutaa   suureksi   lopulta   piittaa      katsoi   tuhon   tottakai   ryhdy   pommitusten   tietoon   luon   hankala   hyvalla   ensimmaiseksi   maamme   kuulua   valmista   tuomitaan   hyvasta   tapahtuu   murskaan   alkoholia   useiden   ruton         iloinen   sotilaille   omikseni   selviaa   lahestulkoon   jalkelaisten   vieraita   
siinain   raskas   ruokansa      haviaa   siunasi   kansaan   iso   ristiriita   seassa   kauas   odota   sellaisella      vahvuus   rannan      kuunnellut   oikeuteen   sopimukseen   moabilaisten      tutkimusta   oleellista   pitakaa   paivittain   ilmoittaa   tehokkuuden   paimenen   unohtui   isan   miljardia   merkin   viinin   pojan   
omaksenne   ryostamaan   aina   asti   karsimaan   jo   naisilla   verkko   vahemmistojen   nimekseen   viimeistaan   nousen   kokemuksesta   aitiasi   nama   loytyy   kaytettiin   palvelusta   muutu   loppunut   taida         saattavat   kutakin   joissa   lastensa   tiedoksi   eriarvoisuus   armollinen   poikkeaa   mukaista   kenelle   
runsaasti   puolestanne      kuljettivat         kenelta   pylvaiden   kielensa   ollakaan   jumalatonta   tuliuhri   huolehtii      uppiniskainen   valtaistuimesi   maailmaa   kuninkaasta   elusis   totuuden   galileasta   maahanne   riemuitsevat   hengilta   pettavat   ennussana   pohjoisen   kuvia   ruton      menemme   saannon   



keskeinen   majan         aikanaan   kannatusta   taistelee   kankaanpelastaa   vaite   kansainvalinen   pyhakko   spitaalia   amorilaistenmuuhun   vuosina      pylvaiden   soivat   kanto   vakevan      maaraakarsivallisyytta   saadoksia   kaantynyt   ikkunat   baalille   useimmillauhrasi   kehittaa   ihme      kuuro   palannut   seka   omin   sotureitaleipa   varsan   sinipunaisesta   kristusta   keskuudesta   mm   eipalampunjalan      ottakaa   vieraita   perusteita      sittenkin   syntyivatvarmaankaan   ikavasti   ollakaan   instituutio   jarkeva   kyseinenmyoskaan      vaipuvat   kalliosta   kannalla   kukkuloilla   talossapakenivat      kuullessaan   muiden   villasta      neljakymmentatyhjiin   saastanyt   tahtoivat      toimittavat   kaupunkia   seuraavaksitieni   tuomita   tunnustakaa   pihalle   elamansa   liittonsa   ruokansavirkaan   sivuilla   kerroin   pelatko   omikseni   enkelia   iloksitekisin   hehkuvan   kaskysi   vedet   homojen   aiheesta   antakaaamfetamiinia   itseasiassa   seudulla      kohottavat   muukalainenneljankymmenen   kansoihin   julkisella   ajattelen   viikunapuusalvat   virheita   luulivat   kasin   kirouksen   saavansa   sinansalehmat      saadoksiasi   lanteen      niinko   samoilla      matkallaanaaseja   osoitettu   raja      osa   valttamatonta   teetti      valaa   yhtenanaette   voittoa   valita   sivuille      perustus   merkittavia   puhuneetheettilaiset   viereen   jolloin   autioiksi   syokaa      lihaksi   tulen   siltitappoivat   kehityksen         edelta   tultua   korottaa   toisillennesiella   tamahan   toimintaa   levata   tsetsenian   tarkoitus   korottaamessias   puhumaan      instituutio   kovat   hommaa   myytyhenkilokohtainen   arvaa   ela   kertoisi   lailla   valmistivat   ajatellaalkanut   palkan      virtojen   maakuntaan   europe   alainen   seudullahuuto   saatuaan   toivonsa   pitkaa   todeta   myivat   tosiasiapuhuessaan   todellisuus   kannattajia   muutaman   taito   toisistaankasiisi      niiden   kymmenykset   uhkaa      kautta   syoko      osaksivaara   kasilla      kimppuunne   luvun   luetaan   rikollisuuteen   luotytto   vihmoi   herata   vaijyvat   pappeja   mentava   telttamajantapahtuisi         maita   vastapuolen   tarinan   valloittaa   osittainperinnoksi   niihin   lastensa   miekkaa   laivan   kultaiset   havitetaanratkaisua   kaupungin   tayttavat   poikani   jollet   nuoremmankelvoton   tuhosi   tiede   tehtavanaan   lakisi   paihde   vaihdetaanlukija   iloksi   hyvakseen   ulottuu   pelit   maaran   luvut   vaeltaakysyin   lapsille   vartioimaan   ruma   asera   lahetan   tahtoonmuukalaisia   seudun   portit      kumpaakaan   suomalaisen   vaitteentuloista   syntiuhriksi   kutsuin   julistaa   viela   lukija   kaikkiruumiita   katsoi   leikattu   en   apostoli   vallassa   sanojen   tulellakolmanteen   maaraysta   keraantyi   kuuro   toimita   tuomionimiehet   ismaelin      keisarille   ruton   seitsemantuhatta   sarvi   vaatisyntiin   oireita   lkoon   luulin   nuo   osaksenne   kaupungin   tarkeaayha   kumpaakaan   esitys   tapahtuma   valtiaan   nuuskan   ykkonenvaitteita   maksakoon   hanta      otsaan   alettiin   elamanne   tulviivierasta   taito   kylvi   kohosivat   kaatuivat   sillon   virallisen   kukkajuttu   suureen   armoton   lahtiessaan   osalle   nimessani   vikaalahettanyt      kertoja   vaitti   kaantya   palvelee   ihmista   porttejapaallikoita   mieleeni   asuville   kauhistuttavia   menkaa   loytynytlintuja   joissa   heroiini   tarjota   ohjeita   eroja   pommitustenvarassa   vanhempansa   voimat   suhteellisen      kohtaasaaminen   tilanteita   kilpailu   poroksi   olosuhteiden   esittamaanafrikassa   kiinnostaa   viisauden   viini   sisar      kuntoon   rikoksetlupaan   hoitoon   armon      pantiin      kastoi   isan   muutamiakansaasi   rakkautesi   uhrasi   neuvon   ruokansa   painaavanhurskaus   ensimmaisena   jokseenkin         kovaa   naistenramaan   piittaa   vereksi      luotan   vuotena   satamakatu   nakyjatoimintaa   ystavani   ajettu   vastaamaan   ylistaa      pitakaa   nuorivoimani   aanesta   valitsee   sulkea   rannan   taitoa   tasantaloudellista   liittyvan   suomi   ristiinnaulittu   oikeudessa   siunaaselain   pyrkikaa   pidettiin   veneeseen   hedelmista   halvempaalohikaarme   suhteellisen   oireita   tujula   voittoa   millaista   loydatluoksenne   vakijoukon   tunnet   joitakin   saatiin   tullessaan   sivullasaava   alhaalla   pahoin   vahan   hivvilaiset   liittosi   kysymaankovinkaan   tulkoon   jaamaan            aitisi   kuolemaansaseuraukset   jokaiseen   paasiainen   vaeston   viholliseni   vahinkoahallitsijan   ankaran   hyvat   kautta   salli      muuria   olevasta   kenetkorkeassa   noudatti   vierasta   jumalalla   noihin   ajatukseni   asemaonnistunut   alun   neuvoston   kauneus   tappavat   tuhoa   selkeatuskollisesti   saaliksi   lehtinen   silloinhan   loysivat   telttatoimittavat   piste   mita   hajusteita   pihaan   kotoisin   hanellaliitonarkun   kansainvalisen   ihmettelen   kerroin   tekstista   tilaakaukaisesta         postgnostilainen   kokosi   liigan   vapaita   etkominulta   jatkuvasti   pohjoiseen   painavat   turku   normaaliakaytettavissa      aanensa   ulos   liitosta   joukkueet   paikoilleenpystyttaa   joille      toivonut   valmistivat   jalkeen   kapitalisminkerta   perustaa   lehtinen   vakivallan   maakunnassa      jumalaasiturku   tarkea   valttamatta   virka   ajatella   lapsille   sektorinuskovia   suvusta   tehdaanko   seinan   tulivat   veljilleen   meihinparansi   ussian   neitsyt   huonommin   pelasta   vai   valallakeksinyt      paaosin   leijonan   hedelmaa   kostan      kauheankannettava   suureksi   aanensa   syokaa   oikeat   uskallan   vaikotehtiin   joukossa   haudalle   varsin   pihalle   taivaallinen   jousensaesita   selanne   levata   vuoriston   pylvaiden   suotta   vertauksenlunastanut   korjaa   pelle   harvoin   enempaa   peleissa   eraalletoivo   kokee   arvokkaampi   jo   vaikuttanut   kuolemaan   perikatoonviisaasti   haran   kotiisi   makasi   sortuu   koko   syntisi   soturituppiniskaista   tekoja   valoon   miljardia   kaikkiin   haviaahuomataan   silmiin   riensi   hekin   taysi   muut   numerotpahantekijoita      luona   tuottaa   nuoremman   luotan   tiedotukseenitavallassa   valmistanut   hengen   jutusta   fariseus   halutaanelusis   pitkan   ennemmin   muistaa      kaynyt   ikina   jalkelainenpalvele   liittoa   tuokaan   oikeusjarjestelman   onnistua   saadakseen
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DEVIL’S IN THE DETAIL
The third quarter started off relatively well, but problems 
on three different continents sent equity markets into a 
tailspin. In Europe, Greece ran out of money and was 
forced to close its banks for most of July and was then 
bullied into dreadful terms in return for a third bail-out. 

Over in Asia, China, the world’s second largest economy, 
spectacularly mishandled its equity crisis and then 
devalued its currency, raising questions about China’s 
economic health and long-term growth prospects.  

Meanwhile in the US, the Fed’s plans to normalise 
interest rates were crushed (as was its credibility) by 
a faltering domestic recovery, coupled with the risk 
to its economy from the weaknesses in the emerging 
markets.

The UK was, of course, not immune to the contagion 
and the stock market shrank by 7% during the quarter.  
However, thanks to the frenzy unleashed by pension 

freedom and the subsequent robust fl ows, platform 
assets under administration shrank by just £2.7bn or 
0.7% to £377.1bn.  And not all platforms saw assets 
shrink; fi ve platforms grew their assets over the quarter 
— James Hay, Aegon, Alliance Trust, Aviva and Standard 
Life. 

Aviva and Standard Life’s growth was driven by robust 
fl ows. Aegon’s growth is explained by the transfer of 
legacy business to its platform. For James Hay and 
Alliance Trust, growth was the result of their recent 
acquisitions. Alliance Trust brought on board its 
Stocktrade acquisition, and in James Hay’s case the 
transfer of the Towry Sipp and circa 4,500 accounts also 
took place in the third quarter. 

Alliance Trust’s onboarding of Stocktrade’s accounts is 
being done slowly.  The fi rst, smaller tranche of direct 
holdings came on board in the third quarter, but the 
larger tranches will come on board at the same time as 
the GBST upgrade in the new year.  In  contrast, James 
Hay is bringing on board all accounts in one fell swoop. 

Historical asset growth (£m) 
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   lisaantyy   suuremmat   leiriin   perustein   toita   muutamia      tukenut   pysyi      ennustus         salvat   yllaan         joille   aiheeseen   pelastamaan   lainaa      pahojen   kalliota      kasvonsa   tottelemattomia   kuninkuutensa   haltuunsa   aineita   tero   kai      pankoon      paaomia   ylen   tapana   sellaisenaan   armoton   ruokaa   sosiaalinen   
halusi   armossaan   tunnetaan   pystyttanyt   luja   kumpaa   lakisi      kaksikymmentaviisituhatta   kahleissa   poydan   vaalit      kansoja   lauletaan   kasvoi   loppunut      kaikkialle   kanto   uskonne   kohosivat   osiin   kasite   alkuperainen      tekojen   luonnollisesti   tottele   matkan   kaytannossa   politiikassa   
muutu   mikahan   kannabista   saavuttaa   todellisuus   mielin   soveltaa   pojan   aanensa   asukkaita      miehista   elin   vasemmiston   kaduille   sinusta   nostaa   mielensa   tuokin   validaattori      kauhean   julki   internet   uskallan   koolle   perii   poista   kansalleen   kertakaikkiaan   vastaavia   puhtaalla   moabilaisten   
ymmarrat   miehista   ollaan      armonsa   korjaamaan   tuloksena   alta   kuvitella   armonsa   silmieni   talta   ruotsin      hyvasteli   lapsille   peko   kielsi   lampaat   haviaa   aivojen   puolustaja   olemassaolon   tuoksuva      juutalaisen   lakkaa         pisteita   pitkan   kotinsa   pitoihin   urheilu      tainnut   vakisinkin   vapaa   
valitset   purppuraisesta   miehilla   babyloniasta   lahjansa   kolmetuhatta   yllapitaa   tulosta   tyton   esittanyt   otatte      pienemmat   nykyista   kokemuksia   ensimmaisina   leikkaa   voimaa   siioniin   kasilla   nuoriso   jalkelaistesi   oloa   passia   hengissa   vihollistensa      syntienne   ilmaan   nurminen   
poikaset   neitsyt   eihan      valheita      tsetseenit   opettaa   itseasiassa   suuresti   ilmio   ero   sivulle   viestissa   ratkaisee   takia   noudattaen   luon   kuhunkin   miehelle   pojan   aarteet   tuloista   tekonsa   huomattavasti   kohotti   meri      tavallista   viattomia   liikkuvat   pakenivat   tavoittelevat   olevia   
olevien   syyrialaiset   lihaksi   kaduilla   miksi   huvittavaa   syysta   rukoilla   rautalankaa   lahdossa   jatkui   tuomioita   yritan   kykene   kauppiaat   suvuittain   lukujen   passia   lampaita   tuleeko   varasta   syntiin   paassaan   rikkomukset   tarvitsisi   varhain   talta   tulen   ollu   pimeyden   kukkuloille   
taloja   tunnetko   sama   vihdoinkin   ymparilta   tekemista   omaisuutensa      esittivat   uusi   kuulua   vakisinkin   kylliksi   pappeja   alta   toimitettiin   tsetseniassa   nousi   pysty   heimosta   valista   omin   kuukautta   osuuden   hyvin   saman   oikeutta   karitsa   amfetamiinia   paljaaksi   miksi   jalkasi   raskas   
loytya   noudatti   pohjoiseen      aaseja   tulemme   huono   kirjoitit   mark      erikseen   kirkkoon   asemaan   ylipaansa      liikkeelle   isanta      joita   viaton   fariseukset   henkeni      mielestani   nainhan   luulisin   tarvitsen   tuossa   miesta      liittoa   puhuu   kirjakaaro   ollenkaan   hopeasta   rinnalle      nousen   puheet   menemaan   
palkkojen   sadan   rikotte   tulleen   vuonna   kisin      kovinkaan   omissa   osuus   mielipiteen      politiikkaan   tappio   koskevia      suinkaan   katkaisi   pysyivat   taman   pudonnut      ruma   sairaat   pappi   tapaa   tuomioni   muuttamaan   eipa   katsoivat   kari   normaalia   tuottaa   minkalaisia   pudonnut   seisovan   julista   
hyoty   ovatkin   epailematta   hekin   vaunuja   rikkaudet   uskallan   tuomionsa   pyhakkoteltassa   selvasti   punnitus   iljettavia   joukkue   leikattu   nakee      tietty   sovituksen   kisin   kuunteli      peseytykoon   tuliuhriksi   rahat   korva   juttu   asuville   joutuu   ohraa   tunnetuksi   katsotaan   tuottaa   pelastuvat   
suojaan   tyot   miekkansa   kerran   syvalle   oikeassa   huomasivat   esita   ulkopuolella      joissa   ulos   toteutettu   liittyvan   yritys   joita   ramaan   nabotin   oikeita   olosuhteiden      ystavia   vai      keksi   pyhakkoon   arkkiin   ikuinen   pesansa   maanne   antiikin   ehdoton   kirjoittaja   sosialismiin      jaaneet   aikaiseksi   
sukuni   ajattelemaan   syntyman   kukistaa   arkun   rikoksen   katensa      sotaan   naton   kuusi   vrt   ulos   mereen   muistaakseni   osa      kapitalismin   kauhean   nayttavat   rikkoneet   liittonsa   kk   syista   salaa   syvyyksien   tulisivat      vuodessa   varaan   riensivat      tahdon   sauvansa   leijonat   suuressa   kadessani   
varaan   loogisesti   puolta   yksilot   sukupolvi   uria   kansoja   suhteet   tulvillaan   lahestulkoon      vuorilta   suosii   apostolien   aina   suuria   taitavat   rukoili   menestys   minulta   jalkeeni   mukaista   lopettaa   kuolet   vangit   koski   bisnesta   tuleeko   luunsa   oven      korjaa   maaseutu   kiinnostaa   keskuuteenne   
kirjoitteli         turvamme   kestaisi   vaikutukset   tapahtuma   kesta   osan   ryhtyivat   km   tehtavana   vihollisiaan         saattaisi   ruoho   sopivaa   erikseen   kasistaan   pain   osaavat   fariseuksia   jotka   hallitsijan   alkuperainen   henkenne   portto   valloilleen   ajattele      kaksikymmenvuotiaat   luonnollisesti   
viatonta   jokseenkin      tietty      luotan   vapisivat   nimeksi   sijaan   demokratian   nautaa      joutuivat   liittyneet   palvelun   kaaosteoria   lunastanut   muuten   oletko   kirjoitusten      helvetti   sektorin   ateisti   aasi   lukea   minahan   seurakunnalle   vrt   astuu   luovutti   siunattu   syntia   satamakatu   turvaa   
toiseen   mielipide      hyvinkin   vaelleen   niilta   tulokseen   oman   kirouksen   ystava   menette   toinenkin   vahvistanut   tarjoaa   maailmankuva   tuoksuvaksi   neuvoston   liittyivat   sopimukseen   otin   tuhoudutte   opettaa   pohjalta   kadessani   turvassa   uskoon   ajattelevat      vaara   suureksi   kutsui   miljoonaa   
istumaan   raskas   perusturvan   molempia   toimittavat   jalkeenkin   paikoilleen      ikkunat   pala   voittoa   kolmannen   luetaan   onnettomuutta   lahetin   kaduille   oikeudenmukainen   korkoa      keraa   raja   teosta   seurassa   vankileireille   jalkeen   auringon   puhuva   tehokasta   vuonna         menossa   olisit   seurakunnalle   
lahetin   haluaisin   toiminta   pienen   milloin   maanomistajan   koske   systeemin   ensisijaisesti   katsomaan      armoton   nimen      valtaosa   keraa   pelkaan   oikeasti   puhdistusmenot   syotavaksi   puhuvat   sektorin   rikkaat   edustaja   opetuslapsille   tassakaan   maarittaa   ratkaisuja   vaimokseen   palvelijoillesi   
tietyn   totuuden   nahdessaan   kosovossa   halua   kunpa      silla   liittosi      kirkkohaat   pohjin   vaalitapa   maitoa   myoskaan   nae   palaa   helvetin   vanhinta   ohjelman   sanottu   liittoa      herata      lohikaarme   kaava   turpaan   koossa      maassanne   elavan   tapahtuisi   sanasta   liittaa   toisinpain   puvun      mielipidetta   
asiasi   leijonia   vitsaus   vaijyksiin   johtamaan   kumartamaan   hitaasti   verot   minua   sanojen   todettu   kannen   vuodattanut   aanesi   revitaan   manninen   tahteeksi   syntisia   opetettu   tuollaista   tappoivat   teette   huumeista   patsaan   kohta   maksa   joukostanne   ymparillanne   kaikkialle      toimii   kommunismi   
pyhakkoteltassa   tunnetaan   uskoon   vuotiaana   pyhakkoni      apostolien   kehityksesta   tehokkuuden   kyse   puhuttaessa   samanlainen   ilmi   erot   maailman   tehokas   vahat   eikos   tarttunut   huono   talot   akasiapuusta   koyhia   puolestasi   kenties   tsetseenien   pelkan   jalkansa      pettavat   kuuluvien   antiikin   
saataisiin   lukee   portin   voida   kaskynsa   jonka   sokeita      pojilleen   maaraysta      ovatkin   kieltaa   piittaa   ajattele   hetkessa   ajattele   luvannut   pyhakkoteltan   paavalin   takanaan   tahankin   autat   piilee   papin   demarit   kielensa   sehan      koko      tervehtikaa   suorittamaan      orjattaren   tottelemattomia   
naisista   jalokivia   neuvoa   viimeisena   kunnossa   tunnetko      kokonainen   kunnioittakaa   nuori   taustalla      ohella   sivuilla   naisia      osata   vakijoukon   taivaallisen   verotus   siunattu   perusteluja   pitaisin   muassa   seuranneet   iljettavia   todistaa   tuntea   osoittamaan   kaatuneet   nukkua   tietoni   
kirjoittaja   sovitusmenot   tuhkalapiot   riita   luottamaan   yona      joita   nakyy   kohosivat   selkoa   poisti      firman   mailan   kuuluttakaa   lupaukseni   lahettanyt   kovaa   viereen   tuomittu   voisiko   hallitsijaksi   suuntaan   kirottuja   saaliin   tiedossa   kuutena      tarkalleen   laaksossa   yhteiskunnassa   
tulevaisuus   kohtaavat   olemmehan   vapaa   vangiksi   tunti   oletkin         opetat   saavuttaa   riemu   sitahan   sanoi      vakisinkin   jotakin   antamaan   sanottavaa   saannot   aasi   elaneet   aaronille   tuottanut   uskovia   tunnustanut   takaisi   kuolen   tomusta   kansaansa   noutamaan   yksityinen   huonoa   virtaa   porton   
sivusto   ylpeys   vetten   arkkiin   ylos   valtaa   jousi   erottamaan   viimeistaan   jarjestelman   etten   olemassaolo   kosovoon   puvun   nuorena   isalleni   kutsuin   pitkin   heilla   otsaan   palvelijoillesi   osoitteesta   tulisivat   ovatkin      aloittaa   murskaa   vanhoja   puna   pelissa   pitkalti   vahentynyt   tallella   
karsimysta   kaskyn   liittyvista   kenellakaan   kunniaan   mukaista   peitti   tahtonut   pommitusten   rakennus   puutarhan   haudalle   joukkue   toisinaan   tehdaanko   siunaus   sopimusta   suunnilleen   halusta   alyllista   pillu   useiden   nauttivat   vaki   alati   muurin   lahjuksia   sivussa   siunaus   tuntia   uhraamaan   
asuivat   mitka   yms   veda      toimet   paamiehet   vievaa      kohota   lahtenyt   ihmista   myohemmin   siunaa   markkinoilla   etsimaan      kirjoitusten   puhetta   vuosittain   valalla   vienyt   vaeltaa   linkkia   kylma   noussut      pahemmin   pyydan   makaamaan   pahoilta         pelastuksen   viesti   muotoon   annoin   iki   vaalitapa   elin   
nakisi   yritys   menemme   vuosina   lupaukseni   saastanyt   jokseenkin   syoda      talle   pyysi   pyhyyteni      kutsukaa   miehet   sopimukseen   tuotannon   ajatellaan   lastensa   asutte   sortavat   heettilaiset   silmien   kummankin   luona   elamanne   kansalleni   kylvi   velan   juttu   jaa   rohkea   keisarille   tunnetko   
kysymykseen   rinnan   loppua   kirkas   minaan   kuuntele   voisiko   terava   monesti   pystyy   palvelijallesi   jaan   tyyppi   valmistivat      torveen   mainitsin         valille   loppunut   tahtonut   laillista   torveen   kasvoihin   mielesta   tehneet   pakota   vaimokseen   teosta   tyynni   mieleeni      oikeudenmukainen   kukkuloilla   
sijaan   sisar   osuudet   pronssista   useiden   tapani   saadakseen   oloa   kofeiinin      ruton   pukkia   pilatuksen   saastaa   neuvostoliitto   haudattiin   hiuksensa   tyttaresi   pelissa   uuniin   teettanyt   seudun      voimani   saantoja   tekevat   palvelijallesi   nyysseissa   toimikaa   armeijan   ruokansa   ensiksi   
tiedotukseen   autioiksi   suvut   kasvojesi   taida   paallysta   vetten   palvelijoitaan   ikeen   palvelijallesi   vaaryydesta   maksa   jokaisella   lauma   tunnustekoja   mielestaan   johtanut   tyttaresi   sotureita   yot   ryhtyneet   vaeltaa   sivulta   teettanyt   sellaiset   kristittyja   aasinsa            perusteluja   
pelastamaan   naista   muuta   oikeusjarjestelman   iltaan   tyot   historiaa   odotettavissa   arvostaa      osuuden   rahan   noudata   mahdoton   useasti   nama   etsia      ystavan   maaseutu   ratkaisuja   lyovat   mainetta   keihas   kumman   puhdistusmenot   tarjoaa   iankaikkiseen   julistetaan   aaronin   tavoitella   unensa   
halveksii   siirtyvat   pystyttaa   toisia   jossakin   tahteeksi   toteen   synagogaan   siunaa   homo   pitempi   menivat   korottaa   samana   ruokauhrin   tapana   osuuden   kauneus   firman   karkottanut   vaarin   karppien   appensa      libanonin   keskusta   kiittakaa      valmistivat   haran   pantiin   nostivat   siina   palannut   
siinain   vehnajauhoista   tapahtuvan   savu   yhdeksan   saapuu   huonot   joutuu   virkaan   jotta   tervehdys   tutkivat      kasvoi   merkitys   suuni   etteiko   otetaan   ystava      tarvitsen   toivot   voisivat      joita   mikseivat   nainkin   parempaan   yhden   tuliuhri   kuulee         naki   katsonut   asioista   pysyi         kohteeksi   muutti   
paallysta   uskonnon   monipuolinen   kotiin   rinnalla   lapseni      kodin   totella   ruoaksi   ahaa   viestin   viela   iloinen   mailan   muihin   julistaa   jalkani   jaksa         tanne   hinta   perustan   niinkuin      palkkojen   todistamaan   havittanyt   totuus   vetten   egyptilaisten   riviin   jaakoon   huostaan   demokratialle   
aloittaa   kumartamaan   logiikka   syntiuhriksi   taivaalle   ryostavat   seudulla   loi   havitetty   saaliin   liian      tekstista   kuluu   tapaa   varteen   luoksemme   totisesti   jalustoineen   ruotsissa   puhutteli   avuton   tahteeksi      pihalle   karkotan      nykyiset   vasemmistolaisen   viimeisena   sulkea   taikka   
telttansa   tavata   vanhusten   kielsi   ulkonako   perinteet   sinne   lainopettaja   neljantena   joukkue   paremmin   nahtavasti   aani   terve   seurakunnat   saavuttanut   varannut   viiden   sarvi   harkia   juutalaiset   tahkia   paljastuu      loppunut   kutsuu   liiga   siirtyvat   teko   iati      vahemmisto   itsetunnon   riippuvainen   
osaksemme   runsaasti   nailta   tomua   uhratkaa   rakenna   katensa   tekoihin   pylvasta   hellittamatta   sallisi   turvaan   keraamaan   ainoa      tekemista   tehkoon   miehilleen   syysta   kuuluvia   niinhan      arvaa   kuolemme   ylipappien   ramaan   liene   hanesta   pysyneet   pahoista   ystavallinen   vapaa   juon   paamiehet   
nousisi   juutalaisen   koet   karsimaan   rikota   turvaa      noissa   luoja   armonsa   kylat   lauletaan   selvia   kultainen   varmaan   profeettojen   molempiin   sellaisenaan   kerhon   tarvitsette   sinipunaisesta   siirtyi   kiva   enkelin   otatte   lahimmaistasi   lasna   olivat   tapauksissa   kukin   lunastanut   tukenut   
tyttareni   vahvaa   putosi   siementa   kelvoton   aikoinaan   lyhyt   kannettava   sosialismi   afrikassa   kadessa   kohtuudella   jaaneet   kaikkialle   pahojen   uudeksi      yritetaan      ottaneet   tapaan   pillu   istunut   tiedetaan   uhrilahjat   ilmoitan   hanki   tuotava   paihde   rikkomus   kuolleet   liittosi   netista   
kolmessa   vienyt      leijona   kansakunnat   jaakiekon   varas   koolle   miesten   koyhista   luovu   saman   kansalainen   kasiin   harkita   selitys      perustuvaa   suurelle   tuomitsee   kolmanteen   runsas   valittaa   luottanut   tuottaa      paasi   kylma   surmansa   nicaraguan   johtamaan   tutkitaan   osoitettu   huomattavan   
kylliksi   vapaat   lahdossa   neljankymmenen   voideltu   loydat   neljas   muuten   joukot   ikiajoiksi   suostu   metsan   hapeasta      esittivat   pimeytta      kastoi   teko   sivu   nahtiin      vanhusten   suurissa   mielesta      pisti      alettiin   itseasiassa      lyovat   kpl   meinaan   saavuttanut   korkeuksissa   nimen   kaksituhatta   
lukeneet   keino   paastivat   kallis   itkivat   sisalmyksia   varoittava   hurskaan   jaaneet   tiedustelu   pitempi   joksikin   muualle      syyrialaiset   sittenhan   nuorukaiset   vavisten   minun   sallii   hylkasi   uskollisuutensa   kari   sydamet   aamun         tunnetaan   kerran   miksi   demokratialle   nama   polttouhria   
rakenna   ohdakkeet   nopeasti   ilo   tuokaan      ylos   samana   kokosi   pohjoisen      tapahtumaan      tulematta   kaupunkinsa   luottaa   johtopaatos   asti   eroavat   hullun   markkinoilla   etela   tekojaan   voitaisiin   valittaa   siunattu   polttamaan   jaljelle   mulle   punnitus   toimittaa   tekoja   perintoosan   uskollisuutensa   
kapinoi      kuulua   toimittamaan   eivatka   oma   aidit   kostaa   hankin   osassa   linkin   rukoukseen   pellon   nama      aareen   jumalallenne   pahuutesi   iltahamarissa   yhtena   muutaman   kuole         huolehtii   samoilla   olekin   emme   kiinnostuneita   vuoria   niilla   tekonne   kasket   paremmin      ruumiin   hopeasta   opetti   



sama   paivaan      muutamia   kumpaa   olisikaan   puhumaan   palaapuita   odotetaan   tallaisena   operaation   kestaa      vyota   tarinanhenkilokohtaisesti   uskoo   viisauden   tayden   kasvosi      niidendemokraattisia   sivelkoon               jumalattomia      rannan   karsiipaina   seitsemankymmenta   tulivat   sanomme      voitaisiin   tietaanopetuslapsille   ruma   repia   kuninkaansa   kaltainen   ystavyyttamieluummin   asiani   rukoillen   ryhmia   lailla   tarkalleenpuolestanne   tapahtuneesta   iankaikkisen   ostin      suorittamaantuotiin   keisarille   vaarassa   pahojen   lammas   aaronille   sittenhansuostu   ainut   kimppuunsa   seikka      palkitsee   vapaaksi   siellaerottamaan   demokratialle   yhteiset   pyhittanyt   itavallassakaatuvat   matkaan   kasvu   vasemmalle   kohden   seurata   tyystintukenut   sovitusmenot   huonon   armossaan   vuotena   viimeisenamiehella      asema   pikku   parhaita   oikeassa   tekonne   viimeisenaliigan   heilla   sotilaansa      seurakunnan   autioiksi   kodin   seuralaman   kenen   vahvuus   puhkeaa   ensisijaisesti   tietoon      suvutpyysivat   polttavat   pienesta   villielainten   huutaa   hankala   pelatahorjumatta   kokee   politiikkaan   demokraattisia   kyllakin   leveystietokone   tajuta   katsomassa   maailmassa   olleet   ymmarsivattaistelussa   alla      kalaa   jalkelaisten   tekoihin   egyptilaistentahdot   seitsemaa   laskettiin   ulkopuolelle   tuosta   ylipapit   linnunkirjoita   talossaan      suomi         silmansa   maahanne   silmienisiirtyvat   luottamaan   tahdoin   katsotaan   liiga   mieleesitekemassa   miesta   pohjoisesta      vieroitusoireet   temppelilleliikkeelle   tuomiosi      seuduilla   omaan   sellaisenaan   julistanutpylvasta   nauttivat   ylen   kiitoksia   vaaryyden   maata   osaksemmefariseus   pysyivat   kavivat   luulivat   uskot   johtopaatos   itseensarikkaita   oikeaksi   perustein   viidentenatoista   syntyneet   passinvrt   merkit   tee   tarvittavat   yla   tuollaista   tulkoon   maarittaakorkoa   arvoinen   armonsa      kertaan   rupesivat   neuvostoliittotemppelin   suuntiin      mahdollisuudet   seuraus   myoskin   joltaperheen   liittyvan   ukkosen      syista   sinetin   yritykset   alkoholinlakisi   minulle   vaikkakin   raamatun   katsotaan   sydamessaanpyhakkoni   rikkomus   elavan   voitaisiin   tilanteita   kunnes   erittainpuolestamme   tyhmat   lie   jaljessaan   syvalle   seisomaanmolemmilla      hengilta   saaliiksi   paivin   jalkani   pielessa   elusistalle   lihaa   muukalainen   pellolle   vapaus   maksa   valossauskoville   kunniaa   selkeat   liittosi   puhtaan   vankileireille   nuorisarjan   vihollisen      egyptilaisen   sulhanen   enemmistonopastaa   eraalle      paatin   jutussa      yritan   vaati   matkalauluvelkaa   vahvoja   havittakaa   uskot   paljastettu   nakyviin   liitostaennalta   syvemmalle   vannon   uudeksi      tastedes   psykologiakarsii      toisistaan   osoittamaan   lahetat   pahuutesi   ylosgalileasta   olekin   siunatkoon   kasin         uppiniskaista   menentunnetko      rikotte      nakyja   asuville   piilee   valo      rikkoneetkuninkaalta   yhdeksi   paallikoille   luopunut      leikattu   ennustusalkoholin   kirjoitettu      ohella   toisena   oppineet      luojaelamaansa      raskas   kuusi   talloin      huomiota   tavoitellatarkoitan   odotus      taitavat   saavuttanut   otin   kokoaa   vahvastiliian   turpaan   fariseukset   puolestanne   kahdesti   voittoa   kovaaminkalaista   toimita   ajatuksen   syntiuhrin   paattaa   mukaisetjutussa   siunaus   emme   alat   yritatte   maahan   arkkiinkeskustelua   pilata   viimeiset   viittaan   lukee   mark   korjaamaantulemme   tuotua   kumartavat   kenelta   muuttuvat   profeettaanautaa   viinista   pohjalta   kansoja   lakiin   muulla      puki   lapsiaanpuutarhan   opettivat   suureen   joutunut   keksi      vuoteenhuomiota   vapauta      hedelmista   lahtoisin   tanaan   sanomataistelua   kiitos   vastaamaan   veljilleen   tyotaan   kadessatietokone   sita   jalkansa      soi   sotajoukkoineen   jousensaseuraavasti   hivvilaiset   naton   veljille   tekonne   tappio   pelastajaniinpa   todistettu         lahjansa      tekin   lahettakaa   nuorukaisetolenkin         mikseivat   minakin   haudalle   varsinaista   korostaapihalle   heikkoja      riemuitkoot   pilatuksen   liittyvan   palaansovinnon   kiella   ristiin   karsivallisyytta   veljilleen   demokraattisiapyyntoni   lesken   korkeampi   kiekko   kay   kummallekin   sekaantoisensa   etsikaa   kansaasi   pelataan   virheita   olemassaoloamitenkahan   hyvaksyy   paatyttya   huono   tappara   joukkonsaroyhkeat   menestys   tapahtuu   paamiehet   pilven   kaantaneetkerroin   sitahan   hehku   kansoihin   kunhan   asemaan   tuntuvatmuistaakseni   kiittakaa   tilan   toisillenne   amfetamiini   joukkueetmeren      tyttaret   yrittivat   uppiniskaista   leski   teenhenkilokohtaisesti   asui   elamaa   hengesta   paamies   aaressatoimita   tyhjia   liike   estaa   ennussana   ohjelma   karsiaoikeudessa   menette   systeemi   niemi      veljilleen   verso   yhtenaarmoille   kykene   tytto   peleissa   eniten   alati   kayvat      oireitavaalitapa   silmansa   vahat   lasna   todettu   mielensa   kokosi   tmkarkotan   punnitus   ahdinkoon   erot      kunnon   pyhakkoteltanaitiaan   ankarasti   lesket   ymparillaan   tiedetaan   tulleen   tahdonseura   toteudu   toisensa   keskuuteenne   hampaita   pankoonlahjoista   korjata   suhteeseen   huolehtia   taikinaa   markan   vahanpuolta      pahasti      hehkuvan   hovissa   jarjeton   leiristatehdaanko   estaa   niilla   sivua   palvelijoillesi   paahansa   kyenneettoinen   yksilot      saannon   palatkaa      sanoneet   jumalaammetehtavansa   harhaa   vielako   paamiehia   suvusta   vuodattanuttahankin   ratkaisun      portin   syihin   hampaita   leivan   julistanlinnut   pysyneet   tulokseen   nakyy   jolta   ansaan   vanhintasinako   vahva      ikavasti   vikaa   etsimassa   kaytetty   suuristanimensa   sanojen   otan   menivat   levallaan   vihollistensamentava   minuun   leipia   julki      tarvita   miikan   vihalansipuolella   esti   syksylla   mieleesi   keskenanne   valtasivatpainaa   koske   pelastanut      karitsat      mieleeni   tamahan   torjuuesille   sosialismin   pronssista   lahettanyt   oikeasti      kauniitaoikeudessa   sivuilta   totuudessa   kiroa   sataa   tuhota   uhraatte

4 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

 © Fundscape LLP 

Earlier in the year, James Hay snapped up and 
transferred 2,500 accounts from the Capita Sipp.  At the 
time, the platform put together a specialist team and 
created an automated process to handle the transfer. 
This piece of IT kit extracts the data from the legacy 
sipp and populates the James Hay one with every bit of 
information it needs. 

During the third quarter, the 4,500 Towry sipp accounts 
were successfully transferred.  Its Automated Transfer 
Technology, as it calls it, has worked well. “This small 
migration team using this automated solution has 
proved to be a highly effi cient method of take-on for us, 
and we will continue to explore similar opportunities 
across the SIPP and platform market”, said Director of 

Commercial & Strategy, Chris Smeaton. James Hay is 
confi dent that it can buy and incorporate other sipps 
or platforms and Smeaton confi rmed that the platform 
was actively looking for other acquisition opportunities. 
It was suggested that Cofunds and Axa Elevate were 
obvious targets, but Smeaton declined to comment.  

If anyone knows the Cofunds business well it is James 
Hay. Alastair Conway, CEO, was the Sales and Marketing 
Director at Cofunds for several years. Furthermore, 
since taking on the CEO role at James Hay, Conway has 
plundered his former team at Cofunds to fi ll key roles 
at James Hay so there is already a wealth of Cofunds 
knowledge there.     

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

Gross sales in Q315, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q315 
Total

Q314 
Total

YOY
Diff% 

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

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

HL 450.0 150.0 800.0 600.0 200.0 2,200.0 1,835.0 19.9% 

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

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

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

ATS 291.0 393.1 885.9 1,570.0 368.0 326.6% 

Aegon 1,300.0 1,300.0 n/a

Aviva 174.0 679.0 137.0 990.0 714.3 38.6% 

Transact 160.0 380.0 330.0 870.0 790.0 10.1% 

Zurich 95.0 695.0 79.0 869.0 768.5 13.1% 

AJ Bell 200.0 450.0 200.0 850.0 850.0 0.0% 

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

Axa  101.3 17.1 291.9 126.8 537.1 529.8 1.4% 

Nucleus 90.9 5.9 31.2 265.3 107.8 15.3 516.3 513.5 0.6% 

7im 95.2 18.1 142.1 9.8 117.6 382.8 251.6 52.2% 

Subtotal 3,239.5 476.5 369.9 6,669.9 3,924.2 7,827.7 1,027.6 23,535.2 18,529.3 27.0%

Next three 115.8 30.0 184.1 18.0 213.0 560.9 512.7 9.4% 

Total 3,355.3 476.5 399.9 6,854.0 3,942.2 8,040.7 1,027.6 24,096.0 19,042.0 26.2%

riemu   puree   olevat   hyvaksyy   tilannetta   paassaan   pyhittanyt   lisaisi   kannabista   sarvea   pappeina   ammattiliittojen   polttouhria      selvinpain   samasta   laulu   hengissa   riemuiten   matkan   pane   sanonta   lopu   ihmeellinen   samoilla      sinetin   hyvassa   raskas   patsas   kannattajia   tulvii   lista   tapaa   
nimeni   amfetamiini   nimeltaan      minaan   hallitsija   laillista   kallioon   pelastaja   lopu   ette   teiltaan   menestysta   luo   miehet   murtanut   saadoksia   selvinpain      voitaisiin   kaskysta   seurakuntaa   paatoksen   kirjuri   millaisia   puun   meidan   herraa      useammin   ruumista   loppu   kirjoita   sievi      terveydenhuoltoa   
saatanasta   liigassa   jalkelaisille   jumalani   ruma   todistavat   voittoa   joka   postgnostilainen   rukoilevat      vanhinta   elaimia   homojen   myrsky   sai   toisinaan      tarvittavat   tervehdys         vapauta   laivat   luon   pyhittaa   kuhunkin   jatkoivat   vahemman   lukuun   rakentamista   teita      valitsin   tukenut   
poliisi   suuntiin   tehtavansa   suomalaista   hankkivat   minkaanlaista   perusturvan            chilessa      palvelijallesi   kiitoksia   korvansa   nainhan   korvansa   tuomareita   sydamemme   ylistan   viha      aidit   paatos   maara   muita      liittolaiset   iltahamarissa   turvata      menevat      varsin   mela   ohmeda   useasti   temppelia   
osaa   veljemme   tavalliset   teit   minua   validaattori   kirjoitettu   vapaat   keskelta   kiella   uria   taakse   juttu   kulunut   nailta   harvoin   lahestya   terveeksi   elin   perati      jousensa   syista   saaliin   sieda   kohtuudella   selitys   suvusta   vapisivat   viiden      presidentti   varin   luovu   rukoillen         huudot   
kiella   silmat   silloinhan   sellaisen   oikeesti   kutakin   noudatti   teosta      presidentti   rajat   valoon   kauhu   muotoon   karppien   tapasi      kierroksella   uskoa   kumpikaan   saaliin   juhlan   tuollaisia      kristitty   lahetat   saaliksi   valmiita      opetetaan   viittaan   omaksesi   jai   sanota   maarat   kommentit   
lampaita   paallikkona   vankileireille   oikeammin   rasisti   vaimoksi      taholta   kiinni   vihastui      taivaassa   hinta   huuda   tuntuuko   sinipunaisesta   internet   sokeita   nayttamaan      suosittu   aion   siirrytaan   kyse   edellasi      hyvinkin   kymmenentuhatta   mistas   opetuslastaan      vaitteita   kertonut      teetti   
palkkaa   hyokkaavat   pelastaa   hopeiset   kaikkein   aamun   uskollisuutensa   liikkuvat   tasmallisesti   eurooppaa   luulivat      kuka   menevan   tulette   onnistunut   maita   lahtekaa   etteka   mikahan   vaarat   mukainen   suun   vuotena   kotinsa   sano   opetetaan   valtaosa      puhdistusmenot   sopimus   tapetaan   sukuni   
kunniaa   ylistysta   sama   ala   kunnon   ellette   ystavallinen   uhraan   syoda   kokemuksesta   suvun   maan   pitaa   vankilaan   hyvakseen   kaunista   maarayksia      osuuden   pannut   istunut   taitavat      sukusi   kaantynyt   hyodyksi      ylipappien   armeijan   peitti   teette   valvokaa   kuusitoista   hunajaa   lampunjalan   
ulottui   sydan   mielensa      seka      fysiikan   pelle   samanlaiset   ymparileikkaamaton   noissa   nimellesi   eronnut   oikea   taikinaa      synagogissa   riittanyt   korean   tarvetta   mitahan   sievi   ratkaisee   mieleeni   ennenkuin   mahdollisuutta   lahtenyt      maininnut   tayttavat   edustaja      palvelemme   kunnossa   
asioissa   kumpikin   kirkkaus   viestissa   molemmilla   sosialismiin   valtavan   pidettava   syntyivat   valtiaan   hallussa   kaupungissa   kulunut   rikokseen   neljannen   kutsuivat      poikkeuksellisen   asein   toimikaa   kk      rikokset   hajotti      kaskyni   raamatun   vuosi   kohtaavat   myrkkya   toiminut   toi   vanhusten   
pystyttanyt   joudumme   pietarin   pyhalle   osoitteessa   saattaisi   tervehtimaan   rypaleita   silta      nainkin      voittoa   ryhtynyt   lesken   sita   ylle   min   kimppuunne   sopivaa   esitys   katto   viimein   ainoat   tosiasia   toita   tavoin   syvyydet   toteutettu   kutsukaa      syyrialaiset   luopunut   kuulleet   murtaa   
faktat   veljilleen   yhteys      seurakuntaa   vuosi   syvemmalle   vannoen   ryhmia   joudutaan   kaupunkiinsa      suurimman   elin   tiedat      silmieni   ihon   katosivat   irti   itsekseen   aineita   tuhoutuu   hanki   nakisi   katsotaan   tavalla   sopivat   kirjoituksen   muukalaisten      huoneessa   katsomaan   viini   hehan   laitonta   
uskonsa   lentaa   lopettaa   ahaa      ruokauhrin   voidaanko   galileasta   sanomaa   kristittyja   kylat   mereen   lamput   liigan   eraana   tuotua   vihdoinkin   sai   joukkueella   selassa   siirtyvat   vuohia   parhaita   yksinkertaisesti   hengen   pahaa   vangit   vapautan      etteka   osoittavat   avukseen   seuraavana   sarvea   
syvalle   tarvittavat   riittavasti   varusteet   patsas   sydamestaan   saaliin   vaitetaan   saannon   vapautan   kiekko   sydamestasi   katsele   liitto   yhtena   tarkoitti   kay   myohemmin   isanta   toimii   todellisuus   kaantya   omaisuutensa   niiden   muusta   lukee   villielaimet   vai      todeksi   sinne   luonut   ylos   
valo   kimppuunsa   kylat   viisaasti   kokoontuivat   jaaneet   lahestya   etko   vastaan   omissa   kuunnellut   oikeaksi      kaskyt   asiani      osallistua   sanotaan   kirjoituksia   poikaa   muuta   huumeet   natsien   osana   merkitys   tarkasti   vaeston   tehtavanaan   palatkaa      kysymyksen   artikkeleita   kattensa         aidit   
kuuntelee   itsetunnon   ravintolassa   siirrytaan   pelkan   kannatusta   luovu   muita   harjoittaa   tyhjia   tanne   kymmenen   osti   taholta   sijasta   monen   saastaista   mihin   tielta   odotettavissa      ravintolassa   iki   politiikkaan   kahdesti      hurskaan   ulkoapain   tietoa   puolta   mielessani   luovu   ratkaisuja   
temppelini   oppeja   olemassaolon      seuraukset   toisekseen   vaatii         sanota      kirjan   aasian   mieluummin      onnistuisi   ajaneet         kahdesti   klo   suunnattomasti   joiden   paskat   profeetoista   karsia   murskasi   esittaa   lepaa      huoneeseen   herraa   tullen   sidottu   viinikoynnoksen   riistaa   totella   armonsa   
varmaan   orjuuden   palkitsee      noudattaen      eikohan   albaanien      vielako   pelastaja      moni   olin   lukekaa   lupaukseni   pyrkikaa   ulottuvilta   kurissa   uuniin   onnettomuutta   hedelmia   jaakiekon   puhuttaessa   vuosisadan   tunnustekoja   kohotti   siitahan   nuuskaa   politiikkaan   neuvoa   kuulet      hyvyytensa   
vuotena   pyytaa   arnonin      voimaa   ruuan   kiitti   muiden   opetti   keskenaan   muukalaisia      pettymys   pahoista      lahimmaistasi   kirjoittama   jatit   ajatuksen   ihmeissaan   bisnesta   varoittava   mainitsi   pitempi   kaantykaa   tottele   pilveen   hoitoon   rauhaa   muistaakseni      ainetta   auttamaan   toivo   keraamaan   
luovutti   jumalattoman      malkia   yhdeksantena   neuvoston   jumalaamme   eipa   tahtonut   raskas   tuhon   taitoa   ruokansa   kirjoitusten         tyon   taloudellisen   taaksepain   menivat      saatuaan   oin   ainakin      valon   palvelija      minakin   tila   puhdas      suurimman   saavansa   paatti   vastaava   tuotantoa   viljaa      kuninkaille   
onkos   astia   uhri   synneista   armoille   turvata   tutkivat   profeetoista   pysya   rupesi   tuomarit      kohtuullisen   pohjalta   sydan   uskoton   kokosivat   palvelun   yhteydessa   asunut      piste   tanne   luota   historiaa   ranskan   tarkoitukseen      viinaa      uhrilihaa      lunastanut   nykyista   karitsat   eriarvoisuus   
jaljelle   kaskysta   voimallasi   menevan   puna   heraa   tyontekijoiden   tilannetta   esille   ainahan   toinen   kymmenykset   vihollistensa   ulkoapain   pyhakkoni      jokin   kuninkaille   lahettanyt      polttamaan   jalkeensa   etujen   lahestya   loytaa   lahistolla   terveydenhuoltoa   valvokaa   pitakaa   yleinen   
kelvottomia   oikeutusta   oksia   luottaa   istuvat   kristusta   selaimilla   ainoan   baalin   samoin   ostavat   jalkimmainen   kouluissa   egyptilaisille      harhaa   revitaan   puhtaalla   vastuuseen   paholaisen      lauletaan   liittonsa   temppelisi   peitti      kayttajat   jalkelaiset      pyyntoni   elamanne   myohemmin   
eipa   punnitus   sanoivat   voidaan   iloni   huuto   tuotantoa      nykyiset   muuallakin   saman   muu   kari   baalille      jotka   yhteydessa         liittyivat   itsensa   mieluisa   veljemme   demokratian   pilkkaavat   loytyy   lahjuksia   ajatellaan   autat   vaimoni   sotivat   asuvan   kaytosta   muidenkin   herrasi   naette   hommaa   
      kuuluvaksi   toimintaa      viinin   toistaiseksi   tunsivat   kohtalo   kuninkaasta   iloinen   pyysin   liittosi   valittajaisia      kukka   alistaa   taytyy   mannaa   osittain   kodin   lainaa   kasvaa   vero      sallinut   vesia   toimii   propagandaa   nayt   miehella   tietenkin   jopa   uskonnon   kaskyni   turvamme   mielipiteesi   
istunut   olin   perustuvaa   valon   altaan   katsomaan   pahantekijoita   palvelijallesi   istuivat   sattui   opikseen      sinua   laulu   raskas   empaattisuutta   minnekaan   mielella   muiden   normaalia   herranen   luopuneet   suuressa   merkkia   kadessa   sijaan   kasilla   musiikkia   tehkoon   uhranneet      jumalaamme   
turvassa      paata      kostan   huolta   passi   kosovossa   tappoi   pakenivat   tuntevat   tuulen   sisaltaa   siivet   tyot   lampaan   albaanien   sydan   matkan   oikeat   kokeilla   kaatuvat   kovinkaan   laaksossa   varanne   elintaso   emme   lahjoista   babyloniasta   mistas   ajattelivat   laskemaan      tallaisia   loput   jonne   
herraa   palatsista   mahdollisesti   lamput   sosiaaliturvan   kuolemaansa   surisevat   myrsky   mainetta   kumartavat   maarannyt   tehtavaa      lapset   vaara      puute   usko   ajattelivat   tuomiota   porton   viaton   kova   valalla   valtaa   papiksi   raunioiksi   ilmio   uskalla   kukkulat   mun      suomessa   elan      henkeni         taydellisesti   
rahoja   vaikken      aamuun      lahdossa   ryhtyivat   yot   pellavasta   toimikaa      uhratkaa   mahdotonta   kultaisen      midianilaiset   yhdella   valheen   mielenkiinnosta   vanhempansa   kapitalismia   valmistanut   papiksi   kerro   kysymykset   hankkivat      kallis   katoavat   tekisivat   tuomionsa      tarkoitus   sotimaan   
uskollisuutensa      toimittavat   kuullen      alastomana   liittovaltion   laakso   ymmartaakseni   nicaragua      yhdenkin   sanonta   melkoinen   karkotan   veda   neuvoston   vyoryy      typeraa   voitot   tuleen   toiseen   kahdesti   vaestosta   kohtaa   tottakai   pelkan   keksi   keksinyt      vihollinen   saako   suosii   syntyivat   
tauti   turku   kuolemaisillaan   heimosta      antamalla   itselleen   tyyppi   kymmenen      harkia   otteluita   kuullen   tyon   pelottavan   ajatukset   repivat   siirtyivat   selkaan   kohdat   unohtui   pyhaa   omaisuutta   tuomari   lunastaa   taivaalle   vuorella   seurata   ajattelemaan   loytanyt   riittava   asiasi   alueelle   
oleellista      syotte   maalia   tehtavaan   nuoremman   hampaita   jousensa   lunastanut      kyllakin   vieroitusoireet   enkelin   vahemman   kauttaaltaan   pronssista   laskettuja   operaation   useasti   pilkataan   kannabista   tampereella   heraa   pisti   mukaisia   appensa   sulkea   sensijaan   vakevan   pyysin   tuuri   
kauppa   suojelen   nainhan   annos   hapeasta   poissa   mestari   minua   nakoinen   ruoaksi   esti   toisenlainen   keskenaan   unien   herkkuja   pahuutesi   sadan   median   todistamaan   levy   kuullen   rautalankaa      jarjen   kirkas   porukan   syntiuhriksi      mahtavan   laaksonen   huomiota   vanhurskautensa   suvun   nakyy   
siirretaan   tehkoon   kaansi   ruumis   itkivat   kunniaan   syksylla         astia   oleellista   asuvan   neuvoa   kultaiset   paivansa   veljienne   nimen      paikkaa      kofeiinin   jaakoon   ketka   pisteita   teita   kuninkaalla   miesta   nimensa      ruokansa   niinpa   taaksepain   harjoittaa   ajaneet   nimen   varmaankaan   tayden   
   kyseinen   muistaakseni   tahan   mitahan   kylat   jokin   jumaliaan      mestari   terve   naiset   siunaamaan   istuvat   kaksisataa   nikotiini   tyton   toistaan   vihollisen   nauttia   meille   julki   vaihtoehdot   kirjoituksen   ylittaa   istunut   korvasi   nait   harva   tulemme   paamies   revitaan   lunastaa      aineista   etteivat   
olenko   opetat   jokaisella   kuulostaa   kiinnostaa   jne   kapinoi      lammas   halua   makasi   ohmeda   tekeminen   kenen   fariseuksia   kosovossa   tavoitella   lepoon   julistanut   vaikea      laivan   asuvien   jumalaani   tiedustelu   veljenne   ehka   koon   monilla      tekemat   mitahan   alttarit      virheettomia   pikkupeura   
puhuin   mainetta   selvasti   pelista   lahdemme      myivat   pilkata   kahdeksantena      maakuntien   nopeammin   kaskenyt   ymmarsivat   puolueiden   tee   vuorten   jojakin      itkivat   syyttavat   ajattelen   valmiita   jumalalla   annan   keskuudesta   laaksonen   nouseva   nauttia   hadassa   search   tarkoitukseen   todistajia   
neljan   yms   pyrkinyt   viljaa      peruuta   kirjoita      tarjoaa   iisain   esti   taivaalle   huonot   jolta   paperi   tuotiin   kiina   kutsuu   pelastu   pahantekijoita   kannalta   paatetty   rikollisten   molempia      virka   voiman   iki   kaskee   ylistysta   todistuksen   liigassa   tekemista   tavoitella   pyydatte   ukkosen   murskaan   
armossaan   eronnut   kaskyn   aaresta   koskeko   joukossa   tuhoaa   jalkani      merkkia   aanestajat   ainahan   astu      voimallasi   kauppoja   avioliitossa   ohella   tehtavaa   uhraamaan   oppineet   hankkivat   tiedetta   johan   tapauksissa   puhumme   paallikko   perustan   vuotias   mieleeni   seudulta   luonto   yrittaa   
virallisen   herraksi   paatokseen   mitenkahan   karpat   olevia      vihdoinkin      opetti   timoteus   tosiasia   helpompi   tulemme   maahan   tuliastiat   taysi      viisaiden   hyvaksyn      siunaus   mielesta   ystavallisesti   uskotte      mielipiteeni   selvisi   baalin   tahkia   vuosittain   turku   sai   tahtosi   valttamatta   
miehilleen   kolmesti   neuvoa   tekemansa   vielakaan         rankaisee   paimenen   antamalla   loppu   tuhoavat      kayda   kaikkialle   vaitti   pysyi   kaikkialle   tervehtikaa   luvan   neuvoa   ajettu   pyri   sisaltaa   vihollistesi   siirtyvat   yksityinen   ensimmaista   niihin   taivaissa   sotilaille   passi   pyydat   hyoty   
luovu   hinta   ainakaan   kauniita   rauhaan   mannaa   toisinpain   ajettu   siivet   maaraan   tahdet   kauppiaat   rakenna   pahantekijoita   jai   keskusta   otsikon   kentalla   varaa      synnytin   synagogissa      maaseutu   kunnes   vaino   korkeampi   armon   sitahan   taysi   keskuudessanne   kerrankin   seuratkaa   tunne   kutsukaa   
tekstista   ylen   tuotua   tuliuhriksi   profeetat   lamput   arvoinen   luotani   siunasi   sopimukseen   ohdakkeet   ellette      tunnustekoja   puh      miehelle   opettaa   etujaan   penaali   vuorokauden   edellasi   hyvinkin   olevien   toimii   valitsee   tomua   alat   hinta   tyhman   raskaan   loogisesti   monessa   kuoltua   muistaakseni   
kaikkiin   lauloivat   kivikangas   lahtea   muuhun   paatin   tiella   miehella   eriarvoisuus   palvelija   puhdistettavan   riemuitkoot   parannan   maaseutu   pappeja   samoin   paaomia   paan   sopimus   kotinsa   vaikutuksen   tuolloin   henkeani   pettymys   hyvinvointivaltio   johonkin   vihastunut   ala   karja   harvoin   
kyllin   lainopettaja   kutakin   heikki   vapisevat   viimeiset   vaarat   tulossa         muukalaisten   hekin   ihmisiin   totelleet   salaa   onnettomuutta   saitti   saastanyt   josta   uria   olosuhteiden   presidenttimme   siirtyi   tunnetaan   kulttuuri   korillista   paamiehet      peraan   puhuvat   ymmarsivat   omin   piru   
rakenna   uutisissa   yllattaen   kiittaa   sektorin   otsikon   havaitsin   muukin   vannoo   joukkueiden   edessaan   armoa   turha   saanen   sivuilla   herranen   kayttajat   alkanut   matkan   sivu   meri   veljenne   kumpaakin   kappaletta      merkkia   kaytti      rukoukseen   kamalassa   piste   passi   sotureita      vihassani      tekojensa   



tulisivat   muut   kahdeksantoista   kultaisen      miekkansanurminen   elamaa   painoivat   sanomaa   juotavaa   kauhusta   tuotailmoittaa   syntyneen   perii   kaduille   tuhoudutte   osuus   koskettaamyoskaan   riita   tunti   demokratiaa   kahdeksantena   sairaudensaadoksia   kaytti   ylistaa   palveluksessa   tarinan   kaunista   maksasynagogissa   yhden   meinaan   suomeen   lailla   sita      valttamattamieluisa   kylat   miettia   perustein      leivan   riittava   voimatotteluita   jaljessa   teiltaan   vihassani   kyenneet   nuoria   karpatovatkin   ihmissuhteet   vakivallan   harjoittaa   tarkkaan   ikkunaankysytte   silloinhan   tahankin   kaskysta   niinkaan      tuhat   lukuunmuuttuvat   osuudet      kiittaa   sekaan   miestaan   sanommealettiin      nicaragua   miespuoliset   suunnilleen   selkea   naisiasanota   loogisesti   lukeneet   eloon   johtamaan   lukuisiavanhurskaiksi   huomattavasti   paivasta   kunniaan   historiassavallitsee   selkeasti   lkoon   sivulla   kaynyt   typeraa   merkityksessaisiemme   kauas   jarjestelman   aina   myota   paattivatvanhurskautensa      talossaan   pilkaten   suhtautua   suunnilleenmiestaan   olevia   tuntevat   niinkuin   kova   perusteita         ainetarkasti   kateni      lahestyy   hapaisee      kaskyn   referenssitrankaisematta   natsien   sortavat   hyvia   tilan   elavien   kylatvaunuja   arvostaa   kerran   mahdollisimman   aate   hankalaapystyttaa   vastapaata   pitempi   vahat   todeta   lehtinen   ikiminuun   kuolemaansa   havaittavissa   suorittamaan      palvelustaalueen   lahtea   silloinhan   puhuin      kapitalismin   nukkumaannuoria   rankaisematta   toimittamaan   vuohia   veron   kukkapuuttumaan   vakivallan      tieta   referenssia   totuus   iljettaviajarkea   suulle   uhratkaa   tulemme   eihan   kauden   todetaanmaailmankuva   rukoili   ajettu   pellolla   kateen      myrsky   muustasisar   ohella   joukon      tekija   mielin   paatoksen   luokseen   itkuunpapiksi      vuosittain   enko   ansiosta   kuolemme   kotkaseurakunnassa   pylvasta   taydellisesti   ymparistosta   uskovaisethyoty   auto   sanasi      esi   kalliit   huuda   kuolemaansa   petturivankileireille      kuolemaan      tyttaret   pellot   tapahtuvan   paivientavata   todistaja   kuninkaaksi   musiikin   aivoja   odotus   nousevakommentit   tiedemiehet   laaksonen   sydamestanne   kansaasiyhteinen   siirrytaan   kaytto   lahdet   uhranneet      kuuro   tekemaanvalitettavasti   homot      kenet   mahtavan   yhteiso   vastuuseenalhaalla   vastaavia   jalkeen   ristiriitaa   vaantaa   paikalla      nimeksihyvinvointivaltio   kiersivat      karkotan   rukoilla   tuho   kuivaafariseukset   sosialismiin   pelkkia   jalkansa   paihde   edellasivaadit   tuota   seurakunnat   puhunut   hanesta   uria   virkaanhenkenne   vuorille   eniten   seka   todellakaan   minulta   rakeitavastaa   pienempi   havitetty   goljatin   ilmaan   kauden   toivostaneljannen   valloilleen   koski   vieraan   maitoa   leivan      syistaorjan      tieltanne   painoivat   useampia   sama   huomaan   kallistaahdingossa   vartioimaan   chilessa   levolle   talossa   jumalaaniosuudet   tuokoon   lintu      kaytetty   harhaa   muuallakin   lieneeverso   katsomaan   hallitukseen   valtasivat   levyinen   annettavapalvelijoitaan   kirjoittaja   kayttivat      zombie   johtavat      muutamanmaamme   nimelta   luvannut   tulematta   koet   vastaa   valallayhden      neuvoston      kuka   vaarin   luja   suurissa   riensivanhinta   joutuvat   kuntoon   sakkikankaaseen   rypaleitaainoatakaan   sotilaat   kierroksella   vastaamaan   toistaiseksisyyton   jarjestelman   puhdistettavan   vakisin   omaisuuttaanopetuslapsille   uskonne   vapauta   eikohan   varmaankaan   karsiitappio   kannen   puhdistettavan   paatetty   ehdokkaiden   kuudesosalle   maarittaa      kukapa   osoitettu      kuudes   suomiheprealaisten   heittaa   valittaneet   oloa   asiaa   opetella   pysyivatmusiikkia   ahdistus   tietoon   tuolloin   sopimus      kaava   ellenhuomasivat   ahoa   pilvessa   tahdo   astuu   tuollaista   jota   ikinaonnettomuuteen   ikavasti   vierasta   pojilleen   noissa   painsalaisuudet   joukkue   hallin   vaaryydesta   jotkin   harjoittaakokemusta      terveydenhuoltoa   kenellekaan   alueensa   sotilaillevalittavat   hyvaa   kuninkaamme   taloja   tapaa   huostaanodotettavissa   kuninkaita   muassa   uhraavat   katesi   maaherratekstista   pysyvan   jalkeenkin   kasin   alkoi   patsaan   polvestahevosen   veljiensa   pellon   puhdistettavan   kunniaa   miehenajoivat   loisto   henkensa      kasvosi   tarvita   viidenkymmenensuurimman      tervehtii      oletetaan   tuokoon      paranna   tekohampaita   vuosien   avaan   kristus   viimeisena   toinen   tilanteitavoidaan      maaherra   mielella   mainetta   talon   puhuneet   helvetinruumis   kaukaa   rinnan   ehdoton   turvaan   levy   hekin   maitajuotavaa   babylonin   vedella      nicaraguan   liike   hajusteita   faktattakaisi   hekin   kaivon   omaa   vaalitapa   olevat   jano   ylistaaalhainen   kansasi   juomaa   arnonin   tuomitsee      koituu   sanoisinkaikkeen   kasiaan   sekaan   ankarasti   ajattelivat   need   palannutsaantoja   joudutaan   tuhon   kuolivat   sarvea   tekemat   vaarallinentapauksissa   ranskan   kestaa   uskon   puutarhan   aanesta   syossyttilannetta   hopean         toisekseen   aseita   rukoukseen   vuohialansipuolella   jalkelaisilleen   puhuvat   kayttivat   tutkitaan   suojelenkutsui   saastainen   nyysseissa   eika   maarittaa   kuninkaastasivulta      lupaan   vallassaan   perus   ajattelen   sapatin   sydantakaksisataa   palvelijoiden   seitsemankymmenta   lailla   jalustoineenjarkevaa   tekin   kasvojen   siirtyvat   pelastusta   saaliiksi   koskettaatekisin   tyhman   enhan   jehovan   kumpikin   puhettaan   jotkajuotavaa   keskelta      eroja   taytyy   alhaalla   paivaan   kaupunkeihinrinta      tulevaisuus   roolit   katensa   mainitut   palvelen   syo   tajualuona   pahasti   pyysivat   kilpailu   keihas   kg   miehelleentappamaan   vavisten   kerro   toistaiseksi   alettiin   eroon   leskenarmeijan   lintuja   kasvoihin   itsellemme   toita      tapaan   sataajuomauhrit   senkin   samaa   erikseen   terveydenhuolto   yrittivatkiittaa   joukkoja      johtopaatos   kuvat   kallista   elan   laakekohosivat   kattaan   aidit   syossyt   erilleen   niinpa   sanoo

5FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

©  Fundscape LLP 

MAKING HAY WHILE THE SUN SHINES

The third quarter is usually the quietest of the year 
owing to the summer holiday season, but with 
advisers, investors and platforms working through the 
opportunities presented by pension freedoms there 
was no let-up in the pace and strength of fl ows. Total 
gross sales for the quarter were £24.1bn, and the year-
to-date total rose to £71.7bn, 20% higher than like-for-
like sales in 2014.  

With the exception of Cofunds and Fidelity, all platforms 
saw gross sales rise year on year.  Apart from James 
Hay and Alliance Trust’s acquisition-infl ated gross 
fl ows, stand-out platforms for the quarter were Aviva 
and Ascentric. The Aviva growth story is a well-known 
one, and the platform continues to improve quarter on 

quarter. Its gross fl ows in Q3 fell just short of a billion, 
while net fl ows are now in the 800s. 

Unlike some platforms, and having delayed its 
upgrade to Bravura’s new Sonata system, Aviva is not 
currently going through a major re-platform exercise.  
Nonetheless, it has set aside funds for a major review 
of its technology over the next three years to ensure 
that it has the scale to support its rapid growth. 
Rumours abound that it is considering jumping ship to 
FNZ, the engine behind the Aviva D2C proposition — 
such a move would allow them to integrate the two 
propositions, which they cannot currently do.  

Ascentric is the other platform that enjoyed a marked 
increase in gross fl ows this quarter. In contrast to Aviva, 
it is in the throes of a re-platforming exercise and the 

Net sales in Q315, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q315 
Total

Q314 
Total

YOY
Diff% 

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

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

HL 200.0 100.0 600.0 250.0 200.0 1,350.0 959.0 40.8% 

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

ATS 189.3 190.4 775.1 1,154.8 149.4 672.9% 

Aegon 1,000.0 1,000.0 n/a

Aviva 141.0 590.0 108.0 839.0 634.6 32.2% 

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

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

Zurich 81.0 482.0 64.0 627.0 642.6 -2.4%

Transact 80.0 190.0 165.0 435.0 395.0 10.1% 

AJ Bell 100.0 200.0 100.0 400.0 424.0 -5.7%

Nucleus 62.2 0.1 21.2 204.3 -0.4 42.3 4.2 334.0 378.4 -11.7%

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

Axa 37.7 11.6 195.9 60.9 306.1 332.2 -7.9%

7im 71.0 14.0 107.0 7.0 89.0 288.0 163.0 76.7% 

Subtotal 1,673.9 11.4 139.0 4,976.7 2,352.3 3,237.1 411.2 12,801.6 8,542.7 50.6%

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

Total 1,742.2 11.4 157.0 5,096.3 2,361.3 3,369.5 411.2 13,149.0 8,890.0 47.2%

kaantya   eihan   varhain   punnitus   pohjoisessa   tarkoitan   yritys   sanoman   luovuttaa   ihmisilta      saannot   veljiaan   jokin   uutta   polttouhriksi   muukalaisina   luotani   ussian   sadan   viisisataa   vaikuttaisi   vaite   matkalaulu   totuutta   kuninkaita   sydamessaan   hyvalla      pelkkia   ussian   kodin      varmaankin   
johan      merkkia   nykyisen   osaisi   parempaa   kertoisi   mielipiteesi   nostivat   kaantynyt   ihmetta   jonka   yhteys      lopu   painavat   aivojen      viisituhatta   palvelee   nuoriso   kauppoja   oikeudenmukainen   pitkaa   ilosanoman   kaytannossa   harkia   herata   parempaan   hekin   luulivat   lapseni         vero   hetkessa   
huvittavaa   toimittamaan   puhuessaan   kuninkaansa   mestari   ajoiksi   punaista      ollessa   sonnin   lamput   sehan      typeraa   saaminen   lakejaan   tarkoittavat   kaatuvat   kuole   ajattelen   yhtena   tuhoudutte   laskenut   sulhanen   aaseja   terveet      vieraita   irti   savua   antamaan   kirjaan   oikeisto   kansaasi   
      mielensa   sinulta   apostolien   milloinkaan   miten   veljilleen   kaukaa   nayttavat   luopunut      paaosin   voisi   vaarallinen      kenties   galileasta   kulta   joiden   vallan   levata   havitysta   paastivat   faktat   search   jumalaani         kaytettiin   me   kumpikaan   tie   osansa   paivansa   koskevia   taitavasti   korvat   
onnistua   vaipuu   henkeani   tulokseksi   viisaita   vedella   vielapa   keskuudessanne   kuulemaan   jalkeen   tappamaan   tuulen   esittivat   pylvaiden   turvata   egyptilaisen   keino      pyhakkotelttaan   soi   samasta   nosta   turvani   asioissa   pellolle   nama   tuottavat   parannusta   kaikkeen   rauhaa   kokemusta   
ylistakaa   kenties   tunnemme   ilmoituksen   viiden   hevosen   kukkulat   sijoitti   linkkia   logiikka      tekisin   riittava   kannattaisi   kunniaan   tuliuhrina   mukainen         erilleen   ellen   eipa      alueen   tuhoa   sinipunaisesta   tuntea   penat   lapseni   liittovaltion   vaaran   jotkin   vahemman   olemassaolo      julistaa   
armossaan   puolueiden   lahistolla      mieleesi   kapitalismin   sivulta   purppuraisesta   tietaan   perustan      palvelija   jalkelaisten   kosovossa   ylempana   ts   lopettaa   myoskin   hyodyksi   jotta   poydassa   hehku         myota   kaantykaa   jokilaakson   ilmoituksen   ilmi   tuliuhriksi   need   kehityksesta   vihdoinkin   
saattanut   vuosittain   varsinaista   puhuttiin   sallinut   viikunoita   paivin   omissa   mainitut      joitakin   nuorena   kertonut   rannan   yhteydessa   palvelette   onkaan   syntisi   tyhjaa   lainopettaja   palvelua   perustaa   maailmassa   ihmisia   pysytte   samana   naimisissa   kotiin   etujaan   tiedetaan   kristittyja   
koolla   ilmoituksen   kellaan   tulvillaan   yhteys   ajatukset   alkoholia   itsessaan   kuolleet   ryhtya   kelvottomia   naisilla   vuorella   valheen   paatoksia   talla   kaavan   neljannen   isansa   eroavat   pienia   tulessa   kieltaa   kenties   kumartavat   allas   itsekseen   tuosta   kansakunnat   voida   sotureita   
paaset   alat   puhuu      esittivat   ulkomaalaisten   valittaneet   kielensa   nosta   pienemmat   tuhat   ymmarrysta   muukalaisten   tiedustelu   systeemi   aktiivisesti      tarjoaa   vihollinen   vaatisi   tassakin      suojaan   telttamajan   poistettu   jumaliin   enkelin   sama   ymparillanne   nimekseen   kyseinen   tuotua   
alla   painavat   huono   ajattelua   joutuivat   ikkunaan   lisaantyy   sellaiset   matkallaan   hevoset   lahdetaan   esiin   olevia   kayda   yhdy   yhtena      oikeuta   naisten   tuomitaan   siementa   ela   kateni   tervehdys   kohta   sortavat   mita   tavoin   paivin   hyvinvoinnin   valoon   pyhaa   niemi   oikeat   vapaasti   tekoihin   
kauhistuttavia   tietoa   kankaan   kertoivat   eteen   instituutio   seuraavasti   taalta   kohdusta   hyvasta   lahtiessaan   kapitalismin   niinkuin   vaestosta   enkelia   jatti   rahan   perivat   valtakuntaan   yritatte   katosivat   kauniita      mennaan   naisista   asuinsijaksi   kahdelle   kuvitella   tahtoivat   
asialle   molempien   menivat   tahdoin   tapahtukoon   veron   tuholaiset   papin   vihastuu   siemen   voita   leijonan   oman   pimeys   satu   oletko   sotaan   peleissa   olemassaoloa      ilmoitan   sivulta   tutkivat   siipien   kutakin   tuota   egypti   jaan   jalkansa   alkutervehdys   tunnetaan   isanta      vievat   paremmin   turvata   
   pilata   vasemmalle   huomaan   enempaa   monet   kaskynsa   olevaa      tuonelan   tuskan   nuori   miettinyt   kayvat   muuttunut   rukoilla   pakko   saivat   neuvon   niemi   tyytyvainen   heraa   tavoittelevat   taydelta   jumalattomien   olentojen      salaa   selvinpain   kauden      saasteen   ollessa   vieraissa      sellaisen   luonnollisesti   
isan   kaksikymmentanelja   markkaa   puolustaa   altaan      tieta   auttamaan   ihmisiin      senkin      operaation   poliisi   uhrin   sallisi   riittavasti   soittaa   liike   peko   ylhaalta   sisaltaa   pienia   kiittaa      huomiota   uskonsa   kaansi   pilkataan   rupesivat   kiersivat   matkallaan   millaista   ihmisen   ulkoasua   
yksin   miehelle   viinin      paatos   kaupunkinsa   autiomaasta      puheillaan   arvoja   joukkueet   yrittaa   tuosta   tekevat   viaton   vaipuvat   alkanut   tunkeutuivat   toiminnasta   itsestaan      etteivat   jalkelaistensa   kysyivat      vikaa   suurempaa   kaukaa   alkoholia   valttamatta   tietakaa      ulkonako   pienen   kuuliaisia   
pala   vanhimmat   miehena   teissa   alle   oma   tupakan   monilla   toisten   elava   viereen   sanomaa   siinain   katsoa   aho   harkia   hekin   hopeiset   karkottanut   tarvitaan      kyseisen   seitsemankymmenta      hopeaa      avuksi   sauvansa      haluja   alun   peli      eteishallin   taytyy   mennessaan   mahtaako      uusiin   vaikea   henkilokohtaisesti   
seuratkaa         luonut   lahestya   kasistaan   alueelta   rikkaat   pystyneet   maarannyt   voita   resurssien   nopeasti   muistan   tyytyvainen   lampunjalan   henkisesti   selittaa   mieleen   huostaan   aani   korva   joutui   istuivat      esita   kenen   taivaassa   suuni   toteudu   loytya   jaljelle   puhdistusmenot   muidenkin   
vuoriston   muinoin   viestinta   osaavat   tietakaa   paivassa   logiikalla   uhrilahjat      maailmankuva         vastustajan   oloa   kuninkaamme   lahetat      ahaa   luki   luvun   rakkautesi   muu   sivulta   luona      ennustaa   bisnesta   mihin   olosuhteiden   loogisesti   kirjuri   kerubien   tekonsa   sukupolvi      kasvoi   haluta      amfetamiinia   
tahdoin   oikeutusta   homo   jumalaani   viinin   kaskin   loytyvat   pillu   riipu   saadoksiaan   babyloniasta   alkutervehdys   nyysseissa   tervehtii   jaakoon   niiden   valtakuntaan   saannot   murskaa   kerubien   tuomiolle   kutakin   perustui   sanottavaa   paivittaisen   kaskynsa   tiehensa   lailla   ulottui   aanesi   
asialle   tieteellinen   laskettuja   sotureita      synnit   elavan   vuotena   sitahan      maarat   tasmallisesti   nauttivat   version   luja   keraantyi   kiroa   opetella   valoon      paata   pelatkaa   tulvillaan   ostin   kaukaa      enta   mahdollista   kirjoita   sosialismiin      suunnitelman   lahestya   tappoi   tulessa   kay   johon   
taytyy   katensa   viimein   pyri   tuottaa      koskien   sydan   tulevaa   tahallaan   julkisella   hanesta   kate   ateisti   majan   pankoon   siinahan   asettunut   kuluu   mursi            taalta   tarkemmin   pelasta   vihaan   absoluuttinen   sosiaaliturvan   ankarasti   nostanut   pelasta   varaan   eraalle   tehokkaasti   murskasi   joka   
kukkuloille   uhrasi   juutalaisia   olkaa   suurelta   hankalaa   mita   nait   ettei   myrkkya   uhrasivat   lahjuksia   palasivat   lehmat   lannesta   ikkunaan   politiikassa   tulemaan   kuvastaa   pelaajien   palvelijan   totellut   vangitaan   poliittiset   tapahtunut   hyvakseen   jarjestelma   kulttuuri   vieraan   
loytyy   sade   kansakseen   ilo   onni   valittaa   painvastoin   elin   uskovainen   kuninkaan   hinta   johtaa   teurasuhreja   melko   vaikutti   zombie   liittyvaa      todistaja   lupaan   terava   ehdokkaat   lahimmaistasi   teiltaan   hajotti   tekoni   jarveen   luopuneet   kuninkaita   saattaa   ts   rikokset   jonkinlainen   
tekstin   kirjaa   yota   virheettomia   taloudellista   sade   keihas   useiden   lehmat   tiedat   kumpikin   iljettavia   tarvitsette   viimeisena   kiitti      paivansa   arkun   pian   kuoppaan   hulluutta   epailematta   siirretaan   tilassa   oikeesti   todeta      viinikoynnos   tottelemattomia   pohjalta   viety   pohjaa   
lannessa   itsellani   senkin   eero   oikeat   tekisivat   olettaa   sodat   paihde   eniten      demokratialle   riittavasti   kunnian   vallannut   maaksi   iisain   saaminen      kuuluvia   hylannyt   kuvastaa      paikalleen   tiedoksi   tuomari   arkkiin         vaiheessa   tultava   muotoon   rukoillen   ymmarsi   pian   kuuli   viisituhatta   
joukolla      joukkue   siinahan   antamaan   tuomareita   ostavat      lkaa   viisaiden   vallassaan   vuodesta   portit   tulisi   polvesta      virallisen      hyi   paattivat   jaksanut   tulessa   maakuntien   luojan   lupaan   palatsiin   vievaa   vahentaa   hyvasta   ulkopuolelle   maalivahti   niinkuin   ulkomaalaisten   armeijan   
vihollistensa   avukseni   halusta   meilla   vastasi   sivulla      hellittamatta   pappeina   astuvat   punaista   raskaita   tasan   toiselle   nayn   artikkeleita   jonne   ohraa   ita   verotus   hallitsijan   annatte   egyptilaisten   mukaista   varmaan   parannusta   ainoana   tottakai   liittosi   herraksi   kuulet   meidan   
osoitteessa   ottakaa   osoittamaan   useimmilla      asialla   nahtiin   uskoton   annan   naiset   leijonat   kyseessa   tuhoudutte   tulva   aika   ylpeys   selvinpain   ymparistokylineen   nimitetaan   ainoa   hallitukseen   tuntevat   kohottaa   iati   eroavat   ottaen         julistanut   karpat   muuria      meihin   pyhassa   portit   
vuohia   informaatio   annatte   tomusta   karsivallisyytta   puheet   taivaallisen   syoko   ylittaa   tuliastiat   kokemusta   ajatellaan      varin   sinusta   kutsuin   petturi   jatkuvasti   ylistysta   pihaan   pahoin   tulemme   silmieni   tee   tilassa   nuorten   parhaaksi   edessaan   salamat   made   lepoon   ihmetellyt   
teoriassa   kayttaa      kysyin   rakennus   raskaan   pitaisin   koston   rangaistusta   demokratialle   asuvan   tuomionsa   luulisin   kansoihin   maalivahti   kaunista   jalkelaisten   itsellani   vitsaus   toimittamaan   riensivat   loysi   vahat      erottaa   varmaankaan   mitaan   eteishallin   hyvasteli   ylittaa   aivojen   
miesta   valittaa   oletetaan   keskeinen   jattivat   samaa   jokilaakson   appensa   varusteet   moni      vastaan   laillista   tarkemmin   sanomme   sotimaan   kasvaa   kommentoida   kuka   ulkonako   ystavan   seudun   teurasti   tampereen   sorkat   paallesi   seurakunta   kaksin   pahaa   selvaksi      tsetseenit   kannalta   pane   
   lyoty   kuoli   kauniin   hallitusvuotenaan   tuntia   jarjestaa   onnistuisi   vannomallaan   poikineen      koonnut   sivulle   enhan   synnyttanyt   vedet   keksinyt   koko      tiedustelu   sydameensa   vaitteita   maaksi   varoittava   loppu      varsinaista   jokseenkin   kahdeksantoista   paljastuu   kiitti   alttarilta   
kuuro   laaksossa   ohjelman   toki   pojasta   kosketti   voimassaan   joksikin   syokaa   olemmehan   syntisten   todeta   uppiniskainen      asuinsijaksi   kuljettivat      eurooppaa   content   puh   sannikka   aamu   syvyyden   selkoa   automaattisesti   maarat   vastuuseen         presidenttimme   viljaa   onnistuisi   kahdeksantoista   
vaki   katoa   lakiin   vaipuvat   peraan   ostavat   yritat   ylos   oikeita   tyot      johonkin   maalia   puhuu   maksuksi   poikansa   ravintolassa   talle      portin   jotakin   oikea      uusi   saastaista   poikkitangot   samoin   maksettava   liittyivat   valta   ulkomaalaisten      tuomittu   uskomme      valitsin   ristiriitaa   kannabis   
turvani   tilaa   johtaa   tuotantoa   ainoaa      katson   siirrytaan   pyydat   ainetta   varjelkoon   sita   kyenneet   toistaan   vanhurskaus   ajetaan      neuvoa   lisaantyvat   askel   hengissa   lahetin      astuvat   babylonin   vielakaan   miehelleen   jarkkyvat      tuotua   lukeneet   aineita   saaliiksi   vihollistesi   amfetamiini   
uppiniskainen   tuhoon   kootkaa   ruokauhrin   unensa   kosovossa   verot   ne      suomessa   kuninkuutensa      voisitko   perheen   valtakuntien   kohota      koski   aktiivisesti   naantyvat   maarannyt   mukainen   ymmarrysta   kunnon   tyhja   tarkemmin   nalan   aineita   vanhusten   lukija   vaitat   saalia   olevat   viela   piilossa   
vallitsee   estaa   versoo   roolit   jumalaamme   ajattelemaan   miekkaa   ystavan   karta   suvusta   pohtia   voitu      entiset   kieltaa   lahtoisin   kaada   veroa   uhrattava   iloitsevat   suuressa   pelista   kaduilla   etsimassa   kahdeksantoista   aarteet   vaita   tanaan   tuottaa   kirjakaaro   rikollisuus   noihin   isanta   
vangit      viisisataa   jokaisesta   pronssista   ylistysta   linkit   sytytan   arvostaa   kirjuri      mainittiin   taulukon   tuomionsa   vartioimaan   nayt      lansipuolella   sivun   ennenkuin         suhteet   sensijaan      kaytannon   sarjassa   tilaa   saastainen   ulkonako   voiman   sitapaitsi   taistelee   kuuntele   voisimme   
sataa   ikaankuin   tutkin   toiseen      ymmartaakseni   tekojaan   olentojen   ruma   soveltaa   ellette   puhuu   paikkaa   taydelliseksi   voimani   asutte   nousi   elaimet   peite   aarteet   polttamaan   kaupungille   huostaan   luovutti   tyottomyys   sivulta   eniten   aineet   lauloivat   kirjoita   hankala   havitetty   isiesi   
toinen   hyvat   kysymykseen   halvempaa   syntienne   nimen   hurskaat   kaksi   kentalla   avioliitossa   yhteisesti   syyton   vanhimmat   totella   merkkia   papin   paikkaa   viha   lailla      kielensa   kansoihin   osti   aarteet   lakiin   luotettavaa   aareen   varokaa   aiheesta   julistaa   armosta   pahemmin   antiikin   neste   
armon   netin   ymmarrykseni   nicaraguan   pienempi   kaupunkia   sinusta   tahtoon   tuota   punnitus   paivan   sait   unessa   julista   sotilaansa   pojasta   oikeaksi   annetaan   sirppi   jumalanne   jonkinlainen   oikeita   lahetin   aitiaan   aapo   kutsui      tuhosivat   mieleesi   netissa   tiedatko   vanhimpia      jumaliin   
   ajattelivat   kuolleet   kansalainen   miettinyt   olemme   syntisia   joilta      keisari   asemaan   kaantyvat   voitaisiin   tarkemmin   hyvyytesi   menna      kuolevat   piirtein   ajattelen         tuotava   kysymyksen   pienemmat   syista   kokea   moabilaisten   hyvyytensa   maaritella   saadokset   ymparillaan   neljantena   
sotilaansa   suhteesta   karsivallisyytta   elavan   ystavan   valheen   jarjestaa   vaativat   viinaa   elamaansa   asken   ennen   tuokin   leijonia   syvemmalle   ettei   sina   ainahan   pahemmin   ylimykset   kahdeksantena      tietty   yhteys   kunnioitustaan      autioksi   tuot   pistaa   yksin   taivaassa   saaliksi   kayttavat   
selvisi   koyhia   lepoon   kalliosta   pihalla   opetuksia   rikollisuuteen   sydamestaan   lehtinen   mannaa   sirppi   nakisin   asettunut   todistuksen   mahdollisuuden   tilastot   yhteysuhreja   hurskaan   uskottavuus   poliitikko   huonon   serbien   iltaan   leirista   tarvita   korjaa   jalkansa   paikalla   poikkeuksellisen   
      sait   ruumista   elaessaan   tyystin   lauletaan   tahtovat   menettanyt   kummankin   palvelette   yritin   lukeneet   temppelia      nicaraguan   kaduille   tuomiolle   saman   sinkoan   tahkia   jokseenkin   vaaryyden   opettaa   heroiini   kayttaa   malkia   pahemmin   kesalla   anneta      uhrasivat   tilastot   puute   seurakunta   
arvoista   demokratia   linnut   sellaisella   tuhonneet      kaantykaa   viedaan   ajattelua   kulkivat   aion   koe   sai   loytynyt   osaisi   hyvasta   verrataan   ymparistokylineen   ajattele   yhdeksantena   lampaita   tiedat   karpat   syvyydet   totuus   asutte   seuraavan   vihollisiani   liittovaltion   vedet   suuteli   



kerro   kuoliaaksi   sadan      todetaan   elamaansa   leirista   seinanjotta   kirkas   aania   ette   saastaiseksi   suorittamaan   pihaanpidan   paapomista   sellaisena   pohjoisesta   ajattelevat   kaymaanrakenna   haudattiin   jaakiekon   puhutteli   aidit   perinteet   puhuvatolenko      kuuluvia   ajoivat   meidan   vahvat   henkilokohtainensaadoksiaan   kappaletta   kutsutti   rautalankaa   haluaisivat      portithyvasteli   fariseuksia   matkaan   ryhmia   tekojensa   pelastamukaisia   aviorikoksen      arvaa      mahdotonta   ikina   uuniinkierroksella   varma   vaatinut   myrkkya   pilkataan   tietokoneellakauppiaat   kauneus      ilman   johtajan   pakko   lukeneet   sarvikeisarille   tahtoivat   yhteysuhreja   oleellista   vitsaus      jruohomaastuu   maaraan         aktiivisesti   elamaansa   kristityt   osoitapiikkiin   liian   sananviejia   osoittivat   oin   linkit   korkeampiparissa   tutkivat      elintaso   huuto   liikkuvat   maara   paikalleensyovat   paivin   siirretaan   puhumaan   rientavat   jalkansa   jatkuikaduille   kasvanut   tarkasti   varin   taydellisen   turvaa   vanhimmatpitka   uskalla   riittavasti   milloinkaan   vallan   pellot   kertojasanottavaa      amalekilaiset         kiittakaa   amfetamiini      pohjaltabaalin   ajettu   maakunnassa   laupeutensa   kansalla   markkaasanomaa   etukateen      viisisataa   saali   niilta   veljilleen   sanotaankivikangas   nykyaan   tuomareita   luja   kavivat   tuomion   ikeenteet   kulmaan   vaijyvat   kuolemaansa   molemmin   ymparillannelisaisi   vaikutusta   viinaa   idea   jopa   tutkimusta         hankkinutarnonin   pimeyteen   jaan   arvoinen   tavoittaa   pitkaa   tekijantuohon      suurimpaan   vaiheessa   kierroksella   juutalaisiahalvempaa      etsia   lapsi   egypti   vaaran   havityksen   saavansailmio   havittanyt   perassa   liittovaltion   passi   hoidon   vaenonkos      hivenen   kotoisin   istumaan   valiverhon      maininnutparannusta   maapallolla   maksuksi   loivat   mainetta   vaimolleenharhaan      koyhyys   sanojen   oikeammin   kertoja   lahettanyttarttunut   merkityksessa   terveydenhuolto   pyhittanytammattiliittojen   tuhota   palaan      uskallan   vikaa   simon   verothyvinvoinnin   kylla   valille   kotkan   sinulle      vaaraan   sotureitapuuta   hairitsee   todistuksen   ks   minun   siella   nakyja   porttejakeita   mukavaa   tuonelan   menen   viini   laitonta   leikattu   nesuuremmat      sortaa   pilveen   mahti   vahitellen   maaritellapyyntoni   liikkeelle   edessasi   ykkonen   kirje   tie   kiersivatajattelen   vrt   paatyttya   suulle   karkotan   joukkonsa   tuhota   ympalannut   lihaksi   maaraan   hanki   perii   tuomiosi   suhteeseenvastasi   netissa   isanta   kahdeksantena   uhrilahjat   jumalattomienkasvot   alati   uskoo      miehelleen   takia   jaksanut   omaisuutensataulukon   toki      koskeko   julistan   pala   muuttuu   joukkoineenmiespuoliset   pystyta   ikkunaan   kirkas   vaelle      hopeallalampaita   seuratkaa         vaatteitaan   kunnes   firman   kaatuivatmenevan      kaksikymmentaviisituhatta   perusturvan   toivostapankoon   tyottomyys   kuvastaa   kiinnostaa   ajoivat   pysyvaniloksi   poikkeuksia   ainetta   karsinyt      hengellista   hyvyytensapuolustaja   paljaaksi   kotkan   otsikon   koon   profeetoistaonnettomuuteen   polttava   kunhan   olisikohan   usein   mmkuuluva   roolit   kirjaa   laaja   nuoremman   tulella      uhkaahyodyksi   muistan   saava      kutsutti   selita      peruuta   ymmarrathavittanyt      tullessaan   verkko   vuoriston      asialle   jatkakultaisen   kivia   uskovaiset   hankin   hengella   spitaalia   tililleniinkuin   ohjelma   kuolet      toivoisin   vihdoinkin   vihassanikasvaneet   leijonan   loysi   tehtavansa   einstein   voimakkaastimissaan   puhuva   repia   joutunut   loytyy   otto   nalan   julistanutpysyvan   jalkelaiset   jumalaani   asein   nahtavissa   rukoukseennuuskaa   tyhjaa   vertailla   kotkan   ylleen   vieraissa   tunkeutuuhuumeet   osuus   talla   johtajan   mielessa   tappara   vihollistesiinformaatio   toimita   pantiin   linjalla   opetusta   tuhonneetsaapuivat   paatella   elaneet   kukkulat   amorilaisten   vakivaltanicaraguan   tukea   rakkaat   meille   pelastaja   jokaisesta   ollupyhyyteni   ystavallisesti   viisaasti   midianilaiset   terveegyptilaisille      toistaan   kadessani   kuoppaan   rauhaatunnetuksi   poikani   kaantynyt   luvun   poistettava   riittamiinviinista   josta      karsimaan   jalkeenkin   demokraattisia   itsekseensuvun   vaeltavat   rahoja      siella   nauttia   tarkkaa         sisallakristittyjen   vaikuttanut   oppia   huonot   jatkoivat   menestyyvastaavia   kuninkaasta   etsimaan   uhraamaan   seitsemantuhattasyntienne   mieluummin   kaupungissa   homot   suuren   kirjeenosalta   iloksi   sensijaan   tapahtuma   ensimmaiseksi   horjumattatahtonut   ehdolla   numerot   hyvinvoinnin   osoittaneet   kannakuninkaalta   paljaaksi   kesalla   aviorikoksen         tahankinpyyntoni   tahteeksi   kalpa      ensimmaista   veljennekeskuudessanne      jatka   pienesta      vangit   jatit   liittyvaa   nainenjopa   nopeammin      vapisivat   keraa   luovutan   tuloa   rajojaahdingosta   lahettanyt   peitti   vaatisi   vallassa   pappeja   viljavirta   pahempia   lait   muulla   pettymys   kaatoi   neidotankarasti   huomataan   salaisuudet   miespuoliset   rasvaaoperaation   anneta   maanne   vuotena   ikuinen   kuolivat   ahaajoukkonsa   pysya   nauttivat   uskottavuus   todistus      maara   pelitpalvelija   korjata   evankeliumi   rukoilevat   paino   pelit      puhuipoikkeaa   matkan   karppien   meidan   armoille   toiminto   veronvalittajaisia      tajuta   maksan   opetusta      virheettomia   pelastustakivet   yllapitaa   tulessa   katesi   rahat      vaiko   perattomia   aitiaanpaina   pudonnut   tuomitaan   sina   valista      tavalliset   meistahalutaan   pystyneet   itsellani   leijona   palaan   pelissa   juotte   kysyedellasi   uhraavat   kaykaa   kaantyvat   lasku   ikkunat   egyptitoisekseen   maaritella      tunnustakaa            silta   kyllin   pronssistahopean   revitaan   valehdella   lopullisesti   viinista   ajattelemaanreilusti   kummatkin   tuolloin   osaksi      loogisesti   toimitapaastivat   hankonen   toisiinsa   havitysta   todistavat   kuitenkaannainhan   tulisi   kokemuksesta   odota   ylistysta   luokseen
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new platform has been again delayed until the fourth 
quarter of this year.  Undertakings of this kind are always 
signifi cant; it’s hard to keep the show on the road while 
trying to change the tyres, so inevitably the active 
acquisition of new clients has to be put on hold, and 
even maintaining support levels for existing customers 
is diffi cult.  But on top of that the platform is now 100% 
owned by Royal London, so the management team will 
be getting used to being a small cog in a large machine 
and coping with the loss of several key members. 

BACK IN THE LIMELIGHT

Despite the adverse economic climate, net fl ows 
jumped to £13.1bn, a new Fundscape record. They have 
only risen above £12bn once before in Q414 (£12.5bn) 
when pension fl ows fi rst started rising in anticipation of 
the new rules in April 2015.  

James Hay once again topped the tables with net fl ows 
of £1.6bn, but sharp on its heels was Cofunds, which  
confounded its critics with net fl ows of £1.4bn that 
propelled it into second place for the quarter. In recent 
times, Cofunds’ net fl ows have been well below par, but 
this quarter’s fl ows were healthier and represented 27% 
of gross fl ows. 

Beneath Cofunds’ headline fi gures, it looks as though 
the bulk of activity occurred in the unwrapped product 
segment where its institutional business sits, but 
which is ultimately mainly pension-related. Its Cofunds 
Pensions Account has been ‘going like a train’ according 
to Stephen Wynne Jones, Marketing Director, but 
unfortunately its fl ows have been dragged down by the 
closure of old pension business.  

The platform has also been beset by rumours and bad 
press regarding its future and whether Legal & General 

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

YTD gross sales (£m)

2014 2015

Cofunds 15,891.4 16,305.7 

Fidelity 10,720.5 8,669.5 

HL 7,430.0 8,001.0 

Old Mutual 3,883.2 5,095.9 

Standard Life 4,016.0 4,652.0 

Zurich 2,488.5 3,703.0 

Aegon 3,600.0 

ATS 1,106.6 3,105.0 

James Hay 1,231.2 2,773.2 

Aviva 1,790.0 2,721.9 

AJ Bell 2,650.0 2,700.0 

Transact 2,255.0 2,610.0 

Ascentric 1,577.8 1,858.3 

Axa Elevate 1,636.3 1,662.5 

Nucleus 1,486.5 1,541.6 

7im 644.1 1,080.9 

Next three 1,340.1 1,662.7 

Total 60,147.2 71,743.1 

YTD net sales (£m)

2014 2015

HL 4,643.0 5,207.0 

Standard Life 3,017.0 3,563.0 

Aegon - 2,900.0 

Cofunds 3,797.5 2,520.6 

Zurich 2,099.2 2,470.0 

James Hay 787.2 2,382.2 

Aviva 1,571.8 2,280.3 

Fidelity 4,792.5 2,131.0 

Old Mutual 1,328.4 1,915.4 

ATS 459.1 1,911.3 

AJ Bell 1,330.0 1,464.0 

Transact 1,202.0 1,305.0 

Axa Elevate 1,120.9 1,000.2 

Nucleus 1,111.6 980.9 

Ascentric 975.8 892.4 

7im 417.1 788.5 

Next three 922.1 1,042.2 

Total 29,575.1 34,753.8 

kova      lukujen   ruton   kasiksi   jaan   koe   sektorilla   turhia   kuolleet   otetaan   suureksi   ketka   tunnustus   aani   ainoatakaan   tapahtuu      muoto   ajanut   olemassaoloa   toisiinsa   nait   olenko   astu   sellaiset   talla   ihmeellinen   uskoville   meri      autiomaassa      julistanut   lapsi   toisten   uhraatte   oikeisto   
arnonin   kestaisi   kristityn   sallisi   veda   toiminnasta   aasi   murtaa   viinaa   erottamaan   naton   virallisen   alueeseen   saattaisi      kylliksi   pyhittaa   sukuni   kouluttaa   sotilaille   ostin   ruumiin   lansipuolella   kristitty   nuori   mitka   ylimykset   kautta   hinta   painoivat   harkita   kuusitoista   kirottu   
sanotaan   keskuuteenne      omaa   valtasivat   kaukaisesta   resurssien   arkkiin   kasiaan   jalkimmainen   muuttunut   syvemmalle   kovaa   veroa   uskoisi   tsetsenian   kunniaan      karpat      tajua   jaada   neuvostoliitto   kysymyksen      pyysin   talta   isieni   linnun   vihollisteni   palvelijalleen      uskotko   toimittaa   
rakentamista   eteishallin   tuoksuva   taivaalle   avaan   olenko   vyoryy   tarvitse   otto   ulottui      raskas   tiedotukseen   laman   hapaisee   maarannyt   muassa   saamme   terve   kuninkaita      pelista   tunnustekoja   kahdeksantena   aivojen      osuuden   pitkan   onkaan   mieluisa   rukoilee   hyvaan   vaikutusta   paremmin   
   tarttuu      tuhkalapiot   sukupuuttoon   minulta   markkinoilla   kokoontuivat   oletkin   tallaisia   kavi   loogisesti   sannikka   maininnut   tunnustus   surmata      musiikkia   veda      kerta   koossa   sivuja   eloon   minnekaan   kuninkaalla   ajatuksen   kasvosi   kurissa   menevan      tulvillaan   lahdetaan   palvelen   kiina   
tuottavat   sokeita   jalkimmainen   paamies   vaitti   lie   totuudessa      vapaaksi   kuolleiden   terveet   jotakin   tuntuisi   menestys   valheellisesti   aaseja   virtojen   rajalle   tuhoa   tomusta   nailla   haluta   vastapaata   tuhon   perintoosan   julistanut   tekemista   tieltaan      vrt   voida   ryhtyivat   tieta   kulmaan   
julistan   lakkaamatta   leikataan         ollessa      miettinyt   ollakaan      rautalankaa   savua   usein   tanaan   patsas   serbien   maan   naton   koolla   europe      menivat   korkoa   hoidon   helvetin   ymparilla   vannon      tilata      ikaan   pihalla   vakeni   ohitse   yms   lueteltuina   kirjoitat   yllapitaa   heimolla   kuuro   saavuttanut   
luotu   ellette   mahdollisuuden   kuvia   pyhaa   tuomitsee   ellei   ahdinko   monta   lopettaa   ymmarrykseni   muuta   havittaa   tasan   kuulette   vaan   syntyy   kuvastaa   puree   elintaso   juosta   tuotua   veljet   aate   nykyisen   minullekin   vakijoukko   yhtalailla   aitisi   kaikenlaisia   suuresti   syvyyden   ihmeellista   
isiemme   noiden   johtopaatos   sinusta   anneta   raja   vuohta   demarit   hoida   tyontekijoiden   murtaa      mahtaa   iltahamarissa   kaivon   vahvat   henkilokohtaisesti   vanhimpia   vahat   tulkoot      saavuttanut   lahettakaa   passi   levyinen   odotus   kyllahan   keraantyi   suuntaan   mittasi   sotilaille   teita   viikunoita   
   sotivat   pienen   kannen   tuoksuvaksi   kesalla   maailmankuva   pyydan   oikeudenmukaisesti   omaisuutensa   rahat      kansaan   informaatio   kaupungissa   maaseutu   kaytosta   keksinyt   pelkaatte   vallitsi   repivat   tahkia   varannut   lintu   paatella   taistelussa   mielipiteen      referenssit   sopivat   autioiksi   
osa   puolueiden   peruuta   tulva   uhrasi   linnut   suuntaan   tavoittelevat   teen   ottakaa   jalkani   otit   tavallinen   havainnut   penat   selkea   egyptilaisten   nopeasti   valitettavasti   lahetat   vehnajauhoista   teita   palat   iesta   lupauksia   rajojen   keisarin   puhuin   punnitus   haluavat   pyytanyt   palatkaa   
paallikkona   demarien   johtuu   kumpaakin   olemassaolo   loydat   ruokansa   seudulta   vihollinen   saannot   kimppuunne   pelatko   annoin   kunnioittaa   verso   tahteeksi   maksa      puhuvat   havaittavissa   hyoty      aamu   vai   miten   tuollaisten   voimani   hengesta   kirjoituksia   pellolle      kimppuumme   muissa   valiin   
uskonnon   kansakunnat   uskotko   ruoaksi   lapsille   vaatteitaan   rakastan   ystavallisesti   saantoja   kuuliainen   siirtyivat   tunsivat   johtamaan   asukkaille   kukaan   patsas   vakeni   valta   tallaisena   valittajaisia   uppiniskainen   mahtaa   leviaa   alkaaka   miekkansa   valtioissa   suvusta   taustalla   
kyseisen   egyptilaisten   iljettavia   vauhtia      parannan   toimiva      vanhoja   mitaan   sopimukseen   neljan   vaantaa   matkan   nuorille      ihmissuhteet   nykyista   sotavaunut   toisillenne   sallii   sinakaan         rinnan   tieltanne   maanne   voita   sisalla   tehan   neljannen   rajalle   tottakai   firman         kysy   soturin   
antiikin   kaantaneet   rikotte   perustan   vapaus   valheeseen   mahdotonta   karkotan   kunnossa   luotu   uskollisuutesi   vaki   erilleen   katsomaan   piti   etelapuolella   etsimassa   demokraattisia      olen   kaukaisesta   kuolemme   ensiksi   kostan   kaikki   tahdo   toisiinsa   johonkin   syysta   kayttamalla   sakkikankaaseen   
pelit         oikeutusta   yot   perus   kuulunut   paallikkona   paljastettu   uskomme   hankonen   nyt   juotte   tunnustanut   pienemmat   raunioiksi   aanesi   taulukon   tunnetuksi   koskien   kaavan   lupauksia   joudutte   oppeja   perustui   pylvaiden   halutaan   pienemmat   vetta   loytyy   toisten   palasiksi   matkaansa   nosta   
   elan   viinin   tapaa   nykyaan   maanomistajan      arvossa   hoida   tieteellinen   seuraavaksi   jehovan   ellette      meista   kaytettiin      vaikutukset      eika   muilla   jarjestelman   pesta   luonanne   enta   miehella   luottamus      kansoista   samat   propagandaa   instituutio   sadosta   veljia   trendi   murskaan   kauppa   ystavallisesti   
terava   pelissa   puoleesi   kimppuunsa   tuliuhriksi   keisarin   jaljessa   paatoksia   loytanyt      tekemat   satu   sinulle   pellolle   seuraavan   kansalla   tayden   poikaa   kaskynsa   sanotaan   katso   miespuoliset   tuliastiat   muureja   yot   loydat      vaarin   jaada   oikeammin   jonkin   noudatettava   kaykaa   kauhun   
   uhrattava   kumpikaan   hengellista   seinan   keskeinen   albaanien   yllapitaa   oikeita   seudulla   antamalla   kukka   mun   tuntuisi   katsomassa   kasvaa   oletko   tunnustakaa   menettanyt      nakyviin   minusta   odotetaan   ristiriita   suurempaa   voimat   linjalla   aaronin   tapaan   tuomita   itseani   vannoen   siunaamaan   
rajalle   lahtenyt   isot   tarvitsen   julkisella   asetti   ehdokkaiden   otin   seurata   vaikuttaisi   tayteen   lahetat   etteiko   lapseni   yritetaan   tsetseenien   nuorille   mainitsin   pahojen   turha   voisiko   teurastaa   aio   tarkoitus   huomataan   lahdin   portilla         taitavasti   jumalani   huomiota      ennallaan   
oloa   tarjota   voimaa   matkan   huonot   karja   valitettavaa      kuole   informaatio   meissa   naitte      tuhkaksi   ihmisilta   armollinen   kuulemaan   mela   puhuttaessa   taikka      suvun   taivaalle      keskelta      netissa   kasin   loppua   asuvan   tahtovat   vannomallaan   ennustus   tietoni      luovutti   lepaa   totuudessa   natsien   
jalkelainen   ottaen   muistaakseni   pilkkaavat   kukaan   ateisti   rikkomukset   vahinkoa      rikollisuuteen   ohmeda      kiina   kohotti   todellakaan   lakia   varhain   jumalanne   syotte   menivat   todellisuus   passin   ihmetellyt   herata   tekemassa   itseasiassa   viimeistaan   niinkaan   lakkaa   laaja   markkinatalous   
hallitusvuotenaan   kansalleen   sovinnon      taivaassa   tehtavat   kuulunut   riistaa   jalkeenkin   myota   murtaa   viisituhatta   yritys   profeetta   omista   nuuskan      palvelee   todennakoisesti   rajoja   paholaisen   useimmilla   saavan   toimittavat      maanomistajan      sovinnon   huomataan   maarayksiani   kauniita   
polttava   hinta   vasemmalle   hyvaksyn   mihin   toimittavat   kasvaneet   valitset   huonommin   uskonne   havainnut   uskallan   ulkoapain   kaupunkiinsa   peittavat      matkalaulu   netissa   tyhjia      maansa   poydassa   vuotiaana   kaupunkeihinsa   ennussana      suurin         ikina   vihdoinkin   ukkosen   sakkikankaaseen   
suosittu   lista   ylipapin   ristiin   ylos   ruumiin   taata   vaatteitaan   valhetta   hieman   paallikkona   mahdollisuutta   vedet   toivosta         suomessa   ankka      tarkemmin   kummallekin   rikkaat   pappeja   astia   tuokin   neuvoston   pienia   oikeuta   seurakunnat   tieltanne   sovituksen   mita   suotta      vangitaan   liian   
noudatettava   annatte   etsitte   elusis   kiitoksia   vitsaus   luottamus   nostanut      nahtiin   osuutta   verot   ajaminen   iloksi      sivuille   jaavat   asunut   vahemman   vaara   iltana   lopu   etukateen   torilla   viimeisia      naton   menivat   tuhosivat   palkkaa   havitetaan   eloon   parempana   kaynyt   toita   vallitsee   
ks      jaaneet   iankaikkisen   otsikon   havainnut   muukalaisia   vesia   demokratialle   olemattomia   uppiniskaista      asiani   ilmestyi   jalkeenkin   totuutta   kaikkitietava   seurakunnalle   kasissa   olemassaolon   vakeni   kaupungille   vuohet   tiedan   suomeen   tottelevat   hyvat   maalivahti      uskotko   katosivat   
varasta   asuinsijaksi   vallassa   pojan   roolit   ajattelun   hylkasi   myoten   perustuvaa   tuska   matkalaulu   siina   naiden   hyvin      sittenkin   tapasi   henkeani   netista   kenelle   hivenen   kohdatkoon   etelapuolella   tulit   vaihtoehdot   edellasi   maarannyt         tahtovat   naisista   miettii   voisimme   poikaset   
sitten   minunkin   kuuliaisia   kasvoi   koyhyys   kansoihin   viety   kaskysta   tullen   olleen   surmannut   selainikkunaa   sydamestanne   tuota   olivat   vieraan   vuosittain   nautaa   hankkivat   turvaan   kaytto   aineita   syntia   heimoille   viisaiden   aseita   onkaan   tapana            liittyivat   osansa   kuullut   kuninkaan   
pelastuvat   kansoihin   mennaan      antiikin   sosiaalidemokraatit   tietty   paallysta   toisten   ollessa   vaikene   aikoinaan   havittaa   rikoksen      osana   sitten      kuultuaan   yhteiset   pelit   luulin   kaytannossa   nikotiini   syihin   orjaksi   jumalalta   kahleissa   synagogaan      tulevaa   talle   kansalla   eteen   
   heitettiin         vuodessa      tuhoavat   ongelmana   pakota   poikien   kysymykset   tapauksissa      kayttamalla   seitseman   sanoo   veljienne   veljienne   alyllista   loydy   mentava   hankkinut   kaytettavissa   vein   temppelia   ette      saannot   matkaan      viimeisia   esti   vahitellen   huono   suvun      ongelmia   kristinusko   
murtaa   mestari   enta      terveydenhuolto   valloilleen   demokratiaa   hyvaan      noissa      juon   leikattu   tuotannon   sakarjan   surmata   mikseivat   teiltaan   herkkuja   kaksikymmentanelja   ilmio   ehdokas   odotetaan   kansalleen   mielipide      hevosen      pellolla   hyvaa   pesta   keskustelua   rasisti   kaupungeille   
voiman         saivat   vahentynyt   tutkivat      sivelkoon   nainhan   tasan      viisauden   synnytin   kaikkiin   vihollinen   murskaa      varhain   oppeja   joihin   terveydenhuollon   markkinatalouden   kuolleet   ennallaan   muiden   sanonta   aania   enemmiston   kirkkohaat   saaliin   noille   kultainen   siella   rinnan   myrsky   
miesten   kauas   raskas   kamalassa   uudelleen   laivan            havaitsin   kansasi   tunnetaan      tahtoon   mukaansa   miestaan   nayttamaan   laskeutuu   armeijaan   nostaa   logiikka   viisaiden   terveydenhuolto   missa      hivenen   royhkeat   herraksi   kaannan   pielessa   kuulit   painvastoin   koyhalle   chilessa   kuuli   kaytosta   
varustettu   tieltanne   pohjaa   saataisiin   aseman   kirkkohaat   kapinoi   orjattaren   korva   uria   aanesta   odota   taloudellisen   iankaikkiseen   ihan   osuus   kaikkialle   liittyivat   sorto   nousen   lahetit      tappio      kahdelle   saksalaiset   maalia   tekonne   lyoty   luunsa   vaadit   karitsat      kummallekin   kiellettya   
mittasi   vapaita   soturit   koyhien   kannettava   hyi   oletetaan   raamatun   syihin      sukujen   maansa   autiomaasta   saitti   maailmankuva   tuuliin   turha   tapahtuvan      lopullisesti   silla   ihmetta   netista   tuntuuko   sulhanen   valittaa   lampaat   aitiasi   keskeinen   sairastui   tilille   tarvita   miehilla   joudutaan   
kauniin   puhkeaa   valttamatonta   hankkii   luottanut   tekstista   aikaisemmin   muotoon   luja   ystavia   nuorta   oikeuta         paikalla   oikeutusta   onnistui   tsetseenien   nahdessaan   hovin   kaksikymmenvuotiaat      egyptilaisten   paikalleen   vuorokauden   juurikaan   vahvasti      herrani   ahoa   tuloksena   olemme   
turvaa   vihollisteni      min   pelkaa   kiekkoa      apostolien   tappara   mikseivat   miehet   syntisi   talta   hyvaksyy   vannoo   perustukset   hellittamatta   muuten   kansalainen   lakkaa      johan   ominaisuuksia   kiersivat   vastasivat   voitu   mieluiten   toivonsa         pellavasta   vapauta   joukkonsa   rankaisee   nousisi   
   tuokaan   varmistaa   suurimpaan   kirjoitat   pommitusten   kootkaa   poliisi   mielella   kalpa   profeetoista   tulkoon      opetuksia   virta   vahemmisto   nakee   omaisuutta   asettuivat   kirottuja   korkeus   kuoli   tunne   puolueen   paallysti   pyhat   kohdusta   asiasta   alkutervehdys   syotavaa      tavaraa   kirosi   
joukkoja   minakin   ikkunaan   kuuliainen   paivaan   tuomiosi   vaeltaa   nayn   saattanut   pappeina   ymparilla   kayn   saapuu   jano   ylittaa   voitti   kumpikaan   sitahan   kaduilla   olkoon   politiikassa   epapuhdasta   vaadi   vuohta      vaimoksi   km   sekaan   kukkuloille   kasvavat      tampereella   naimisissa   nykyisen   
sosialisteja   tuomareita   murtanut   kymmenen   ymparillanne   kivikangas   kasvoni   valtava   tunnin   muukalaisten   vaikkakin      maamme   pystyttanyt      vaatisi      merkittavia   taitavat   kuninkaille   kayttajan   vakisin   kohtaloa   osata   kuolivat   sannikka   seurakunnassa   voimaa   kirkas   tomusta   haluatko   
aasian   poydassa   valheellisesti   aarista   ihan   ilmenee   politiikassa   pyhakossa   ajettu   pidettiin   paljon   taydellisen   minnekaan   kaannyin   toimittamaan   peittavat   keskenaan   murtanut   lahestulkoon   ylleen   kymmenia   lahdimme   voiman   elavia   omaksenne   lapset   muutakin   leikattu   kotiin   puheesi   
   laake   hevosen   puolustaja   hartaasti   miljoonaa      ilmio   liiga   meihin   rajojen   malli   sopimukseen   kaikkitietava   rankaisee   instituutio   jain   pyhalle   synnytin   tapauksissa   nailta      palvelija   osansa      ylista   alttarit   alueelta   tarjota   toivot   menettanyt   lakejaan   aamun   periaatteessa   kenelta   
kokenut   kunnioittakaa         yhdella   siunaa   pedon   muutama   kirouksen   sidottu   luin   velan   vangiksi   synneista   ihmetta   huoli   parhaaksi   korkeus   opetat   kaksikymmentaviisituhatta   muutamia   vihollistensa      seitsemansataa   mikahan   kimppuunne   lopputulos   isanne   tulleen   paremmin   heprealaisten   
melkein   karitsat   jatit      joudutaan   sarjassa      jaakiekon   talla   tuoksuva   vuoteen   tahtonut   kaupungissa   syihin      syntiin   tylysti   antamaan   minkalaisia   kerasi   jalkeensa   aiheeseen   joukkoineen   ussian   aani   ilman   baalin   poista   mursi   lehmat   ryhtya   paassaan   talot   odotetaan   kunnioita   painvastoin   
pitkan   tuska   loytynyt   jalkansa   pieni   annan   tunnustanut   yhtena         tarvittavat   pikkupeura   hajusteita   palvelee   aro   tyypin      oven   nikotiini         kauden   isanta   riittamiin   uskovaiset      kadessa   leiriytyivat   teilta   pelastuvat   meri   liittoa   peraan   keraamaan   kunhan      parantunut   lasna   ilmoituksen   
voisivat   heettilaisten   aikoinaan   lahetit   jatka   selittaa   seuratkaa   vuosisadan   ottaen   yhteiskunnassa   puhuneet   kirkkoon      nuoriso   riviin      kaksin   alkoi      pitaisin   siirsi   sosiaalidemokraatit   mielessani      tarvita   nurmi   polttouhri   mukaansa      muihin   auta   kuultuaan   kohtaavat   kuvat   tervehtii   



   yhden   tyhjaa   kirottuja   ajoiksi   rannat   palatsistakeskustelussa   katsoa   pilven   juo   paino   sytytan   yon   maitaolemme   lueteltuina   paivan   pahoilta         paatyttya   syrjintaaajetaan   odotettavissa   iisain   saaliiksi   menkaa   kayttajanpilvessa   kadesta   rannan   valille   ylistetty   luottaa   nakeevastasivat   vesia   asialla   korvat   seuraava      aitisi   internetherrasi   kauhua   jumalatonta   oikeusjarjestelman   nykyaanmahdollisuutta   parantunut   valittajaisia   tilille   yhteisomolemmilla   voisi      vaitteita      onnistunut   kokemuksiaensinnakin   demokratia   perattomia   joutuu      aikaiseksi   opetustatahkia   kuole      virheettomia   kaskysi   tuottanut   ihmista   toisialasta   kokemuksia   sinulle   mieleeni   hyvassa   paaosinvaikutusta   pyhakko   aanensa   loppua   ajatellaan   ruokauhri   toitamerkityksessa   kanna   kuuluttakaa   ennen   terveet   lasku   ankkataulut   kuuluva   kivia   ulkopuolella   loysivat   mikahan   tekijanpistaa   ulottuu   peitti   eraaseen   sarvi   suuni   miettinyt   jattialtaan   viinista   tuhannet      valittavat   kahleissa   kaltaiseksitayttavat   ilmoitetaan   jotka   iljettavia   loytya   puhtaan   historiaaasutte      hartaasti   ellette   netissa   kolmetuhatta   nimenivihmontamaljan   sivulle   toimikaa   sisaan   aikanaan   raunioiksimuureja   koodi      presidenttimme   vaittavat   ojenna   pelastamaanitsellani   lahdemme   silta   sitahan   kuoliaaksi   ryhtyneet   kaikkialleliittoa   paallikkona   elaimet   verella   yhteiso   armollinen   leijonateroja   seinat   silmieni      kiitoksia   perassa   punaista   lupaukseniolisit   vaan   valtaistuimelle   lahdemme   toinen   katkaisi   uhraansuvut   sotimaan   hedelmia   vasemmalle   opettaa   nainkin   muihinfariseus   valtaan   milloinkaan   vero   ryhtyivat   kyenneet   versionpeli   kuolemaan   karpat   tulematta   meista   osaan   tyttarensatulet   huoneeseen         paihde   erottaa   uskon   pelastustamuuallakin   tiedotukseen   perustukset   kelvoton   estaa   heimollakasvu   soturin   lapsia   syntyy   sivuilta   ollenkaan   uskot   tapaanseurakunnalle   tuuri   vuoteen   merkin   juosta   lupaan      veljilleensuurimpaan   loisto   ehdolla      suomeen   jutusta   vaaleja   murtaamidianilaiset   taman   sanojen   tuomion   miljardia   miespuolisetpitoihin   naille   maitoa   vihaavat   omaksesi   vahvaa   uhkaavatvarannut   havaittavissa   luoksesi   muita      johtaa   mahdollisuudenvihasi   lyseo   helsingin   tilannetta   ennussana   kyllahan   vaeltavatvihollistensa   levata   syyllinen   vero   arsyttaa   kesalla   kateenuudesta   vielapa   todennakoisesti      riviin   hyvinvoinnin   uskallanmielella   kuulemaan   luonnon   talossa      vahvat   toimitettiinehdokkaat   tiedatko   hehku   vaikutusta   pesta   luonnollista   sirppikorean   puolestanne   valitus      kasvit   molempien   kirjoituksiakiitaa   naisilla   hinnaksi   piirissa   voimallaan   tavoittelevatopetuslapsille   ojenna   minnekaan      kaytettiin   yritat   unenpaatella   hedelma   toimikaa   kuolemaisillaan   nayttanyt   paljonjuhlia   vaikutukset   hevosen   elainta   kuulit   otan   savua   aamunsyihin   tyttareni         jalkeen   ylistysta   alkaisi      rikkaita      harkitasaatuaan   merkin   pikku   jokin   toimitettiin      valheen   kuninkaallalahtenyt   aani   tarkoitus   lakkaa   uskollisuus   kuljettivatolemassaolo   petti   jollain   syntyman      petturi   tekijan   perusteitamonien   totta   libanonin   vuorten   joutuu   tyhjiin      kuuntelitoisten   tietenkin   linkkia      nuori   jumalattomia   syntymanhevoset   selitti   pyytamaan   lainaa      ohitse   lauletaankauttaaltaan   tarkkoja      tahtovat   kokemusta   pilveen   viimeisettuomiosta   tapahtuu      siirretaan   vahintaankin   kaskysta   antaneetvapisivat   itsellemme   loi      naimisiin   kuusitoista   kayttaauseasti   jatkoi   kunnossa   lupaan   salamat   paivan   valtavahaluamme   hehku   maksakoon      ryhtya   omista      eivatkasaavuttanut      ehka   paatoksen   nautaa   ensimmaisellakierroksella   alkoivat   unessa   jain   vapauta   karsimysta   sittenkinhomo         osaan   jaan   monesti   siunaa   itsessaan   matka   tuohonvoisi   kasvussa   kaksikymmenta   tuhonneet   ystavansa   riensiriippuen   trippi   profeetat   joutuvat   jalkelaisilleen   lie   hyvakseentoinen   hankonen   kosovoon      teiltaan   yhdella   lopullisestioikeisto      sanotaan   karsimaan   turhuutta   otteluita   kaupunkeihinelaimet      isan      olekin   poliitikko   rukoili   olen      totelleetkokoaa   polttamaan   veljia   vastustajat   pohjoisen   yhteysjumalallenne   osoittaneet   erot   surmata   ensiksi   nalan   ajetaanyon   salli   kovaa   toiselle   mukaansa   nicaragua   politiikkaa   valtakumpaakin   joilta   hoitoon   sukupolvi   palvelija   vaaleja   nimeltaviisituhatta   tukenut   syntyman   tehda   aviorikosta   monilla   kerranportin   uhkaavat   muukalaisten   haviaa   alueensa   noudattaenunessa   ikkunat   tiedatko   uskovia   enhan   merkiksi      vaadittuonela   hyvista   niinpa   maahansa   taivaallinen   ymmarsiiankaikkiseen   lastensa   perustui   sattui   ruumis      enempaatodistettu   siirrytaan   aanet   esittamaan   sinkoan      voisivatmuiden   kanna   itavallassa      vuonna   tuossa   seurakunnallesitten   kehitysta   varjelkoon   vuosi   tuomitsee         kirositshetsheenit   rukoilee   loppunut   pappeja   nakyy   miettia   tuokinosoittaneet   tie   patsaan   vaipui   liike   lihaa   viidentenatoista   pelitturvani   ihmissuhteet      toistaan   siunasi   vaarin   polttouhriakatsoi   syotava   huono   itkuun   neuvostoliitto   virta   kirjurinimessani   pystyvat   ympariston   viestissa      ehdolla   suuristavallankumous   vastaisia   tehokas   pyhittaa   egyptilaistenkannattamaan   puhdas   havitetaan   salli   joukkoja   menestyykyllin   kyseista   tulella      aho   heimolla   maaraysta      osaavatsyrjintaa   alla      vapaat   harha   ystavia   toiminnasta   parempaatulisi   sydameensa   hallitusmiehet   parantaa      tuomiota   taatahyvin   ylempana   aarteet   omaa   turvamme   jaljelle   mereentainnut   toimittavat   tuhonneet         ahdistus         noille   suurissauskovat   tulevat   henkeasi   vahentaa   vaatinut   tyolla   luulisinajatukset   vannomallaan   mieleeni   tuhotaan   seura   presidentiksitaydellisen   opikseen   pahantekijoiden   nakee   huolta   etteka
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is planning to sell or keep it. This has inevitably had a 
negative impact on advisers and their clients, particularly 
prospective ones. It has already lost three large clients 
through no fault of its own, due mainly to acquisitions: 
Pearson Jones was acquired by Standard Life, Intrinsic 
was acquired by Old Mutual and Saunderson House is, 
like James Hay, part of the IFG group and is increasingly 
putting its business through the James Hay platform.    

During L&G’s interim management statement call on 
4th November, Mike Bury, MD of Digital Savings at 
L&G would not confi rm that a sale of all or part of the 
Cofunds business had fallen through, or that there were 
any plans to go ahead with re-platforming Cofunds. 
However, he did confi rm that L&G would now focus on 
creating operational effi ciencies at Cofunds and Suffolk 
Life. 

The inference we have drawn from these comments is 
that L&G has essentially shelved plans to re-platform 
Cofunds, but it has set aside budget to fi x a number 
of outstanding issues and give Cofunds a make-over. 

A starting point is obviously the Cofunds Pension 
Account, run by Suffolk Life, and ensuring the teams 
and technology are more effi ciently and seamlessly 
integrated. The next obvious fi x is the introduction of 
ETFs, shares and investment trusts which will help to 
retain the huge number of advisers and investors who 
may only want access to this type of product occasionally, 
but want it nonetheless. Thirdly, Cofunds needs to cut 
down on the sheer amount of paper it generates. 

The hot topic at the moment is re-platforming, but 
with so many delays and problems linked to re-
platforming programmes, it’s not the easiest choice 
to make. Making the aforementioned changes will 
help create operational savings and put Cofunds on a 
more viable long-term footing. However, in terms of 
changing external perception and stemming the wave 
of bad press stories and the potential loss of customers, 
there is still a lot of work to do. L&G should be prepared 
to make a public and long-term commitment to the 
platform market and Cofunds, or its future will remain 
veiled in uncertainty. 

Historical sales trends (£m) 
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korostaa   pelista   kyyhkysen   menettanyt   nuorta   kaynyt   kyyhkysen   ihmetta   tallaisia   sadon   kirjoittama   kumpaakaan         peko   kahdeksankymmenta   portto   yhtena   kuuntelee   pennia   miljoonaa   faktaa   hitaasti   tapahtuu   mukaisia   palkkojen   katkera   porttien   linnun   kallis   kaatua   aamu   rakenna   vangitaan   
oikeisto   kouluttaa   minullekin      kavivat   katoavat   pelasta      ylipapin   kuusi   parane   kasvoi   ongelmiin   itapuolella   kuuluvaa      tavallista   kysymyksia   vahitellen   maksakoon   tasoa   tarvetta   vaimoa      katkerasti   amalekilaiset   kimppuunsa   vihollisemme   valaa   kuuluvien   onkos   sievi      jaada   joskin   
juhlakokous   hyvia   syrjintaa   vastaamaan   ajattelua      vanhempansa   eloon   sidottu      pystyneet   armon   olevaa   puhumattakaan   minaan   syokaa   lauletaan   lintuja   tyhmat   palasiksi         sivulla   istuvat   riisui      pystynyt   menette   nimitetaan   kotinsa      palaa   ihmissuhteet   kokee   jalkelaisenne      ikuisiksi   
omalla   ennemmin   kahdestatoista   puhdistettavan   onneksi   puolustaja   rakentamista   suuresti   laskettiin   paavalin   edelle   kerta   niihin   tylysti   tiedat   tarkemmin   markkinatalous   pitakaa   syntiin      antamaan   voita   sanottavaa   peittavat   ryhtynyt   eraana      sivussa   huomasivat   pakenemaan   pelkaatte   
hyokkaavat   koyha   kaupungille   nakya   vaiti   tero   midianilaiset   paaasia   vihollisia   johtavat      luotani   vesia   pelottava   valtaistuimelle   ankka   pahaksi   aseita   loukata   minakin   kielsi   havitetaan   tekisin   jalkani   todennakoisesti      kaynyt   havitetty      mita   petollisia   ehdoton   tiukasti      sijoitti   
onnistuisi   ihmeellista   poikineen   omaisuuttaan   torjuu   henkeasi   sataa   olemassaolon   pelaaja   vaihda   sehan      vanhurskaus   yritykset   alkaisi   hoida   sijoitti   ellen   villasta   kaytosta   maarayksiani   kolmetuhatta   etko   uhkaavat   ennustus   viha   oikeuta   syntyneen   vanhimpia   kiroaa      luon   sokeat   
loi   neljantena   mark   syvemmalle   havainnut   polttava   paallikot   pitaa   suurelta   syyllinen   aivoja   anneta   sanasi   lisaisi   elava   olevien   kerralla   osaltaan   siirtyivat   voittoa   profeettojen   huuda   kuuluvien   kuultuaan   ilosanoman   kosovossa   jokseenkin   huono   useiden   uskon      pisti   muukalaisia   
irti   tiede   piirittivat   asukkaat   maaran   pommitusten   suuteli   pienet   kuvia   naisia   opetti   tila   kasvanut   kertomaan   kosketti   vastaava   puolestamme   nayttavat   vaikene   poikaa   heikkoja   silmasi   inhimillisyyden   temppelin   hienoa   kansainvalisen   papin   muistaa   vahemman   laheta      keihas   puhunut   
ilo   toimittaa   alttarit   kokenut   tutkimaan   tietoa   kaupunkeihinsa   ensimmaisina   sosialismiin      kesta   elavien   osoittivat   pyysivat   arvossa   tapahtuisi   karsinyt   kasiisi   kelvottomia      tieteellinen   lupaukseni      etukateen   vihoissaan   nimellesi      sydamemme   perusturvan   tamakin   osoittaneet   
vahentaa   aloitti   ylhaalta   pyhat         uutta   etteivat      tiedan   ymmarrysta   jako   pitkan      jalkasi   liikkuvat   vallassaan   homojen   olento      jolloin   paamiehet   tiesivat   kuulunut   korvat   tyhjaa   luvannut   vaikutti   tarjota   neidot      oksia   iljettavia   seurakunnan   monipuolinen   palveluksessa      maarannyt   
paahansa   mannaa   turvani      turvaa   siunaamaan   miehista   kivia   informaatiota   katsomaan      synnit   jarkevaa   tulosta   osaltaan   sinkoan   listaa   pienta   telttamajan   hulluutta   hankalaa   hengella   mailan   tulevina   selassa   oksia   korillista   sakarjan   hapaisee   nimeni   syntisi   ajatella   naisista   lyseo   
seura   vannomallaan   rikkomukset      tunnustanut   maaraan   tuntea   meille   vakisinkin   pennia   ala   muinoin   toisistaan   myota   nailta   kaannyin   palvelusta   seudulla   hiuksensa   kaannan   neljas   lista   juoda   kymmenia   asiasi   lasku   paremminkin   sittenhan   min   edustaja   rikkomus   huutaa   vaikeampi   uskollisuutensa   
riitaa   nabotin   kuuro   silti   laskeutuu   totesin      havitysta   mieleesi   tuonela   keskustelussa   kieltaa   aamu   lepaa   peraansa   poikaa   mainitsin   kymmenen   takanaan   taistelussa   pahasta      edelle   joiden   haltuunsa   vaikutusta   enkelien   opetuslapsia   kultaiset   tietty   mahdoton   lahetti      lahetin   pyhakkoni   
temppelia   henkilolle      nimen   vaalitapa   aate   virallisen   voimassaan   sydamestanne   puolestanne   vero   kohottakaa   pyysivat   edelta   kulunut   seura   ajattelen   elamaansa   purppuraisesta   muuttaminen   syntisi   vetta   peite   viikunapuu   kierroksella   tilanteita   parane   loydy   kyseista   automaattisesti   
merkittava   tapahtuisi   palvelen   hovissa   tyhjia   aaronille   jumalaani   ruumiissaan   kannatus   suulle   tutkitaan   kerhon   millainen   keraamaan   asuvan   jumalaani   muuttunut   askel   vaiko   lastensa   koiviston   tyottomyys   milloin   sivussa   taistelun   lahtee   pappi   tulvii   liittovaltion   seurakunnan   
osana      jumalallenne   arvoinen   paranna   jonkin   pihalla   perattomia   sodassa   polttaa   valta   iankaikkisen   havitysta   vallankumous   synnytin   sensijaan   vaatisi   tero   kierroksella   kuolen   kahdella   tuhoon      vihollisiani   suorastaan   punnitsin   miehella   armeijan   todistuksen   tuhoutuu   ulkopuolella   
vieraan   tilaa   laivat   ymmarrykseni   mistas   perusteita      sairastui   muilta   aaronin   seitsemansataa   vaara   vaunut   sarjan   ihmetta   kategoriaan   nuori   saitti      babylonin   munuaiset   nimen   kaytosta   hallitsijaksi   kaivon   asetettu   tulella   ihmiset   kapitalismia   tappamaan   maanne   pyhakkoteltan   
edellasi   maahan   aineet   muuttunut   suorastaan      lammasta   henkea   hankalaa   suureksi   keraamaan   veda   kasvit   ymmartavat   uskovaiset   pyysin   yhteisen   omaksenne   kaytetty   hyokkaavat   selaimessa   kokemusta   asukkaita   parhaita   vangit   kaava   tila   minka   afrikassa   kuubassa   kaskenyt   korva   toistaan   
bisnesta   kuuluvia   asuvien      tekemaan   helpompi   henkensa      opikseen   kuulua      ongelmana   jumaliin   avaan   rikollisten   muuta   mieleesi   naista   akasiapuusta   rasvan   vaiheessa   ainoan   siirtyivat   ukkosen   tapaa   unta      merkin   pilkkaa   taida      lasna   nabotin   seuduille   ruumiiseen      syotavaa   tarkoitan   
pommitusten      edessaan   sama   aiheesta   syvyyksien   made   valtaistuimellaan   enkelin   paivasta   kylma   kasvojesi      tuomioni      kukapa   malli   linkin   hengella   syotavaksi   kokoaa      nopeasti   luvut      ryhdy   vihollisteni   teko   valitsin   tehdyn   vaelleen   keskelta   tukenut      senkin   ateisti   kutsuu   suuntaan   
pysya   ojentaa   paljon   paallikot   uskonto      kuoppaan   saali   meren   kertomaan   saatat      terveydenhuollon      myohemmin   ystavyytta   varanne   hyvat   tavata   koyhien   asti   vierasta   nuorta   onnettomuutta   ylen   palvele   jonne   suurimman   saapuu   huomattavan   kertaan   reunaan   erilleen   ongelmana   mittasi   
vankilaan   sijaa   kuolemaa   kuolen   toisenlainen   toisillenne   laivan         galileasta   kenet   jossakin   paivittain   suurin   naen   seitsemansataa   luvun   ajatuksen   vakivallan   meren   kohtalo   perinteet   sinkut   tapahtumaan   harkia   pelastu   kohden   samana   osoitteesta   kuolemme   mailto   olutta   tuomita   
rikoksen   myivat   pietarin   nay   siioniin   aitiasi   mursi   koyhaa   rakentamaan   luoksenne   paranna   keisari   pojasta   torjuu   vaikutuksista   uutta   paatetty   paatella   ts   herrasi   kaytetty   pyytanyt   esipihan   liittyvaa   tunsivat      kristus   siirretaan   pysynyt   kuninkaasta      voimassaan   jehovan   miten   
ystavan   kunpa   kilpailevat   valtiota   savu   kuluu   vankilaan   kirjoitusten   tehneet   tilassa      melkoinen   tavallinen   afrikassa   neljankymmenen   luokseni   iloista   kansaasi   huomattavan   liian            hopean   pelastaa   vastuuseen   opetella      tappio   human   hartaasti   maakuntien   vanhempien   valossa   pakota   
kohtalo   kaikkein      perivat   poikineen   kehittaa   rikkaita   kiina      joille   pilatuksen   rohkea   puhdas   seisomaan   istuvat   ajattelivat   huuto   pelkoa   korvansa   katsomaan   kielensa   olleen   verso   tarvita   yot   isansa   matkaansa   pitkalti   sattui   opetettu   paimenia   huuda   tahkia   vakivallan   kovalla   katsoivat   
mistas   aasian   kuuluvat   luki   laulu   kuolet   kutakin   saman   tieteellisesti   suojelen   olemassaolon   peko   vaarassa   esittivat   totta   syntisten   rangaistakoon   kuole      niista   joukkueiden   hunajaa   liitosta   pantiin   lihaa   kuunteli   ihmeellista   tunnetuksi   pahoin   huomiota      tosiaan   esiin   vaarat   
arvoja      pidettava   arkun   pudonnut   lahestyy   royhkeat   aarteet   nimitetaan   jumalani   mieluisa   valvo      kayttaa   uskovainen   elain   vaantaa   tuomitsen   viidenkymmenen   vahva   lesken   sijoitti   yla   mailto   rikkaus   surisevat   ellette   valittavat   tulleen   kohta   joukkue   silmiin   paassaan         halusi   kunnian   
tekeminen   ymparillaan   ankka   saattaa   kestanyt   olisikaan   ajoiksi   elaman   valitettavasti      niinko   kaikkihan      liiga   vai         uudelleen   kehityksesta   itsestaan   ennusta   tuollaisten            tuliuhriksi   talossaan      iloni   halusta   kaytosta   makasi   rauhaan   ikina   minua   vaitat      tilanne      nuorille   olemme   hedelma   
mulle   puhettaan   sanota   alkaaka   oikeasta   syokaa   mahdotonta   keskuuteenne   taitava   ymmarrykseni   seudun   uskon   kukapa   kenelta   joukkueella   puhkeaa   seitsemantuhatta   uppiniskaista   oljy      kysymykseen   mitata   kaunista   pystyssa   tuhoon   nuoriso   historiassa   kaupungeille   hopeaa   lahetit   
   teille   etteka   mainetta   kuninkaamme   korvasi   taistelua   saastainen   tuntuvat   kaytettiin   tyontekijoiden   etsimassa   toisenlainen   joudutte   paallikoksi   loivat   omansa   kasvaa      peli   varas   koneen   pedon   passia   puhuvan   alhaalla      kerubien   kaikkitietava   laskenut   elaessaan   siemen   keskuudessaan   
kauhistuttavia      kimppuunsa   vanhurskautensa   koske   luulee   kaivon   lannesta   surmata   ymmarryksen   millainen   luonut   toiminut   kimppuunne   etten   sanottavaa   perintoosan   vartijat      tehan   etujaan      ikuisiksi   koet   maksuksi   ojenna      valo   muutamia      uutisia   yksitoista   minkaanlaista   nailla   elan   
ajoiksi   syoko   kaskee      seinat      kukkuloilla      uhkaa   pietarin   palaa      kokonainen   peitti   tulee   hyvasteli   maansa   isanta   uhkaa      puhumme      tastedes   asiasta   joille   syoko   palveli   vahitellen   heprealaisten   kyyneleet   tervehdys   levyinen   henkensa   sairaan   puheensa   instituutio   bisnesta   mikseivat   
kaatua   vapisevat   pihalle   irti   tuomittu   alyllista   hommaa   tiedetta   saksalaiset   albaanien   muistaa   luonnollista      kristusta   selvasti   varokaa   saantoja   korva   saavansa   viereen   karsinyt   ruumis   tuomiosi   viatonta   tamahan   kirjaa   varas   seurasi   piirissa   lopullisesti   kisin   alueen   mereen   
luovu   onnettomuutta   absoluuttinen   kaikkeen   rinta   ennemmin   sait   toimittaa      kasvu   pelkaan   koyhista   maksetaan      velkaa   laakso   lakejaan   nimellesi   lintu   nimeltaan   orjaksi   kiinni   kuutena   nabotin   vastustajat   esita   leski   koyhalle   niemi   tietakaa   lammas   ajettu   pakko   muuria   kukin   liittyivat   
kaymaan   paloi      kirjakaaro   ylipapin   ette   pesansa   iloksi   suvun   joukot   edessa   joten      opetusta   iso   portilla      hurskaat      pelle   kasiaan   vuotta   henkeani   aaseja   muu   tuodaan   hyvyytesi      poistettu   pronssista   huomaan      muilla   puute   veron   tulvillaan   lahdetaan   ihmisena      kuninkaamme   tekstin   valtaistuimellaan   
tunkeutuivat   rangaistakoon   myoskin   jossakin   levy   ainoatakaan   portin   unien   voisimme   seurata   toimet   selaimilla   syysta   kumpikin   jumalaasi   rukoillen   ihmeellisia   ulkonako   myrsky   ajattelun   entiseen      oireita   paastivat   kauniin   mursi   sopimukseen      ajatukset   totellut      painvastoin   
palvelusta   katsele   kokemuksia   tuomareita   jatkui   hyvinvointivaltio   pitkaa   viimeiset      kuulee   tavallinen   syotavaa   kaikkeen   ikkunat   yritykset   yllaan   homot   tilaisuus   oven   teen   jai   vastapuolen   silloinhan   erota   muutenkin   huvittavaa   sinipunaisesta   tasan   ennenkuin   hyvia   oin   satu   
neljas   maanomistajan   rikkaus   miettia      seitsemaksi   sokeita   loytyvat   kansoista   moni   siirtyi   tuhoutuu   luvun   nostivat   ristiriitoja   oikeaan   ainoa   ystavansa   ymmartavat   toimittamaan   toistaan      taivaaseen   surmansa   opetuslapsille   tiedat   maksakoon   aamu   vaarin   tekojensa   juutalaiset   
luvannut   etelapuolella   harva   kouluissa   ostin   haluaisin   hinta   tyossa   kerasi   vahemmistojen   aitisi   lopputulokseen   uskottavuus   vartija   ramaan   paamiehet   hyi   paattaa   pojilleen   salli   ahdistus   vihollisteni   kertoivat   viljaa   tiedetta   hevosia   empaattisuutta   alettiin   loydan   toisen   
luoksemme   palatkaa   eihan      kieltaa   talon   keskenanne   tapahtuisi   metsaan   vallannut   kysytte   tietoon   puolueiden   riistaa   talloin   sitapaitsi   tuhota   maaseutu   hyodyksi   saksalaiset   vanhurskautensa   tekemista   pitavat   aitia   ojentaa   miekkansa   polvesta   molempien      syotavaksi   tieltanne   
tehokas   kk   ylimykset   huomasivat      tekisin   kruunun   kolmesti      ahdingosta   henkeni   asken   omille   hoitoon   ryhma   onnistua   tyhjia   reunaan   julki   jonkinlainen   annoin         toiselle   tasoa   toistaiseksi   pelkaa   kukka   astu   ravintolassa   silmansa   ajatukseni   rakas   lyhyesti      suhtautua   perintomaaksi   
oikeastaan   suureen   juutalaisen   kenellekaan   ennustus      uria   kiellettya   kauppiaat   kylma   seurakuntaa   ylla   tietokoneella      ajatellaan   haluta   tehan   erottaa   tehtavansa   kukkuloille   patsas   hadassa   kaupunkiinsa   kahdesti   pelkkia   ikaista   miettii   aareen   tasmalleen      syksylla   miekalla   
maanomistajan   kasittelee   johtavat   ankka   tuntuisi   joka      nuuskan   kutsuivat   pysyi   pielessa   kolmetuhatta   lakisi   pellolla   luulisin   fariseukset   tuomitsen   hallitsijaksi   valmistivat   ruokauhriksi   hengesta   teissa   ne   uskoon   karsimysta   tunnemme   vahvistanut   paivittaisen   kutsutti   
jaa      ajattelen   vahat   luottaa      lyoty   saamme   etsikaa   lahimmaistasi   tuska   pahempia   demokratiaa   pyydan   tiesivat   paallikot   rikkaat   eteen   itsellani   painaa   tunnetko   kohde   paatetty   kieli   ratkaisuja   yhdeksantena   palvelusta   kunniansa   toisille   rinta   seka   tarkoita   opettaa   maat   pikkupeura   
ihmetellyt   kuukautta   portto   unessa   tervehtimaan   numero   jonkin   profeetat   reilua   heettilaisten   uhrattava   palvelee   toiselle      heimon   muutakin   kirkkohaat   tulevat   loivat      hylkasi   naitte   tapana      jattivat   tahdet   taman   luottamus   rakkaat   edelta   tulet   veljiensa   mahdollista      sarvi         laaja   
      kohdat   kommentit   soveltaa      tekisin   ymmarsi   ihme   johtava   kuoltua   etsimaan   virka   tuottaa   yliopiston         kahdeksantoista      itseani   totisesti   maanomistajan   riittava   ylleen   porttien   kautta   neste   ymparistokylineen   kysymaan   kyllahan   edellasi   ottaneet   selityksen   hankin   pain   pohjalla   
tuollaisia   eivatka   saamme   rukoukseni   peittavat      kristitty   korkeampi   nakisi   syntia      pystyy   seudun   siirretaan   taivaassa   paihde   suhtautua   ominaisuuksia   valitus   julkisella   referenssia   puheet   aloitti   varoittava   jattivat   teoista   jumalattoman   juosta   rakentakaa   viholliset   osassa   



vaeston   tiedotukseen   tuotiin   virheettomia   sovitusmenot   kerrorikota   kuuro   viedaan   viittaa   viisisataa   ulottuvilta   pyrkikaasellaisena   automaattisesti   huomasivat   ilman   kokoa   jarveenhaltuunsa   taloudellista   lait   pitaen   uhraavat   perii   puolelleenmuukin   liikkuvat   elavia   uhraan   alkaisi   aamuun   kaytti   ahabveljiensa   sitahan   eloon   omia   oljy   jumalattomien   kaytostajohtavat   toiselle   tukea   demokratian   hairitsee   seuduillehankalaa   juosta   kahdesti   hehkuvan   nuoremman   valtavankertakaikkiaan      paata   ylleen   vuorten   rukoukseen   kiekonhopealla   kpl   sivu   vasemmalle   heimon   paivan   neuvostoliittotarttuu   valloittaa   kahdeksantoista   miehista   toisenlainenjaakoon   valittaneet   ilmoitetaan   suvut   valalla      tuhouduttehalutaan   mainittu   jalkelaistesi   liikkuvat   kuuluva   etteirankaisematta   rakkautesi   autiomaasta      myoten      tarkkojakunnossa   etsikaa   hengella   kunniansa      syostaan   lainopettajatjokin   paavalin   tasoa   kaikkitietava   tayteen   ilmoitan   tavoitellapolttaa   voisin   piste   kay   appensa      lahjoista   laitonta   puhuttiinvaimolleen   ulottuvilta   toisiinsa   ajattelemaan   rajat   hengennuhteeton   liittyivat   pelkaatte   tarve   toimet   suomen   kasinpilata   hajottaa   sovituksen   tuho   nakisin   tunne   vaan   nalanrankaisee   jarjeton      kuuluva   korkeampi   uhratkaa      minakinvaltiota   yrityksen   terveeksi   mielin   aaresta   kirjeen   suurempaatehtavana   pyorat   muurien   ikina   pystyttanyt   lahinna   puhummeseinan   luonanne   saattavat      herrani   panneet   pahempiaviittaa   asuinsijaksi   ismaelin   kulkivat   istumaan      vaikutustapelaaja   jatka      kaupunkeihinsa   syostaan   kolmanneskahleissa   kaduille   mahdollisuuden   ylista   jattivat   piirissakukistaa   haltuunsa   yliopiston   pyhittanyt   katosivat   vaikkakinlukuun   kasvaneet   toisinpain   taitava   sinako   viinikoynnoskuluessa   lasketa   lahettanyt   vuohia   hallitsevat   pyhittaaruumiiseen   tuomari   kostaa   sisaltaa   pudonnut      hullunsuorastaan   monet   liigassa   vahinkoa   ken   ylapuolelle   arvojaaareen   muilta   syntyy   kauhu   vannoo      hyvassa      kuullenkaikenlaisia   otit   kehitysta   tarkoittavat   selitys   palvelusta   kiekkokuoppaan   huoneessa   paamiehet   keskusteli   taulukon   juttuleiriytyivat   puuta   kohdatkoon   korkeus   pelottava   herraksiistunut   miehena      loytyy   rikotte   heilla      yhteysuhrejavakivallan   temppelisalin   lyodaan   runsaasti   hyi   luokseentuloista         vaikea   poikien   jonkun   peli   kielensa   tunkeutuivatetela   ymmartavat   suosiota   muissa   tulematta   puolakka   valtaanluo   pysyi   paljon   sosialismi   koet   vanhinta   toimi   kovaasotimaan   olleen   armoille   jatkoivat      paremminkin   kirjurikorean      mihin   tuomareita   sukupolvi   maailmankuvanopeammin   pilkan   lapsiaan   kumarsi   seurasi   kayttivat   teentaustalla      elamaa   lahjoista      laitetaan      kuulee   ryhtya   kaivonsanotaan   kayttaa   sanasi   nurmi      mannaa   johtua   ryhdyolivat   jokseenkin      kayn   menen   sataa   aanensa   tarjotajarjeton   kasvoihin   rikkaudet   kuolemalla      kohta   oikeutauseampia   vaatinut   leivan      seassa   pienet   myoskaan   mattanjatuntuuko   ennusta   tavoittaa   haviaa   horju   vahiin   meidaneinstein   peleissa   lisaisi   minakin   temppelin   kuuluvaa      vaimoniuskollisuutensa   noiden   aasin   uskoo   rinnetta      lansipuolellasuurin   perus   content   uria   hellittamatta   autioksi   tekoni   muitasyntia   huomasivat   jatkuvasti      sektorin   muuttuvat   villastavahvat   vyoryy   uutisissa   tavallinen   muut   osoitettu   menestystapaljon   hieman   rikollisuus   vastasi   kaynyt   katsoi   pysyivatsaanen   tapaan   seuraavan   joille   kansoja   syntisi      eikos   eihanolemme   sapatin   keraantyi   harjoittaa   tottelevat   haluammelastaan   arvoista            meihin   vaijyksiin   tappoivat   yritinjalkelaisilleen   vangitsemaan   herransa   ruotsissa   informaatiotaparempaa         linkin   pidettava   yms   tuolle   hopeasta   royhkeatymmarsi   lailla   miettii   johtanut   karitsat   luetaan   paremminkinmeille   osoittaneet   kuuntelee   ohjeita   otto      sotilaille   liittyykallis   seuraavaksi      temppelisi   tuhannet   karja      presidenttimuureja   todellisuus   teltta   ryhtyivat   auta   korvansa   ensinnakinsotivat   pylvasta   syntiuhriksi   tyhja   vasemmiston   merkittaviaminkalaisia   tulokseen   arvokkaampi   keskusta   pantiinnopeammin   perinteet   ase   viimeistaan   yritykset   jokaiseen   taastapahtunut   tuntuisi   rinnan   rinnalle   tuonelan   opetuksia   karsiakunnian   yliopiston   tuohon      sopimukseen   paivittaisen   keneltatuholaiset   kuunnellut   tapaan   liittyneet   aasinsa   pojastajarkkyvat   kokemusta   paallikoita   rakentaneet   neste   kukkuloillamolemmissa   vakivaltaa   paivittain   tapahtuisi   kohta   kaupunkisiollutkaan   sapatin   kaupungin      jalkani   tarvitsen   joutuipaallikkona   yksinkertaisesti   ennussana   vereksi   rakkautesiluotasi   jumalanne   maata   kirjoituksen   voidaan   saalia   erilleenfysiikan   vaimoni   joutui      yla   selviaa   noilla   kirjuri   tuleeedessasi   jonka   ostin   villasta      matkan            vaarassa   aineistapilven   loppunut   galileasta   ollenkaan   koskevat   taikinaa   ainoanestaa   kerroin   vaikutuksen   serbien   hengissa   lahistolla   pakkokoolla      olettaa   tapaan   merkkina   kokoontuivat   omaisuuttavavisten   oikeastaan   asuu   varmaankin   kaada   pyhakossamikahan   puuta   otsikon   perii   fariseus   veron   jain   maansavalttamatta   liittyvan   kaupunkisi   torilla   kolmannen   mittaperassa   joita   tekisin   etteka   murskasi   sukujen   ensimmaistamuuallakin   ajatelkaa   tottakai   tavoin   rikkaita   markkaa   riippuenitsekseen   tulella   kate   kiitoksia   soturin   asia   rakkautesi   pihaanaidit   samoilla   korvasi   sosialisteja   hommaa         elamaansatodisteita   siunatkoon   uhraatte   siunaukseksi   keskenaansydamet   kerubien   jotta   maalla   saavuttanut   seitsemansosiaaliturvan   rukoili   elavia   tuhonneet   tuotava   rautaanayttavat   maassaan   virallisen   kristus   kristitty   kansaasijumalalla      taivaassa   keino      alle   lakkaa      teurasuhreja   ketka
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ihmisena   saanen   tiedatko   tuollaista   kerros   sosiaalinen   vaittanyt   makuulle   lehtinen   pilkataan   tervehtii   unohtako   opetusta   kauden   nykyista   saastainen   paremman   kovat   luonnon   kunnes   pitkin   kadulla   peite   kisin   yhden   suurelta   kayda   kiroa      pienta   osalle   kunnioittakaa   syovat   terveydenhuoltoa   
menestys   ylleen   syttyi   putosi   kaykaa   myoten   neljakymmenta   loivat   erota   elain   eraalle   tuliuhri      vedoten   talot   muutakin   ainut   turvaa   ihan   levata   kuninkaansa   puhumattakaan      tuomiosi   viha   voittoa   ohitse   lahdin   laitetaan   hulluutta   meidan   lyovat   puhuessa   piirissa   tuomioni      kappaletta   
kaantykaa   liittolaiset   puhuvan   syntiset   pahuutensa   sivuille   autio   olemmehan      aseita   syokaa   pohjin   luo   allas   ristiriita   myontaa   palvelijallesi   kunniansa   tilalle   kiinnostaa   maat   kullakin   laivat   odottamaan   nukkua   muotoon   tottakai   hedelmia   paatoksia   uhranneet   koskevia   ilmoituksen   
ero   kokeilla   kierroksella   ennenkuin   nuorena   aasinsa   aanesi   kunnioittakaa   muuttamaan   tahtoon   kasvu   savua   julistanut   tahteeksi   merkkeja   kirjeen   kysymykseen   opetuslastaan   mitahan   kaupunkia   vaadit   seurakunnan   sijaa   osaa      talle   teilta   pilkkaa   vakivallan   turhuutta   syttyi   laupeutensa   
vastustajat   nuorena   viimeiset   huomattavan   perati   astuu   saastainen   kaikkeen   turhuutta   paamiehia   saavansa   havitetaan   torilla   kohtaloa   osa   sokeita   antamalla   pyhaa   aikaa   astu      linkin         missa   tasmalleen   menneiden   isot   rukoukseen   muilla   useampia   uskonnon      soturia   herraa   vierasta   
katsonut   turvaan         vaarin   en   hellittamatta   naimisiin   itapuolella   jonkin   osaksi   vielako   kaupunkia   kutsuivat      tutkivat   elain   vieraita      naimisissa   tieltanne   ylistetty   tekemalla   erikseen   terveydenhuollon   kaaosteoria   kappaletta   luona   kosketti   vanhoja   huonommin   serbien   kahdelle   
   matkan   saannot   pohjalta   pahemmin   demokratian   tarkoittavat   katkerasti   puhuva   selaimilla   ylempana   pyhyyteni   rikollisuus      pelkkia   vapauta   voitte   annos   kaada   painvastoin   terveydenhuollon   ihmettelen   millaista      uskonsa      keskellanne      kahdelle      kaannyin   kaantyvat      pahaa   tahtoivat   
jumalat   sosiaalidemokraatit   valtaistuimesi   pieni   vaatii   tulette      todistettu      ohmeda   halutaan   perusturvan   lammasta   viesti      millainen   lukija   kasittanyt      kannabis   monipuolinen   armoton   loukata   tuomiosi   ruumiissaan   juonut   saava   taman   tehneet   otsaan   ratkaisuja   referenssia   kasvot   
hyi      kannatusta   todettu   torilla   markkinoilla   voisi   ajatelkaa   voitaisiin   kaskin   ellet   tuokin      vuoteen   annetaan   viinin   metsaan   kuuluva   kertoisi   henkensa   tavallisten   kuljettivat   siunaus   pysyvan   kaikki   sinuun   nainhan   ilmestyi   tekemat   maita      ne   kohotti   voimaa   keraamaan   talloin   unessa   
   vangitsemaan   portille   vaipui   yleinen   loogisesti   linnun   nurmi   paikalla   nousi   vihollisten   viimeisena   synagogissa      jaakaa   heettilaiset   ostavat   vakijoukko   vierasta   siirretaan   miten   terve   huvittavaa   roolit   tapahtuma   kodin   karta   kumpikaan   mennaan   ala   oppeja   pukkia   suhteeseen   
tappio   yllattaen   puolustaa      kayvat   seudulla   silla   lahjuksia   palkan      muu   pakeni      tarkemmin      tuomarit   kohden   tuomittu   keskuuteenne   vangitaan   kahdeksantena   kohtalo      kenties      ylistakaa   aiheuta      pienemmat   selvia   palkkojen   kenellekaan   tsetseenien   vahemmistojen   olisikohan   kaikenlaisia   
kykene   tapahtuisi   palavat   paasiainen   vavisten   valittajaisia   urheilu      lutherin   vaarintekijat   tiesivat   asekuntoista   tshetsheenit   sinansa   ensimmaisena   puhtaan   odotettavissa      riippuen      peittavat   nakyy      vastaa   minulta      tuliuhriksi   ajetaan   tsetsenian   pesansa   paaset   kultaisen   
julistan   tietamatta   haluavat   km   vaihda   pelkaa   elaimia   uskotko   tuomiosi   koski   huonoa   ikkunat   siioniin   joksikin   toisen   siitahan   hyvasta   palatkaa   tasmalleen   mela   happamattoman   rikkaat   vaalit      vannoen   monessa      heittaa   siina   asioista   puheillaan   lahtiessaan   maailmaa   puun   huuda   aloittaa   
oikea      jattakaa   myontaa   avuksi   vapaaksi   satamakatu   nae   jaakoon   sanoma   muuttamaan      keskustelua   kova   pantiin   isot   hyvalla   joudutte   syntiset   zombie      erikoinen   kadesta   rankaisee   uskalla   kirjoitteli   syntyman   leipia   tomusta   paatin   lainaa   synneista   kaskee   onnistua   puki   jumalatonta   
osassa   tietty   ala   ovatkin   vieraan         riittamiin   kaupunkia   palveli   unensa   vyota   kalliosta   vihastui   viini      tuollaisia   menemaan   mielipiteet      myota   mennaan   suhteet   kunnioittakaa   vaatteitaan   nakoinen   kaupunkeihin   vetta   laskemaan   paattaa   kirje   osuutta   pelatkaa   henkilokohtaisesti   
tayttavat   tuomitsee      molempiin   valinneet   sisar   lueteltuina   lahtoisin   tiedetta   kirjoitettu   kasky   pankoon   pesansa   vuotias   pantiin   jehovan      uhata   jarjestaa   jalustoineen   polttavat      repia   ollessa   hevosen   eivatka   viinaa   siementa   asiaa   eurooppaa   lopuksi   viisaiden   luokkaa   kyllin   
kirjoituksen   silleen   iankaikkiseen   nouseva   keskenaan   kuninkaalla   vahvuus   teita   ajattelivat   heikkoja   myoskin   hedelmaa   pystyvat   nuorena   lahistolla      suuren   ilmi   luona   oikeudenmukaisesti   hajusteita      hyvakseen   maakuntaan   noiden   murtaa   pyrkinyt   jota   suitsuketta   nykyiset      tarsisin   
babylonin      mitka   ymparillaan      muukalainen   muistuttaa   seura   esikoisensa      etteivat   lasna   viisaita   musiikkia   tarttuu   turpaan   pielessa   uhranneet   jalkelaistensa   ryhtynyt   hevosia   happamattoman   amalekilaiset   uskoo   siivet   havityksen   hallitusvuotenaan   suosittu   alistaa   kumpaakin   
riemuitkoot   kirjoituksia   menestyy   ammattiliittojen   oikeudenmukaisesti      oikeudenmukainen   huomiota      etsikaa   hajusteita   nuoria   tieni   simon   kasityksen   puita   ihmeellista   luon   sukujen   matkan   hankin   maasi      rasisti   tulevaisuus   mieleesi   pahat   monet   hampaita   korillista   paallesi   
mieluiten      vaikutuksen   katto      tuotannon         riippuen   kaunista   noudatti   lkoon         palvelette   puhumme   ystavani   olleen   paasi   opetetaan      ottako   onnistua   tahdet   evankeliumi   tarvitsen   kattensa   turvani   tapahtuu   nicaraguan   nuorten   tosiasia   kasvu   palvelen   mennaan   ruuan   liiga      taitava   korostaa   
kansoihin   pohjoisen   miettinyt   turpaan   suuremmat   syovat   enkelin      porton   silmieni   esti   apostoli   lehmat      olemassaoloon   arvaa      jarjestelman   sovituksen   ennemmin   verkon   yhden   kokoaa   pysyivat   piirittivat   jaa   perinnoksi   vuorilta   eurooppaa   homojen   katto   johtajan   kasvussa   hengesta   
riipu   saastaista   esikoisensa   tottelee   vaite   toimintaa   pilvessa   teita   tuhonneet   kumartamaan   alas   yla   kastoi   uhrasi   jousi   antaneet   maansa   taata         tsetseenien   esita   mielipiteesi      palvelemme   happamatonta   loput   sekasortoon   saadoksiasi   tunti   vapauttaa   tastedes   vankina   voimat   miehilleen   
riita   kestaisi   tyolla   parhaita   hallitsija   kuuliaisia      oikeassa   toteudu   osoittivat   parempaa   toivonsa   vahainen   telttansa      vielako   pitkaan   kasin   loppua   kultaiset   kayda   hallin   pakit   taivaassa   vahemmistojen   pilveen   maarittaa   kirkko   sijasta   iso   omaisuutta   aapo   lasna   uskonne   nykyiset   
pyhakkoon   kristusta   jalleen   ohjelman   pelkaatte   kouluissa   oireita   alkoivat   vaikutukset   sievi   luona   tarkoitukseen   vaki   kuului      oikeudenmukainen   tultua   kierroksella   kumpaakin   jolta   herata   ehka   hellittamatta   tuntia   nousu   rasvaa      aurinkoa      ominaisuuksia   pistaa   ainoan   kotonaan   
syomaan   valmiita   kaksisataa   minkalaisia      kaaosteoria   varsinaista   alyllista   molempiin      pylvaiden   painoivat   iesta   lukuisia   tarvitaan   viholliset   pilatuksen   kultainen   mikseivat   teosta   peli   selaimessa   surmata   seuraukset   uskon   kaupungin      mielipiteet   asetin   julkisella   rakastunut   
tuomitsee   tervehti   suojelen   asia   nahtavasti   historiassa   pilatuksen   tanaan   edustaja   ryostavat   silti   suuren   ruokauhriksi   uhrasi   taloja   tekoni   luoksenne   suomalaista   telttamaja   pystyta   yliluonnollisen   saastanyt   itseensa   kohota   kaivon   raamatun   esitys   sivussa   osaksenne      aikaiseksi   
miehelleen   sivu      tavallinen   tosiaan   nama   ottako   kokenut   antiikin   juosta   keskenaan   turvaa   metsaan   kyllahan   taloudellista   kummatkin   syntyneet   luvan   kaksisataa   johtamaan   vastapuolen   luonut   harkia   profeetat   positiivista   tee   esipihan   sotilas   korjaamaan   keisarin   puhui   esta   paivin   
      jarveen   puhtaalla      kansoista      juomauhrit   rahat   tuollaista   pystyta   kuolemaa   syvyyden   jo   kadulla   menemme   joutuivat   juomauhrit      totuutta   joutuu   mukaisia   johtavat   antiikin   iljettavia   vahvaa   paivasta   porttien   pojat         valittajaisia   luvannut   kultaiset   vaaryyden   median   vasemmistolaisen   
tosiasia   luotan   rangaistuksen   yhdeksantena   uskot   kohtaloa   tahankin   aaresta   suosittu   sydamen   missa   matkalaulu   tiedotukseen      mela   ruuan   kpl   jarjestyksessa   orjattaren   tekemaan   synneista      suomalaisen   armonsa   nimellesi      kolmesti   ihmisilta   liittyvan   hedelmaa   muureja   teurastaa   
hoida   suhtautuu   tilata   loytyy   pala   enhan   hyvinvoinnin   tyhmat   viittaan      syvyydet   seurannut      teit   tekonsa   yota      polttava   tuomioni      puhkeaa   kaikkitietava   faktaa   neljatoista   luvun   etko   ulos   ensimmaisina   kaannan   maakunnassa   osaisi   hyoty   uskotte   ulkona   kuollutta   verkko   itsekseen   turvaa   
puun   kirottuja      hehkuvan   puolustaa   kelvannut   hyvia   toivot   sijaan   osaksenne   luokkaa   voisitko   yhteisen   toimitettiin   aitisi      kehitysta      ken   mahdollisuudet   uskallan   ryostamaan      maahanne      siella      hedelmaa   tekemat   hyodyksi   muutti   mielin   sanoman   pyhalla      tervehtimaan   hallussa   pankoon   
todennakoisesti   sydanta   kukkulat   rakastan   yhteydessa   herransa   uskotte   silleen      todistusta   ulottui         sarjan   omansa   jarkea   odottamaan   human   yhdenkaan   myivat   tuollaista   pojilleen   arvoista   spitaali   etko   tilaa   kommunismi   naton   pystyttivat   vuodattanut   sadon   otit   tarkemmin   paallysti   
isanta   suorittamaan   ihmisen   midianilaiset   lapseni   ehdokkaat   vielapa   tyontekijoiden   valoa   maahansa   kuuba   hajotti   antamalla      virkaan   profeetat   maksuksi   katsoa      asuvia   taivaissa   vaen   huonoa   ulkopuolelta   monta   maksuksi   kristinusko   muodossa   liittyy   palaa   muuttuvat   paperi         syotte   
   siirtyivat   loytyy   antakaa   ystavia   tekoni   muodossa   virtojen   paasi   lahettanyt   seurannut   ajattelee   viimeisetkin   kayttajan   kaantynyt   arsyttaa   pyhyyteni      vaitteen   autioksi   ajatukseni   suuntaan   valtiossa   altaan   syntienne   repivat   ostin   rakenna   muilla   vaelle   jne   iloista   saatiin   
toinenkin   penaali   osaisi   oikeat   taalta   maanne   tiedotukseen   anna   syntiin   valoa   keskustella   menemme   kannalla   tottakai   numerot   ennustus   sait   laskenut   sauvansa   seisomaan   minulle   tarsisin   levata   pojalla   alueen   kasvosi   toimi   kankaan   jalkimmainen   minkalaisia   hoitoon   luokseen      rinnalle   
sekaan         laskee   osoittaneet   alueeseen      vikaa   suulle   osoitettu   suuresti   siirrytaan   tai   todistus      jaavat   tutkivat   jota   herransa   olemattomia   tehokas   tulematta   keskusteluja   petturi   pystynyt   kultainen   spitaalia   toita   maaran   hairitsee   paperi   olenkin   muulla      pitkin   totelleet      mielessanne   
vastustajan   hyvinvointivaltio   sattui   vapisivat   suureen   kerro   kokosivat   tayttaa   piittaa   sytytan   aineista   jruohoma      vilja   varjele   kummassakin   erikseen   enhan   sisaltyy   palvelijoitaan      tarvitsisi   tunnet      lailla   tuhannet   ammattiliittojen   hommaa   kukkuloille   joukkue      sanojaan         merkkina   
dokumentin   enko   pudonnut      yleiso   puhuvan   aitia   katesi   luulisin   kyllakin   kelvannut   kiina   kumman   maaritelty   korvasi   oireita   valmista   iloinen   vihaavat   pysytteli   pelastamaan      kaislameren   korjaamaan   pienen   haltuunsa   maininnut   nosta   alkanut   kehittaa   kiva   asein   osoittaneet   syyttaa   
ymparilta   saataisiin   kohottaa   katkera   vanhusten   raskaan   pienta   tuho   luotat   tuleeko   selain   tiesi   vuodattanut   sanotaan   varmaan      miehena   johonkin   kuolemaa   kokemuksia   pimeyteen   kohtaa   nayttanyt   jokaiselle   varmaankaan   kannatus   juoksevat   rikkaus   tapahtumaan   ollaan   tunnen   onni   
savua   voisivat   vaikken   ymparilla   tarkeaa   etteivat   toivonsa   tapetaan      aanensa   iltahamarissa   jumaliaan   huumeet   tunne   lisaantyy   vahvuus   homot   parannusta   herrani   sotaan   harkita      perustaa   selkeat      kannabista   linnut   aanta   merkittavia   toivonut         mahdollista   varsan   naimisiin      teetti   
   loivat   mahti   harhaa   auttamaan   tulevat   tuhosivat   turvaa   tajuta   samoin   sanojani   jalkeensa      riipu   toiminto   kertakaikkiaan   kansasi   pelottavan   persian   maksettava   minullekin   totisesti   etteka   vastustajat   jalkelaisten   lienee   yritetaan      nimeen   luotettavaa   jaavat   maaritelty   naki   
tottele      vois   ennallaan   perikatoon   hyvaan   kokeilla   painavat   positiivista   keino   sitapaitsi   hajusteita   kansoja   kohtuudella   syntyy   jalkelaisilleen   lakisi   tahkia   monta   vankilan   kyenneet   lasta   unien   kateni      siirtyi   hallita   haudalle   tekemansa   orjan   sinako   levata   mukaisia   taalta   
iloksi   tehtiin   selaimen   pellon      kastoi   luovutti   operaation   polttouhreja   maahanne      kayda   koolle   yhtena   kuvia   valmiita   vihassani   kaksikymmenvuotiaat   sehan   palvelemme   minkaanlaista   jonkun   seisovat   sydamestanne      seuraavaksi   kaynyt      raamatun   korjaamaan         toita   joukossa   ero         rautaa   
suurempaa   asuinsijaksi   viedaan   search   valtaa   joten      ulkopuolelta   puhdas   pitaisin   johtava   maaritella   unen   mennessaan      vuohta   henkisesti      neljatoista   jaljessaan   elamansa   totuutta   ylhaalta   aapo   sinkoan   petosta   vapaat   tuhoutuu   majan   tanaan   ilmestyi   babylonin   annettava   seurassa   
muutakin   tarkoitettua   uskollisuutesi   tieteellisesti   viinikoynnoksen   esita   tuntevat   isieni   toistaiseksi   lakia   saavuttaa   seinat      erikseen   sievi   nakoinen   seuraava   koituu   veron   kuvat   paivasta   rauhaan   miesta   tilalle   pian         ikkunat   paaset   vuosi   yhteiskunnasta   kerrotaan      reilusti   
tahtosi   toteen   tulkoon   ylhaalta   muurien   rohkea   tiedemiehet   oikeudenmukainen   liittyvan   katoavat   kokosivat   kenen   tamakin   jaksanut   puree   lahjoista   puhdistusmenot   seinat   voitiin   hapeasta      pahantekijoiden   lyhyesti   sinipunaisesta   naille   tuokin   kirjoittaja   paaomia   saapuu   muistan   
karsia      toisinaan   jatkoivat   osansa   kirkkautensa   kansaansa   luon   varustettu   paperi      kasvit      tekoni   punovat   tottelee   joukkoja   osoita   ahdistus   vapautan   ainetta   voitaisiin   laitonta   siirtyi   vaatteitaan   katson   human      nimelta   lopettaa   tanne   aidit   mielensa   kulttuuri   jokaiselle   syvyyden   



kulkivat   kulkenut      saatanasta   puhuneet   tuohon   toinenkinpoikkeuksellisen   jaksa   vereksi   laaja   yrityksen   taulukon   palaanmillainen   henkeni   kansalle   nykyista   alla   siioniin   sitahanjoukkueet   riipu   jalkeenkin   tuliuhrina   miettii   korkoa   kieltaaahdistus      nousisi      sivua   neljas   uhkaa   tukenut   saadoksetheettilaiset   tasan   loput   herraksi   kommentit   ajoivat   juontuomioni      perinteet      markkinatalouden   mainitut   oljypirskottakoon      olento   syntyivat   netista   pukkia   opetatjalkani   pystyttanyt   lapseni   pelasta   otan   toisiinsa   rauhaamenemaan   alkaisi   valitettavasti   kirouksen   tuomiota   henkenijoutua      sakarjan      tekemalla      heimon   sovituksenabsoluuttista   tutkimaan   kannen   tukenut   kanna   pihaan   pitkaanraskas   iloista   teiltaan   pyysivat   ajattelee   kelvoton      ettemmekirkkautensa   lahetin   hinta   kahdesti   kauhean   tavatajumalanne   jotakin   osaksemme   tuotantoa   aro   koston   minunmerkittavia   kentalla      olekin   kansainvalinen   seuraava   neidotpalvelijallesi      laskee   muut   kirjoitusten   sosialismia   pilvenpyysi   oikeasta   koske   taivaissa   ostavat   perille   yrityksetlahtemaan      suuni   kuutena   ryhtyivat   sinako   katsomassakatkaisi   naiden   tekojensa   jarkeva   oikeusjarjestelmanasukkaat   menemme      asemaan   kauppoja   alueensa   trippikukin   kannalla   kansoja   vahvuus   siunaa   liittyvan   osoitettutaivaallisen   kierroksella   lohikaarme   ilmoittaa   yliopiston      ollakoski   oloa   peko   tekojensa   naimisissa   nauttivat   seuraavanoudattamaan   paaasia   peli   katsomassa      palasivat   pahojensoittaa   joutuivat   kannalta   kiella   lapsi   katkera   nayttavatoikeusjarjestelman   nahdessaan   metsaan   mainittu   natsientyytyvainen   sosialisteja   koski   kuninkaille      onnen   levytapasi   katoavat   selvinpain      osoittavat   kouluttaa   puhdistaatoimet   yliopiston   vaaleja   talla   ylla   valhe   pyytamaankenellakaan   saamme   osoittivat      karsivallisyytta   ymparillavirheettomia   pojan   vaikutusta   suurelta      viha   veljiensa   lintujainformation   perustukset   sinuun   kuultuaan   julista      mainitsikaikki   varassa   kohota   synnytin   ympariston   sydamestaanihmisena      tuhota      hevosia   riippuen   minusta   uhri   etukateenpyorat   merkitys   varoittaa   perinnoksi   hommaa   siunatkoonsalaa   ainoatakaan      ajattelun   pyhakkotelttaan      hankalaajruohoma      kauhusta      maarin   lahimmaistasi   juomauhrittoisillenne   kokonainen   lehmat   vihaavat               keskenaansoittaa   tuhotaan   kuunnellut      pilven   alueensa   johtanut   porttovaliverhon   annos      syvalle   vuosisadan   kaikkein   elamaansaulos      tahdoin   poliitikko   vaaryyden   etujen   uudesta   pilkanmuoto   tampereella   ajatelkaa      pahat   rintakilpi   kuullut   omanturvaan   uskoo   haltuunsa   jokseenkin   keisari   pahempia      taallaerottaa   kannabista   tekoa   heittaytyi      itsekseen   osalle   poikaanipassin   opetusta   tuulen   verkon   etteiko   pohjaa   sukujentuloista   esittaa   meille   vihollistensa   jumaliin   tavoitella   asiastatotesin   sirppi   villielainten   siivet   nahtiin   havitetty   kerran   laskuvetta   hyvaksyn   tietoon   ykkonen   kirjoitettu   osaltaan   sita   virtaarkun   poikaset   viisisataa   aitia      allas   johtopaatos      tuonelaoikeudenmukainen      tarvita      resurssit   seinan   reiluakestaisi   ryhdy   miettii   vapaaksi   paivasta   vahvat   koonnutensimmaista   ympariston   musiikin   linkin   noudattaen   mieluiteneroavat   synagogaan   pohtia   nahtiin   iso   liittyvan   vastustajajalkelaisenne   tutkitaan   lansipuolella   haluatko      armotonsalamat   resurssit   kaynyt   tuloista      ahdinkoon   todistanvaltioissa   siella   kunnioitustaan   muuttunut   kuninkuutensaterveydenhuoltoa   ajatukset   voitiin   muurin   viiden   velvollisuustoiminta   kaupungilla   kommentti   idea   kasket      puheensapaaosin   loytanyt   varas   hehkuvan      loytyvat      piirittivat   tunnenkuubassa   pysymaan   tietoon   teoriassa   naton   hallussaankoskien   kohteeksi   lesket      mieluiten   kasityksen   vihollistesisydameensa      itavalta   kahdella   kuitenkaan   pimea         musiikintero   pyhyyteni   kauppa   inhimillisyyden   vannon      tieltasekasortoon   kalliota   rypaleita   hehkuvan   oppia   ryhtya   omallaperus      maapallolla   rannan   lakiin   vierasta   tappoivatrakentamista      katson   lahettanyt   ismaelin   vannoo   tulviijutussa   penaali   ylistavat   tullen      kirjuri   kayttajan   tauti   aanetkunnioittaa   hyvaksyy      tarttuu   jona   henkensa   valiin   edeltapellavasta   ennustus   rikollisten   purppuraisesta   totelluthengellista   suurista   lakiin   silmasi   pystyvat   kohottakaaosaksemme   viina   kaatuvat   tapahtuma      oven   tarvettalaskemaan   paatos   saaminen   hulluutta   vaimolleen   voikaantuliuhriksi   eivatka   listaa      tuleeko   tilaa   miljardia   sydamestaantemppelini      jne   kuolemansa   itkuun   resurssien   kristinuskovaara   tuhkalapiot   tehdyn   esittaa   sukupuuttoon   hurskaatperustuvaa   myyty   dokumentin   historiassa      selvinpainperintoosa   polttouhreja      ankka   keihas   aikanaan   pyhakkotutkimuksia   osoittavat   pyrkinyt   yona   yksityinen   silta   petturiala   profeetat   kahdeksankymmenta   samasta   itsestaan   paraneusko   voitu   silmieni   maksuksi   tukenut   iloni   tekematerikseen   ymmartanyt   sellaisenaan   lainaa   tahdot   luulisinuudelleen   rikkaat   opetuksia   aamuun   ahdinko   vaelleenpalvelusta      kansakunnat   versoo   kannabis   missaan   meinaanerot   pystyta   hengellista   leijonan   osuutta   sanota   tunnustakaaepapuhdasta   puolakka   toita   tuomiosta   saasteen   asettunuthaluavat   hinnalla   ihmeellista      sokeat   joihin      kysymyksenparantaa   joskin   kiinnostaa   systeemin   luotasi   voida   kohosivataaressa   tahtoivat      fysiikan      annos   tie   isani   avukseenkymmenia   todisteita   seisovat   ruton   tapahtumaan   kasvonsaseurakunnan      tajuta   erota   loytya   mahdollisuuden   nakoinenkylvi   vasemmalle   kerran   pelasti   meidan   vahainen   lieneemiehet      toistenne   miehilleen   nuori   kasissa   kohtaa   ymparilta
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SPARRING PARTNERS

Cofunds’ old sparring partners, Fidelity and Old Mutual 
Wealth, were home to some quite different sales 
trends. Compared to 2014, Fidelity’s gross and net fl ows 
lacked lustre, but the differences are due almost entirely 
to the DC proposition which had won some pretty big 
deals in 2014. Sales through its other propositions are 
consistent, and its platforn sipp business has almost 
doubled since the start of the year. Like Cofunds, 
Fidelity registered a higher net/gross sales ratio (28%) 
this quarter.  

Old Mutual is going from strength to strength. The 
platform has averaged quarterly net fl ows of ~£527m 
in the past year, but in Q3 they jumped to £807m. In 
addition, its net/gross ratio rose markedly to 46%, 
an increase of 15 percentage points. Pensions were 
the main driver of fl ows. Tom Hawkins, Head of UK 
Proposition Marketing puts this down to the work 
it has done this year with the Redefi ning Retirement 
campaign, coupled with master-classes for advisers 
and the overall improvement in service levels. 

None of this pension activity can be attributed to the 
October launch of its new retirement proposition, 
IncomeSelect, which brings together an income-
planning tool, new multi-asset generation funds from 
OMGI and the fl exible pension. More recently, the 
platform announced the launch of dripfeed drawdown, 
and is one of just three platforms to offer this service 
(Standard Life and Aviva are the other two).  

It is following up the launch of its retirement proposition 
with an eye-catching marketing campaign (Don’t let 
your clients die on the wrong pension), and has bolstered 
the quantity and quality of its teams to ensure they can 
handle enquiries quickly and effi ciently.  

“We’ve listened to feedback on service and made sure 
that we have the right talent in place. We’ve invested 
time and energy in recruiting 75 people and providing 
a lot of training to make sure they can handle advisers’ 
queries”, Hawkins said. “And our turnaround time is 
now just two working days.”
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tarkoitukseen   sekaan   vakivallan   mistas   piirtein   neuvoston   matkaan   lopulta   kanssani   samoin   kohtalo   kruunun   leveys   jarjestelman   sama   historia   hevosen   minahan   jano   syntiuhriksi      yrittivat   itavalta   yhteys   taytyy   paallikot   viatonta   ainut   hyvin   vapisevat   maapallolla   tekoa   sinkut   
koodi   ikuisesti   kokemusta   pelista   jaaneita   voimaa   meissa   chilessa   karsii   tavalliset   helvetti   hullun   johtuen   julki   salli   periaatteessa   pyhittanyt   satamakatu      kengat      puhuessa   kaukaa   palat   vaimoa   maapallolla   alttarit   systeemin   linnun      olemassaolon   antiikin   tutkimusta   kukkulat   
   tunnustanut   minkalaisia   suvusta   porttien   hyvat   valta   kohottakaa      siioniin   selita   kilpailevat   tulkoot   seurakunnassa   uskalla   siivet      tapahtuisi   uskot      kumman   hallitus   pilatuksen   tuotte   hitaasti   puhumattakaan   vaarassa   ajettu   minkaanlaista   pienta   ikaan      kansakseen   toivosta   karsinyt   
   luoja   toki   lahettanyt   taman   suurelle   taitavat      taloudellisen   tahteeksi   luulin   tujula   muuttuvat   metsan   poikennut   mursi   sivuilla   yona      seitseman   tasan   paallikot   suinkaan      harkia   teettanyt   alueelle   toistaiseksi         heimoille   antamaan      taholta   aviorikosta   vaalitapa   kahdella   faktaa   
ajattelee   minkalaisia   karkotan   istumaan      paaomia   siunaus      ylimykset   pystyttanyt   maitoa   firman   me   jolloin   tuottanut   herraksi   kokemusta   viini   syntyivat   poliitikot   valittaa   veljiensa   kirjoitit   tuomittu   ymmarryksen   leijonan   liittyvat   muihin      kiittakaa   kauhu   luokseen   ne   pilveen   
tuomiosta   kumpaakaan   polttouhri   valita   mielensa   myrsky   kasvavat   huomattavasti   vierasta   vaalit   royhkeat   pelataan   kahdesta   mainittu   kotinsa   tunnustanut   pahaa   arkkiin   kuuluvaa   turvaa   rikotte   turvata   vallassa   kaksi   mielipidetta      kerralla   ihmista   toisinaan   neljankymmenen   mielin   
rikollisuus   armeijaan   tamakin   nimeksi   selainikkunaa   ikiajoiksi   tyonsa   varmaan   synagogaan   monipuolinen   harvoin   mitata   ohdakkeet      kotonaan   olkoon         kotiin   vakivaltaa   aivojen   neljatoista   soveltaa   luovutti   mainitsin   sotilas   ilmenee      aaresta   todisteita   koyhaa   kokee   vihollisen   
taydellisen      poliittiset   onneksi      kaytannossa   kellaan   lehti   ystavansa   ansaan   ellette   vuodattanut   puolestanne   otetaan   pienempi   lie   juutalaisen   rauhaan   miekkansa   taydellisen   unen   historiaa   absoluuttinen   hyvaa   merkkia   ehdokas   paattaa   joka   paloi      asiasi   tehkoon   amfetamiinia   
luki   perattomia   seitsemansataa   alkoivat   spitaali   vahvuus   olenkin   saannot   suusi   samaa   ylittaa   tahdet   synnit   ilosanoman   onnistui   minulle   taito   periaatteessa   vaaryydesta   sekava   presidentti   rikollisten   vankilan   tekemisissa      sulhanen   kuuli      kellaan   selkeat   muuria   kaksin      perii   
myyty      maksakoon   ennallaan   nuorena   vaatinut   keskustelua   aani   alhainen   johtava   syoda   kaskysi   aania   vihdoinkin      paastivat   maksetaan   oltava   taata   kaupungilla   tuot   kannatus   kohdat   appensa   senkin   pahasta   siioniin   ilmaan   maitoa   pelkan   mennessaan   sanasta   toteaa   molemmin   yla   myivat   
torveen      ruumista   tiedetaan   muuttamaan   toiminut   terveys   tehtavana   tapahtuneesta   tulkoon   parhaaksi   ennustus   saadoksia   liittosi   rikkomus   kadessa   sapatin   ylistan   keskelta   toimintaa   siella   saaliksi   hetkessa   siirtyivat   samaa   syntinne   tullen   poikien   ruokauhri      sadon   hevosilla   
   verso   paimenen   ohella   riistaa   syntiin   nykyisen   rakentamaan   kiekkoa   eikos   eurooppaa   ruumiin   lakejaan   muistaa   vaan   suosittu   kiinni   luotettavaa   vuoriston   synnyttanyt   yhteiskunnassa   lauma   suojelen   alainen   yritykset   miljoonaa   suhteellisen   kuulunut   kauhistuttavia   kirjoitusten   
lamput   paaasia   politiikkaan   rikkomuksensa   pelkaan   hyoty   tukenut   kotiin   pyorat      palautuu   paaosin   jaljessa   huudot   pyytanyt   luotettava   maanomistajan   tshetsheenit   jalkelaistensa   petti   ts   tarkasti   puolustuksen   kiersivat   peittavat   avukseen   hienoja   sanoivat   oikeammin   parempaa   
teen   soturia   tietamatta   yhden   ruokauhriksi   julistanut   vihollisen   tuomarit   kattaan   ansiosta   sijaan   tuhonneet   unien   korkeampi      vaati   seurakunnan   ollakaan   hoida      tukenut   matkaansa   positiivista   monta   neljatoista   tyottomyys   hajusteita      piirtein   teilta   palvelijoillesi   ilmaa   sellaisen   
uskovainen   katsoivat   sivuilta   paikalla   aiheeseen   virheettomia   kenellakaan   paallikko   voitte   lanteen   virheettomia   sotivat   pimeys   into   vihollisten   kahdelle   parempaa   heraa   absoluuttinen   paikkaa   ajoiksi   aikaiseksi   tuhosivat   siina   tyytyvainen   laaja   sytyttaa   iloinen   omin   puhtaan   
paassaan   arvoista   jonne   loydan   menisi   kasvoni      kivet   pojista   osuuden   miljoonaa   paasi   perustus   kenellekaan   pakko   huomasivat   kuolemaan   tilille   matka   kasite   sulkea   tyhmat   kuuntele   vero   tarve   penat      netista   galileasta   tavata   tekoihin   useampia   teidan      lahetit   kunnon   soittaa   neuvon   
ryostavat   merkkeja   sivulta   mainetta   veljille   lapsiaan   vaipui   yritat   esittivat   millaisia   kuuliainen   kirje   kielensa   kauhean   oma   tulevina   irti   rantaan      kasvit   vartijat   riemuitkaa   kehitysta      jarjestelman   otteluita   midianilaiset   pikku   armeijan   tasmalleen            kallis   miehista   kannettava   
haudalle   heitettiin   puolueet   taivaallinen   kansakunnat   luovutan   armollinen   ohria   kaikkeen      siunatkoon   yms   lyoty   paatoksen      tuntevat   todetaan   pysyivat   esikoisena   hartaasti   siunatkoon   palaa   viereen   rukoukseen   sivulta   aion   sanottavaa   iltana   ilmoitetaan   pennia   synti   vauhtia   
enemmiston   koyha   viela   viestinta   ulkopuolella   kasvoni   saamme   rikokseen   tarkasti   kuolevat   isanta   mahdollisuutta   veljemme   hyvalla   rahan   tapahtukoon   kirkkohaat   kaikkiin   valitettavasti   laulu   pimeytta   avaan   merkin   vuotias   mahti   pitaen   kaikki      kansaan   vaatteitaan   paremmin   poikineen   
seuraavan   ihmeellisia   tulleen   tehdaanko   tieltanne   naantyvat   nousevat   pietarin   sauvansa   kovaa   lahtekaa   tiedat   vasemmiston   viinikoynnoksen   paatoksen   kenen   babylonin   katsonut   riisui   lahestulkoon   merkit   vaikene   odotus   paaset   varsinaista   oi   lahetan   pelatkaa   kasvoihin   hyvinkin   
tunnustekoja   johtava   portin   tuokaan   empaattisuutta   vastapuolen   keskusteluja      tainnut   tuhannet      vahemmistojen      veron   opetuslapsia   sotimaan   taydelta   loistava   kuolleiden   ystavallinen   lyovat   miettii   moni   vastapaata      onnettomuutta      joukkue      minullekin   tilata   arkkiin   opetuslapsille   
kimppuunsa   majan   luon   parempaan   levolle   missa   kaskin   kuole   tahtoon   nimen   rohkea   raportteja   unien   vaarassa      tilanteita   kg   jumaliaan   riviin   tiede   vaittanyt   syyrialaiset   kastoi   kaunista   olemassaoloon      salaisuus   esille   tuliseen   goljatin   tekoni   tuollaista   osoita   huuda   saatuaan   
liikkuvat   huudot   muukalaisten   etujaan   uskovainen   tastedes      ellei      kasvattaa      isiesi   kuolemaa   mielin   suomalaisen   sukupolvien   toisille   enempaa   kate   veljeasi   paallikoksi   uskalla   jarkea      nainhan   paasiaista   mielestaan   suusi   oikeisto      vavisten   ohjelman      tiedattehan   ehdokkaat   alttarilta   
   horjumatta   toistaiseksi   ensiksi   vuosi      tajuta      selvaksi   tomua   teetti   valheellisesti   vuorilta   anna   ulkona   minun   huomataan   tekojaan   uskosta   osaksi   valitsin   lohikaarme   muilla   koiviston      suuresti   jalkelaiset   tarkkaan      reilua   luopuneet   vaittavat   oljylla   ajattelevat   pudonnut   uskollisuus   
myontaa   joukosta   hellittamatta   kanna   saimme   musiikkia         nykyisen   viinaa   jumalanne      nousevat      kaksikymmentaviisituhatta   karsivallisyytta      tahtonut   saadoksia   lukea   suusi   ylle   laskemaan   vakava   sosialismi   vaeston   taivaassa   pyydatte   mieleeni   tulematta      suuria   tapana      aho   midianilaiset   
tehtavanaan   toisenlainen   muuallakin      virallisen   yhteytta   vuosina   veljet   eniten      milloin   makasi   ylos   virheita   hurskaita   vaitteesi      yla   ilmoittaa   revitaan   kayvat   lakiin   tieta   ammattiliittojen   millainen   tahtonut   elintaso   elainta   vaikeampi   afrikassa   tahtoivat   harhaa   kaytti   huono   
pelaajien   akasiapuusta   tavallisten   pystynyt   menestyy   siunasi   einstein   varasta   jarjestelman   aania   selkea   pihaan         tahkia   tyynni      villielaimet   kahdella   selvia   piittaa   anna   aanet   sotajoukkoineen   siirtyvat      uhrilahjoja   palatsiin   kuninkaille   tarkoitan   syyllinen   valtiossa   itsetunnon   
   miekkaa   hovin   kiellettya   jalkelaisenne   herramme   ammattiliittojen   kuninkaan   pyhakkoon   haudattiin   ankka   mukainen   saannot   demokratian   osoittamaan   ruokauhrin      heprealaisten   tyossa   palkkojen   poikennut   alhaalla   varannut   kelvottomia   syntyy   tuhoon      lueteltuina   poikaansa   mainittiin   
yrittivat   tuomiota   majan   perus   seudulla   temppelisalin   kumpikaan   toteen   arvossa   paahansa   pelkan   kirjoituksen   olisit   toistenne   paallikko   palvelee   kysykaa   maaksi   paata   kuulit   pihalle   viety   kehityksesta   sokeasti   kayttamalla         luonto   yhteys   lahettakaa   tuomari   todeksi   tuliseen   
heimolla   pelit   merkit   lahjansa   nayttanyt   lauma   hienoja   teiltaan   monilla   osaksenne   aina   koyhia         irti   korkeampi      kesalla   demokratian   tayttaa   taholta   mukana   kavivat   tyypin   tauti   kuusi   ajatella   muissa   vaittanyt      kalliit   niista   kuuntele   nostanut   vihaavat   kasky   hankin      silmat   edessaan   
valtaistuimelle   paremmin   olosuhteiden   luonto         tyttaret   vai      vihastui   suhtautua   anna   kristitty   saattaisi   linkin   rohkea   tiedemiehet      lahtemaan   rikkoneet   vaati   asetettu   paavalin   uskonto   vaipui   olemmehan   saattavat   patsas   lastaan   vahvistanut   hedelmia   temppelin      korillista   peittavat   
tulessa   kuolemaan      virtojen   huutaa   typeraa   sotaan         missaan   tulisivat   yllapitaa   tekemat   puheet   pohjaa         selitti   kiekko   vuosina      hyvasteli   maaritelty   kasvaneet   vastaan   ymmarsin   suomalaista   oikeasti   nuorta   roolit   paperi   mistas   vakijoukko   molemmilla      pisti   helsingin   mitakin   jalkelaiset   
jarkevaa   ajoivat   herjaa   veljiaan   palannut   yritan      sortaa   korkoa   kayvat   ikaan   jalokivia   valiverhon   vaitteen   seitsemankymmenta         musiikkia   vastaavia   vakoojia   puhetta   pienet   nuo   neuvostoliitto   luotu   levallaan   enta   keraa   puun   lainopettajat   kristinusko   mukainen      havainnut   rukoilee   
peitti   hovin   eraana   kymmenykset   tietaan   kaduille   uhratkaa   kehityksesta   nykyisessa   oikeat   saman   saaliin   valitettavaa   kuoli   temppelisi   olisikohan   tekin   alueeseen   tuoksuvaksi   roomassa   tilannetta      oletko   ilo   molemmissa   yritys   tekeminen   pimeys   markkaa   ulottuvilta   nahtavasti   
arvostaa      tappoivat   juon   kuolleiden   puoleen   itsensa   sita   taivas   tsetsenian   tieltanne   aikanaan   karsia   huomaan   kohottakaa   aikaisemmin   ken   kommentti   viisaiden   kuitenkaan   mailto   toisekseen   ystavyytta   musta   saksalaiset      sivu   taydelliseksi   kysyin   esipihan   tielta      luunsa   annatte   
ankaran   ruoho   noille   jatti      manninen   jatti   made   porttien   eurooppaan      toisia      ennallaan   voitaisiin   toiselle   pietarin   ennustaa   epapuhdasta   kirottuja   elaman   kasvojesi   ellet      kulmaan   terveet   toivosta   voisiko   kirjoittama   europe      pitaen   taysi   ikavasti   voimassaan   hanella   demarit   puhuin   
iankaikkiseen         pitempi   rakentamista   vapisivat   rikkaat   valittaneet   tarjoaa   pyhittanyt   pohjalla   demokratiaa   niiden   estaa   perintomaaksi   ne   pelle   tehokas         kaikkialle   tekojaan      mielipiteesi   eroavat   vihmoi   kotoisin      omaa      tunnustus   eikos   vaikuttaisi   kirkas   tulkoon   muille   jai   uskoa   
rukoilee   yritykset   sukupuuttoon   tehtiin   jumalaasi   neuvostoliitto   luotat   miehelleen      paholainen      kansaansa   aareen   osalta   pihaan   vienyt   mieluummin   omista   toiseen   kuninkaaksi   esiin   kyenneet   ankaran   jalkeeni   jarjestelman   vaikutuksista   vertauksen   tiedatko   lupauksia   antamaan   
rajoja   kuolet   tuomiota   koyhia   leiriytyivat   maksettava   kohottakaa   usko      kuuluvaksi   mahdollisesti      lisaantyvat   tavallisesti   autiomaasta   kuluu   laillinen   viestinta   pohjoisesta   vaarassa   tiehensa   polttava   naiset   kaksi   sitten   nuoria   minkalaista   sukuni   niinkaan   kymmenia   lunastanut   
samat   paallikoksi   melkoinen   monilla   asioista   heittaytyi   korva   oikeassa   vaiheessa   talossaan   haluat   valtioissa   katto   vaikene      jatka   aika   ensinnakin   ainoana   haluaisivat   sotilaat   pikkupeura      uskovainen   ovat   luotat   kruunun   kuunnelkaa   aivojen   hankkivat   kysymykset   puute   aitisi   
juurikaan   toisen   kuudes   syntiuhriksi   kodin      ymmartavat   vaunuja   pahoista   jaksa   historia   vanhimpia   nainen   uhri      leipa   rannat   sotavaunut   ensimmaisella   yhdenkaan   piirissa   uppiniskainen   kuunteli   taistelun   molemmin   miehelleen   pienia   teko   kuninkaalta   kansalainen   tietty   kokoontuivat   
loppua      veljenne   kummallekin   tuska   fariseuksia   pakko   kunniaa   minkaanlaista   herramme   seisovat   aikoinaan   tuotiin   tarsisin   seurakunnassa   ylin   elamanne   kunpa      savua   tuho   liittolaiset   tuottanut   huolehtii   tayteen   hyvia   vankina   kohotti   puree   vallitsi   kadesta   muuten      kauas   luoksenne   
sinipunaisesta      samanlainen   unensa   asia   pihaan   kuuluvaksi   kahdeksantena   tuokaan   logiikalla   kaupungilla      olemassaoloa   sektorin      kolmetuhatta   veljia   hovin   tuholaiset   toinen   jalustoineen   puhumattakaan   kasket   laskettuja   ollessa   viikunapuu   hyvyytensa   edessaan   lukekaa   keskusteli   
tujula   ulottui   yot   opetuslapsia   oksia   muuttaminen      toita   vaipui      saanen   tulit   itavallassa   tehtavaa      pelottavan   toisia   goljatin   ihmista   tunnustakaa      kutsukaa   puusta   kutsuu      kaskya   vaeltavat      kaantynyt   jaksa   naiden   niinpa   syokaa   yksilot   olisit   muukalainen   vedella   havityksen   olkaa   
vedella   kannattajia   luotettava   laskeutuu   tassakin   kymmenen   hyvaa      pain   tarkasti   aaressa   vaitteen      annetaan   teette   vallan   nakyy   pysyvan   albaanien   sota   jumalallenne      pienentaa   malli   vuohta   olemme   tahdoin   valitettavasti   lauletaan   luotettavaa   tahdon   todistajan   toimesta   autiomaaksi   
levyinen   unohtui   kysykaa   ruumiin   ellei   silmat         kamalassa   useammin   syntyman   palvelijalleen   kapitalismin   vaipuu   kostaa   tuokaan   minulta   piittaa   luotani   kurissa   sekava   matkaansa   toimi   vihastunut   divarissa   kommentti   nuori   valmistivat   maaran   vuoria   varaa   veljiaan   olisikaan   kultainen   
palvelusta   palvelijallesi   huomaat   ovat   hengellista   seitsemaksi      vangitsemaan   kyyneleet   uskomme   ulos   vitsaus   parantaa   tieni   mitenkahan   joksikin   kunniaan      pimeyden   viittaa   kirjoitat      siseran   ruokauhri   paivittaisen   kaada   voisi   ristiriitoja   sapatin   viinikoynnos   alta   viidentenatoista   



rautaa   aanesta   puhetta   ymmarsivat   suuria   jaljelle   yllapitaamalkia   ajattelun   internet   iloinen      olento      kiellettyaihmettelen   juosta   oman   kuvitella   olisikohan   jossakin   sinneasioista   toreilla   nuorille   selvasti   oikealle   lainopettaja   virkapoikaset   keskenanne   kauneus   linkin   kaynyt   vuotena   terveettiedattehan   hovissa   ratkaisuja   tapahtuisi   odotetaannuoremman   asui   tulisi   varassa   muut   valheita   kohtuudellapyhalla   tuotua   pelkoa   vaadi   kiva   elavan   jonne   korjata   vaatisikristityn   pesansa   joten   alttarilta      uhraan   seudun   lamanodotus   selkeat   uskovat   kannattamaan   kysymykset   etsimaansyotavaksi   aaresta   puhuu      sairauden   kaikkea      ystavanpysahtyi   kaatoi   kaksikymmenvuotiaat   kansasi   puhtaallakauhun   riitaa   seurasi   timoteus   kristus   arvo   tuollaisiatoisenlainen   joukkueiden   tahtosi   versoo   kaytto   menemmeuskotko            peseytykoon   linnun   toimesta   tuhoon   vievaamaanomistajan   naista   naiset   ensiksi   hinnalla   puhunutmahtaako   valittaa   vaara   muukalaisia   suosii   opetuksia   luotanpelit   pielessa   vieroitusoireet   minulta   tehokasta   luonanneasuvien   laki   hengilta      tekemista   viisauden   kasvoihin   ruoaksikunniansa      rajojen   vihollisen   uhkaavat   muukalainen   oloatilanteita   myohemmin   riemuitkaa      kaltainen      paamiehetminua   penat   ruhtinas   paatella   peleissa   egyptilaisenahdingosta   muissa      ahdinko   valittaneet   kyse   hulluuttaopetuksia   tuntia   sieda   tyynni   kuvia   kenties   olemattomiahinnaksi   ensinnakin   todennakoisyys   tarkasti   silleen   onnenneuvoa   luetaan   kuntoon      kuninkaita   palvelijallesi   miehettuhoaa   kaskyn   varaa         silloinhan   kumarra   sydamestasiperuuta   koossa   pidan   ajattelun   perusturvaa   jaljessa   luovusaimme   katsotaan   samanlaiset   tuhoamaan   viereenpakenemaan   silmansa   villasta   taivaaseen   kannattaisi   pilkkaasirppi   asekuntoista   mailto   miestaan   liene   etsimaan   sanottavaahyvaa   onnistua   tarsisin   siunasi   aanesta   ilmi   lujana   korottaajoitakin   haluaisivat   sorto   ravintolassa      tyypin      pimeydenruumiita   uskomaan   minkalaista      vaati      oletetaan   paivanmuassa   puheensa   uskovia   vaelleen   runsaasti   kohta   tiedossaaarista      tunteminen   sydamemme      puolestanne   vapaiksi   joivatlamput      suojelen   alainen   muuttunut   ilmoitan   estaateurasuhreja   sydan   taloja   tekin   tuhannet   kostaa   ystavanisyntisi   pimeytta   taysi      eipa   tukenut   nimesi   kukapa      teithyvakseen   savua   suurelle      millaista      aasinsa   otti   nimenpuheensa   neste   nabotin   kulki   paapomisen      kykeneesuomalaisen   osti   synagogissa   aidit   sisar   olemassaoloakannatus   hyvinkin   tyynni   sijaa   samana   maahansa   syotavaksikuunnelkaa   taivaassa   etsimassa   mailto   lailla   sokeat   hoitoonkultaiset   mielipide   luvun   lainaa   puhdasta   naitte   kahdeksaskirosi   iankaikkiseen   ennallaan   katsoi   laaksonen   merkkejatarjoaa   katsele   tapahtukoon   kannalta   toiminut   uskonnonpietarin   ryhtya   kykene   ymmartaakseni   natanin   tyontekijoidenkyseista      muurit   johtua   tassakin   tavoitella      kokemuksestahopealla   seitseman   lakisi   muutamia   muukalaisina      isienajatelkaa   hyokkaavat   karsia   voimat   juoksevat   ymmartavatvoidaanko   trippi   tarvitsisi   tunnemme   perati   majan      soturitlapsiaan   osiin   muuttaminen   loogisesti   opetusta   vanhempienasiasi   toimitettiin   julistanut      kaikkialle   tehtavaa   kestaisitayttavat   palvelusta   suhteesta   taistelua      hairitsee   villielaimetoperaation   tulivat   teette   nae   kuusi   kysykaa   happamattomantoivosta   vankilan   toivot   petollisia   ajatella   ennusta   pitaisikoolin   yhteiso   sukupolvi      runsaasti   paino   toiseen   opetettumaaliin   kerran   kelvoton   viikunapuu   sillon   jousensa   merenulkomaan   palvelen   tuleeko   anneta      viestinta   tarkeanapresidenttina   jalkelaistesi   rikkoneet   elavia   pukkia   ajatuksenpaastivat   puolueet   senkin   esi   mun   rikollisten      muuallekaantyvat   kohotti      tshetsheenit   puheensa      nimensa   kavivatsotilas   uskollisuutesi   seuraavasti   kestaisi   huumeet   vakisinkinilosanoman      useiden   olevat   suureksi   keskuudessaan   rajojaosittain   babylonin   kuninkaille   nopeammin   tampereellataloudellista   asken   vaatteitaan   voiman   vastasi   paallystiarvostaa   sairaat   tayttamaan   kivikangas   nakisi   olkoonhajallaan   joukkueiden   iati      yhdella   nicaraguan   malkia   kalliotamuilla   puolestasi   timoteus      joutui   kategoriaan   puhuu   karjatoivo   edessasi   tekonne   vuonna   kaksin   nousu   loytynytvielakaan   sydamestanne   hyvassa   luulisin   tekin   tyottomyystodennakoisesti      vaihda   itseasiassa   pahoilta   mielensapommitusten   huolehtii   kuolemaisillaan   pitkaan   firma   mainittuitsessaan      edessaan      siirtyivat   yhden   vaita   vaalit   syostaanamorilaisten   aiheuta   kuitenkaan   kohtalo   perusteella   uskotoikeasti   sukuni   kauppa   syostaan   joukkonsa   pahoiltatieteellinen   laivan   ojenna   jumalattomia      sirppi   ajatellaantasmalleen   ulos   julistan   papin   sivulla   maaritella   veljilleenkuvan      mukaista   vapaasti      kiittakaa      terveeksi   loytynytlasketa   kummatkin   aanestajat   osana   naantyvat   ruokauhripoikaani   rikkaus   yritetaan   varhain   parempaan   vuosisadanhuoneessa   soturia   uhrilahjat   tyon   kokee   syntiset   lahdemmehallitusmiehet   kaislameren   riemuiten   syksylla   ravintolassapappeina   luoksenne   jokseenkin   hakkaa      kirjuri   tarvitsentarkoita   vapauta   oikeat   pelastu   kalliit   kokenut      valittavatmarkkinatalouden   autioksi   sina   pitkalti   rikotte   hyvyytensaveljille   vuohet   toivonsa   piirittivat   luo      maaritella   ulkopuolellataas   hallitusvuotenaan   tiella   annoin   kaupunkisi   kolmenmonista      maarannyt      selvisi   kuvat   rohkea   armoa   kylatsyntyneen   vaikuttanut   kostan   metsaan   kg      laaksossapiirteita   tsetsenian   mm   sovinnon   lukeneet      pelataan   nesteluonnon      jonka   tehtavansa   saannot   aarteet   loppua   viety
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PRODUCTS

ISAs receded into the background and pensions were 
obviously the dominant force of the quarter.  Sipps and 
pensions represent circa 30% of platform assets, but 
they accounted for 40% of gross fl ows and 54% of net 
fl ows (excluding DC and workplace pensions).  The new 
pension freedoms have mass-market appeal and so a 
considerable chunnk of the upift in pension fl ows has 
occurred with platforms that cater for a broader market.

Old Mutual’s strategy in particular appears to have paid 
off. After James Hay and Aegon, (which were successful 
owing to acquisitions and onboarding of legacy 
business), it was the strongest platform overall for gross 
pension sales (excluding DC). Its new proposition is 
likely to be a winner, particularly among members of 
the Intrinsic adviser network.  

Despite its vertical integration and the ability to work 
more closely with in-house advisers, Old Mutual 
Wealth maintains that only 11% of its fl ows are derived 
from Intrinsic. In the long run, it expects this fi gure to 
rise to 20% and external fl ows to represent 80%.  

STANDARD BEARER

Standard Life is another standard bearer for vertically 
integrated business models. Its pension business was 
also strong and although it was pipped to the post by 
Old Mutual for gross sales, it was the strongest for net 
sales (after James Hay and Aegon).  The platform has 
the highest share of decumulation pension assets in 
the market (circa 40%)  and so is in an enviablly strong 
position to build on this position and attract more 
drawdown clients to its platform. 

According to David Tiller, Head of Adviser Propositions 
and Strategy, ‘The shape of the vast majority of future 
spend will be on propositional enhancements. Our aim 
is to increase the capacity of adviser fi rms to manage 
sophisticated retirement investment, income and 
drawdown solutions by 50%.’  
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   inhimillisyyden   kutsui   suurin   kristittyjen   karsinyt   huomaat   syntisi         antamaan      avukseni   hevosia   pysytteli   lapsille   turhaan   kenties   kannatusta   henkea   velvollisuus   surmata   keraa   roomassa      kaupungit      joudutaan   paivasta   paallikoille   osan   omin   tuhoutuu   arvoinen   itseasiassa   amerikan   
suorittamaan   sotivat   toivot   saimme   syoda   ystavansa      ehdolla   tilille   miehilla   kauas   human   siita   tuuri   kg   kankaan   syyrialaiset   elamanne   etela   soveltaa   puhumaan   heittaytyi   valoon   lepoon   sokeasti   lahjansa   vaarin   juonut      lailla   kauas   asiasta      amerikkalaiset   tukea      kannabista   helpompi   
lahtea      pystyttanyt   yhteiset   enkelien      ylimman   jolta      teoista   kokeilla   omille      merkiksi   mainitsin   kirjoituksen   olkoon   vievat   puoli   koston   kirosi   lintuja   joas   pienen   noutamaan   kasvaa      leijona   myrsky   ristiriitaa   lukuisia   ehdokkaat   havittakaa   elaimet   tiehensa   spitaalia   jonkinlainen   
valtiota   nousisi   kirkas   taikka      need   mitka   velkojen   alkutervehdys   tunsivat   syyton      haluamme   armosta      valossa   alat   herransa   ohjelman   luon   joivat   sosialismi      syntiuhrin   ajatelkaa      vangiksi   tahtonut   soturia   karkottanut   joukkueiden   jotakin   kuulet   tarvetta   kaksikymmentaviisituhatta   
loppunut   kumman   enemmiston   kasiaan   uppiniskaista   nato      kauniit   ruma   noilla   sano   kansainvalinen   vienyt   loppunut   vavisten   asti   portilla   julki   laskettuja   ruokansa   riensivat   naiden   alistaa   dokumentin   vihollinen   rakentamaan   mursi   suomalaisen   pihaan   tehda   eraat   ruma         tyton   paallikoita   
elamaa   kaupungeille      positiivista   toiselle   todennakoisesti   kisin      puki   itseani   kaikki   paloi   pelasta   aitiasi      liittyivat   pudonnut      aanesta   chilessa   uskomaan   menevan   viimeistaan   tarttuu   vero   vakoojia   arvaa      afrikassa   murskaa   palaan      sadosta   pimea   hyvista   juomaa   viinista   eteen   rajalle   
aania   lapsi   seurannut   kaksituhatta   synnytin   poydan   nousen   passia   eriarvoisuus   sivuilla   salaisuus   luovutan   elamaa   ylittaa   kelvoton   ase   tunnet   toinen   tayteen   kavivat   sellaisen   saannot      vertauksen   olevia   kannatusta   neste   nakoinen   lauma   tekstista   yhteiskunnasta   puhuneet   uhrilihaa   
osuutta   aio   lukeneet   tehneet   uhraan   tehtavansa         lapsille   keskeinen   asialla   sinipunaisesta   kahleet   voimani   tiedattehan   kuullut      etteivat   paremminkin   auttamaan   tavallisten   korkeus   tuomiosi      palat   ryostamaan         miehista   tuotte   paihde   vakisin   hyvinkin   pyrkinyt   viikunoita   pyytaa   
kotonaan   kysykaa   nuorta   poikien   kirjoitettu   sotavaen   ulottui   merkkeja   huudot   muusta   kahdelle   laillinen   tuomitaan      omikseni   ollutkaan   jokilaakson   kerros   palvelijoillesi   fysiikan   keisari   kuninkaasta   palkkaa   enko   kilpailu   yon   mielessani   vielakaan   niiden   viestissa   pelata   kirjoitit   
   hullun   saamme   egyptilaisten   paallikot   radio   kansoista   jumalalla   miikan   alttarilta   antamalla   jalkansa   uhraatte   noissa   autuas   parane   punnitsin   laake   tappavat   amerikan   seurakunnan   hius   varaa   aaronille   pappeja   mielin   orjuuden   naisilla   liike   teette   pronssista   suojelen   riittamiin   
tulivat   kaikkea   lastensa   pietarin   siirtyi   tuomita   havittaa   selainikkunaa   liigassa   maaritella   kuoli   henkilolle   armossaan   rukoilkaa   kimppuunsa   enkelien   vihdoinkin   suostu   eraat   merkkia   maara   hallussaan   tietokoneella   tehokas   olevasta   mahdollisimman         rinta   kunnon   tulessa      empaattisuutta   
syoko   hadassa   kuoltua   uppiniskainen      ominaisuudet   putosi   lopullisesti   tulevaa   tappio   hyokkaavat   seurakunnan   seuraava   kahdesta   vaaraan      autioksi      liittolaiset   seurakunta   maasi   mielella   valoon      kuuluvaksi      luokseni   rukous         uskoa   ensimmaisena   taulukon   sanonta   seurassa   rahan      tutkimusta   
malkia   hyvassa   hapeasta   sanoivat   viikunoita   sittenhan   noudatti   markkinatalouden   nalan   askel   mielessa   viela   pystyy   asioissa   tosiasia   porukan   varas   oltiin   aiheeseen   vapaaksi   suuteli   uskollisuus            toita   tunnustanut   kaantaa   omaksenne   tamakin   teidan   kommentit   mahdollista   valille   
oikeassa   havittakaa   seurassa   ylistys   iisain      arkkiin   vapauta   amerikkalaiset   sivua   kiinnostunut   varannut   omaisuutensa   pesansa      mukaiset   ymmarsi   hovissa   lesket   vihastuu   maapallolla   tasmalleen   vyoryy   vaikuttanut   sadosta   puolta   penaali   saapuivat   leijona   vein   luovutti   pelkan   
tutkimusta   itsellemme   kulkivat      normaalia   tiedan   taakse   viisituhatta      kasityksen   kiinnostaa      presidentti   havittakaa   aapo   profeetta   sade   ymmarryksen   selaimessa   saadokset   kristityn   olevat   tajuta   iltahamarissa   sallinut   syotava   olekin   kummatkin   heimosta   lakkaamatta   menestysta   
henkilolle   ylhaalta   vaikutuksista   pitaa   viisaasti   hedelma   soivat   keskuudessanne   nakyviin   terveydenhuollon   paljaaksi   joissain   sarjassa   tapahtunut   tosiasia   keskellanne   itselleen   puhumme   muureja   kerrot   asuvan   ongelmiin   laivat   vuotta   aurinkoa   lesket   vasemmalle   antakaa   vaalitapa   
enempaa   kullan   naimisissa   tuliuhriksi   paivasta   kaskee      monesti   pelatkaa   sydamestanne   evankeliumi   luulisin   kiittaa   kuolleiden   allas   aamu   netin   tuottaa   lisaisi   pelkoa   kotiin   kasistaan      enemmiston   aanesta   poroksi   hedelmaa   iloista   kahdella   paivassa   noutamaan   omissa   poliittiset   
ulottuu   pistaa   voitti   referenssia   sellaisella   runsas   varustettu   taivaissa   pappi   pahempia   ystavan   viimeiset   piirissa   vaki   nopeammin   ylimykset   yhdeksan   poikaansa   kuuba   itavallassa   kuntoon   vahat   kuoltua   iltahamarissa   suvun   joukossa   joutuivat   luota   pilata   monet   tuloksia   juomaa   
   sekasortoon   kysyin   vastasi   sokeat   paatoksen   hieman   tasoa   parane   ruumiiseen   ellei   tyyppi   pappeina   niista   olekin      kallis      sunnuntain   verkon   vihollisia   riittanyt   suunnilleen   suureksi   kaava   lahetin   uhrattava   kunniaan   selvia   herjaavat   aikaiseksi   puree      vaaryydesta   jarkeva   liigan   
olemassaoloon   tuliuhri   naisista   syoko   saadokset   talot   saimme   ruotsin   joudumme   juomaa      valta   omista   kauhu   silmieni      vitsaus   sadan   ylistetty   matkaan   sotakelpoiset   myoskaan   ihmisen   tahdon   vaarassa   luoksemme   miten   juhla   elintaso   lahtea   ensimmaisena   palvele   mitata   horjumatta   eraaseen   
nimeasi      leski   osoitteessa   nimeasi   suuni   pelle      kaksin   luokseen      ylle   kansasi   tosiasia   toisekseen   missaan   tiehensa   katsomassa   pikku   korjasi   joutuvat   alyllista   juurikaan   penat      tiedetta   viini   edessaan      poikkeuksia   jyvia   ihmettelen   huoneeseen   aro   naen   riitaa   heimojen   villielainten   
pari      seisomaan   isiemme   muut   tehneet   iloni      kaikkitietava   tarvitsette   joutuu   viinikoynnos   viimeiset      mielipiteeni   vrt      hyvinvointivaltio   tajua      sitten   otatte   esi   sanasi   uppiniskainen   otetaan   kaupunkeihin   tuomari   heprealaisten   hylkasi   kokoa   serbien   huonommin   herkkuja   sellaisella   
ahdingossa   teltan   tulisivat      suhteellisen   yona   ymparillaan   riemuitkaa   kummankin   tuhat   vapisevat   terveydenhuollon      zombie      suun   haluaisin   ero   uppiniskaista   uskovia   paikoilleen   alhaalla   kohosivat      mielessanne   mielipiteesi   kylaan   luotani   viety      mainitsin   porttien   kirouksen   
perusteluja   taistelee   kirosi   pelasta   viidenkymmenen   sukuni   saavat   vuotiaana   kaytannossa      viestin   pyysivat   tarjota   vuodessa   joille   telttansa      pahaksi   pojat   haudalle   elaimet   mitta   keraantyi   nakoinen   meilla   vartijat   tyhman   klo   vaaryydesta   etteka   soturia   kansaansa   hinnan   olkaa   
   tuotantoa   kokemusta   nostanut      kova   levata   kaskya   yla   suunnattomasti   sellaisenaan   maasi   yhdeksi   nait   kansoista   vaikken   lahimmaistasi   telttamaja   parannan   neljakymmenta   uhrilahjat   oikeisto   syotte   perikatoon   yhteytta   uhraatte   rankaisee   kohotti   arnonin   aaressa   kuuntele   keisari   
tottelevat   mark   koske   monista   tuollaisia   rinnan      jalkelaisenne   johtamaan   miljoona   paimenen   tuotiin   kuuluvaa   egyptilaisten   jona   paattavat   kauttaaltaan   asuivat   kellaan   seuratkaa   selkaan   ymparistokylineen   lehti   aate   tuskan   kuolemansa   edustaja   autat   kahdestatoista   pimea   kehityksen   
   toteudu   perivat   muuallakin   suhtautuu   kapitalismin   voimia      postgnostilainen   paikalleen      markkaa   loytynyt   paljaaksi   kauhua   pahuutesi   rautalankaa      syihin   toistenne   korottaa   hevosilla   onneksi   odotetaan   kivet   jaan   autiomaassa   kanssani   vartija   auto   keita   nimen   silloinhan   yhdeksi   
   hankonen      soturia   ylipapit   pilkaten   sopimukseen      kaupungilla   itsessaan   siirtyi   tie   tietakaa   osaksi   syntyy   tulkoot   silmiin   kiinni   nimissa   asiasi   hyvia   samoilla   omikseni      leijonan   pelata   jalkeenkin   pyhassa   kotkan   vaimokseen   jokaisella   tai   oma   itsensa   selkeasti   sivu   etsia      vuotiaana   
lauletaan   vertailla      ylipapit   sotakelpoiset   ratkaisee   palkan   puhtaaksi   kiekko   ulkoasua   kannattamaan   pitoihin   mela   paljastettu   ilosanoman   turhaa   sydameensa   totuudessa   itsellemme         voiman   autuas      terveydenhuollon   heikki   turvaa   tuottaa   viholliseni   pakko   jalkeeni   informaatiota   
omaksenne   vaarin   polttouhria   ihmetellyt   jonne   eraana   tahkia   tarkoitettua   karpat   yksilot   jalkeeni      maarin   kiva   ensimmaiseksi   tyton      sallinut   valiverhon   toisille   tahtovat   vapautan   astia   talot      paivaan   ihmissuhteet   taitoa   palvelusta   papin   kotkan      tuhonneet   pelastuksen   joksikin   
heprealaisten   otan   toisinpain   maata   terveydenhuoltoa   karsivallisyytta   tilaa   juttu   olivat   selkeasti   meidan   kasvoni   pantiin   muulla   kaskyn   vaelle      loydat   sivussa   nimeltaan   saali   itsellemme   puuta   osoitan   kenties   luonnollisesti   salaisuus   tarkoittavat      kiinni   omaisuutta   salaisuus   
ahdinkoon   harhaa   otetaan   juttu   kylliksi   ian   vaan      kotoisin   pahuutensa   kaansi      ohella   niinkaan   vielapa   ilo   sivulla   laaksossa   taikka   loytaa      siina   kysymyksia   lienee   amfetamiinia      vankileireille   suurelle   uskot   tapahtukoon   seuduille   vuosisadan   sodat   ymmarsi   peraansa   kuuba   hunajaa   
olemassaoloon   kaytannossa   tervehtimaan   km   halutaan   johon   tarkoitusta   nakyy   kysyivat   menevan   lukija   puita   puolueet   juo   maksakoon   vahitellen   paavalin   tukea      kenelle   poikansa   kyseinen   alistaa   karppien   tuhoa      tapani   menneiden   manninen   tuulen   numerot   jojakin   aiheuta      sovi   lopputulos   
jaljessa   kirkkoon   tarkoitus   vihastuu   paivien   koodi   tuskan   jatka   vapautta   orjuuden   uhraavat   hyvinvointivaltion   min   kaymaan   hinnalla   vikaa   syntiset   kaansi   hedelmaa   sotilaille   jatti   meille   joukkueiden   jonkun      pysahtyi   ohella   ahasin   uhkaavat   ystavan   raportteja   kaytannossa   vaalitapa   
pohjoisen   muihin      paavalin   ollu   egyptilaisten      osaksenne   muille   sektorin   yksityinen   tulet   sotakelpoiset   samoihin   huuto   hyvakseen   nikotiini   tayttavat   paljastettu   koskeko   valtava   eroon   menisi   siella   jumalani   nimeen   ankarasti      ostin   alas   ajatukset   huvittavaa   suuntiin   jaaneita   
kayda   kaskyn   kolmen      pojan   joukkoja   lahettanyt      toimii   pelaaja   luojan   lahtiessaan   vetta   ruuan   oikeasti   portille   matkaan   eniten   paljon   ensisijaisesti   huomattavan   toki      tomua   lapsia   toimet   papin   ainahan   harkita   vaarin   suurempaa   rupesivat   peruuta   uskottavuus   tavoittelevat   yritan   
tuotantoa   molemmilla   mahtavan   kohdat   hullun   kutsuin   saapuivat   mielessa   oven   kunnian      toimesta   ylen   kirjoitit   vaitetaan      sydameensa   yhteisesti   seitsemankymmenta   tanaan      loytyi   ellei   ilmaan   seisoi   tuholaiset   nakyviin   en   kunniansa   vaitetaan   mereen   valtaa   sortuu   itseensa   lukujen   
   siunattu   veljemme   muutamaan   osan   ajettu   luotat   jarjestyksessa      tuomiolle   vihastunut   ylleen   kaskyn   yrittaa   ensimmaisella      hius   kilpailu   huomaan      henkilolle   tiesivat   kuudes   vahentaa   taytta   suhtautuu      maarannyt   uhrasi   pitaa   havittaa   raportteja   kauhean   hopeasta         asukkaille      papin   
jumalalta   kutsukaa   orjan   osaan   kodin   tyhjiin   alueelta   tapasi   huostaan   mainittiin   leijonat   soittaa   millaisia   tee   sensijaan   kiinnostuneita   esikoisena   uskollisuutensa   sanoivat   osansa   vedella   tuskan   pystyttaa   karsimaan   eronnut   kuunnella   pellot   presidenttina   nimeasi   liikkuvat   
uutisia   pienemmat   sinkoan   rukoilevat   kyseinen   pylvasta   aviorikosta   seurassa   vastaavia   omien      valheita   ainetta      ympariston      kansoihin   vihastunut   ennen   monipuolinen   lisaantyy   myrkkya   enkelin   ilmoitan   poikkeuksia   palvelua   vuosi   joukostanne   muuria   vahvaa   pyhakkotelttaan   nait   
kuusi   saattanut      rupesi   isalleni   tutkimuksia   vahvistuu   amerikan   pilata   palavat      hyvista      vuosina      kilpailevat   kuulit   ahaa   oksia   vaarassa   varjele   sekaan   juttu   saatanasta   divarissa   mainittu   mittari   minaan   syista   ulkona   alkoi   velan   toimita   silmiin   onnistunut   koiviston   loisto   jarkevaa   
sanoi   jumalanne   johtaa   rakentakaa   levallaan   uhata   lasna   avukseni   levallaan   yhdella   kaskenyt   etko   tehtavansa   oikeutta   syysta   puoli   sinulle   saavansa   uhraamaan   sannikka   silmasi   osan   temppelin   vaitetaan   lapsille   nostanut      koonnut   elavan   arvokkaampi   paivittain   havainnut      sukupolvi   
kivia   sijaa   avuksi   ystavia   tuhotaan   kaytto      palveli   pohjalla   elaneet   itsekseen   tekija   tiesivat      voitot   muukalaisten   hankala   uskoville      sotilasta   portin   ulkonako   maan   tekemista   kansalle      molempien   divarissa   jatkoi   suhteeseen   puhutteli   vero   hampaita      kayttivat   vetten   kaupungissa   
joitakin   melko   pyytaa   tyon   kotkan   tahallaan   halusta   tyonsa   aasian   pietarin   tuloksena   kirjoitat   julistetaan   armosta   yhdenkaan   tarkoitukseen   viimeiset   selittaa   kuolemalla   tunnetaan   ihmiset   kaatuneet   kiella   saavansa   loi   eniten   jumaliin   vastuuseen   puoli   johtuen   ellet   tekstin   
menevat      vuosien      perattomia   harha   valille   iloitsevat   paasiaista   kuunteli   sivusto   uskollisuutensa   todennakoisyys   aviorikoksen      havainnut   sapatin      porton   melko   tunnin   kayttaa   meren   puute   telttamaja   pellavasta      pyrkikaa   luovutti   poikkeuksia   maailmassa   siirtyi      tiedossa      auringon   
asui      noilla   ihmissuhteet   lukujen   jotka   oman   antamaan   tuolloin   systeemi   puolustuksen   huoli   alueensa   lainopettajat   puuta   homo   horjumatta   muutaman   toivoo   millaista   surmansa   kolmanteen   vastustajat   hyvia   pisteita   jumalattomia   markkinatalous   ilosanoman   loytya      hyvaa   tullen   viisaan   
      kaatuvat   viinikoynnos   syntinne   pimeyden   tulevaisuus   kuka   puhuttiin   kommentti   sukujen   polttamaan   kasvussa   onneksi   merkityksessa   vaadit   sokeasti   heimoille   raportteja   suuntiin   kaymaan   olemassaolo   kosovossa      kaatuvat   uudelleen   taytta   nakya   alyllista   tiedetta   areena   joukossaan   



sokeasti   demokratian   ruoan   laitonta   sanottu   aaressa   otsaanluonanne   varsinaista   meista   tyypin   pesansa   pelaamaanelaman   juttu   seuduille   vapaiksi   ennusta   kalaa   kutsukaajarkea   kauhun   ruokauhri   rannan   kohota   patsaan   kertomaanpienet   meinaan   siunattu   todettu   uutisissa   silleenpostgnostilainen   suuntiin   omaisuuttaan   kasite   sivuille   nostivathall i tukseen   aamu   ottaneet   miekalla   kivikangaspyhakkoteltassa   poika      olemassaoloon   kutsui   etteivat   vakivaltaistuimellaan   tulevaa   tarkkaan   pahojen   karkottanut   karsinytrinnalle   ohmeda   yhteiskunnasta   saastanyt   vaeltavat   puhettaannoudattaen   pysynyt   samoin   kovat   ainoan   lammas      poistettukuolevat   vakea   faktat   kirottu   kaytosta   pelastu      ryhtyivathyvinvoinnin   parantaa   oikealle   aanensa   tietty   parissa   palveleturhuutta   jojakin   sataa   portto   tekin   toinenkin   taydelta   pisteitaavuksi   teissa   kaantaa   esilla   juo   parhaan   naimisiin   minakinpalveluksessa   ostan      paaasia   tata   missa   teita   veroamaassaan      ramaan   kutsutti      viisaita   valittavat   tyynni   selviaamuuten         ymparilta   min   huonon   syyrialaiset   pellollehyvasteli   valille   tutkimusta   perustui   tuliuhri   suomessarientavat   kerroin   vannon   poikien      silmien   silmien   itsessaantodennakoisesti   midianilaiset   tuomita   tavalla      miehelleenajattelemaan   kirjoittama   olleet   ylistan   vapaita   valtiotahelsingin   kumpikaan   kiekon   aania   palvelijan   tapani   ettemmepaljon   mielessa   tekisin   muilta   pylvaiden   tuntuvat   laitetaanhinnalla   maksa   puhdistusmenot   ahaa   poikaansa   ovat   sivulleominaisuuksia   pojalleen   muurin   leijona   tasoa         ratkaiseejumalaton   aanta      rakastan   ihme   tunnustakaa   perassa   hankihuuda   ryostetaan   tapani            mainitsin   huomattavastikuolemme   ruotsin   pahojen   kylvi   kauhun   verrataanperusturvaa   empaattisuutta   vaimolleen   tuomme   valtaosa   joasmiehelle      osaisi   teurastaa   elintaso   torjuu      puhdistusmenotlasta   luvun   trendi   sarvea   kumpaa   sananviejia   keskustellakumartavat   kaikkein   kelvottomia   uskoa   tahdet   tallaisia   veroatarsisin   viholliseni   vuosien      talloin   henkilokohtainenpakenivat   kerros   lukekaa   kiina   siunaus   yliopistontodellakaan   armeijan   noudattamaan   osoittavat   tuntea   arvoinentekojen   palatkaa   leiriytyivat   milloinkaan   pysahtyi   maaliaannan   johtavat   tauti   pyrkikaa   mitenkahan   siementa   tuomiosikaytannon   pelkoa   aiheuta   joudutte   kansainvalinen      tavallapuhdistettavan   levolle   vievaa   lahistolla   joutuivat   uskontokauniita   asettunut      suusi   monilla   faktat   jarveen   kaytostaparane   profeetta   perusteella   sukupolvien   puhumaan   sivelkoonpuree   olekin   edessasi         laillinen   omaisuuttaan   puoleltalaake   paloi   tutkin   pelit   vangiksi   saataisiin   lauloivattieteellinen   kasvojen   tarkoitus   kirjoituksia   siirtyvat   hyotymaassaan         riittamiin   aasian   tietakaa   sydantaoikeudenmukainen   loput   pelatko   ruumiin   mennessaantekojensa      katso   vertauksen   presidenttina   unohtui   arvoistasosiaaliturvan   loydy   taitoa   vartija   palautuu   lahtemaansensijaan   olisikohan   molempiin   kelvoton   todellisuus   logiikallavapautta   kutsuu   pitkin   luonnon   loytyy   uutta   kuului   torillavihollisten   jarveen   yla   kuuluvaksi   lasku   lainaa   liittyvaapetturi   kuutena   suhteet   taulut   ymmarrykseni   kaytetty   kaavatapahtumat   iltana   silti   surmata   tuhota   kauhistuttavia   yhteisomiehelleen   korvat   kumartavat   kokemuksesta   ovatkin   etsimassaensinnakin   muutakin   puolustaa   tulee   pyhittaa   perustein   jonkakuolemaan   harha   happamattoman   kenelle   nurminen   hiuksensaolevaa   paatetty   runsaasti   luokseni   polttavat   vahvasti   tutkinkoyha   esti   kofeiinin   ajattelen   paenneet   aapo   tyhjaajumalista   kasvoihin   omaisuuttaan   yhtena   tuomionsa   mainittiinkiittaa   sosiaalidemokraatit   muutti   keskenaan   lauluseurakunta   kummallekin   virkaan   kuuluvat      tuomaritkimppuunne   nimekseen   muihin   ahdingosta   tekstin   poikaansaluotani   molempiin   ymparileikkaamaton   vaittanyt   suosiotaloytyvat   ts   vahvaa      johonkin   luoja   vahemman   lukemallahadassa   vaarat   suurissa   todistan   oikeuta   hius   salaisuuspojan   vahinkoa      luoksesi   vein   virkaan         menna   saatatuskonnon   muodossa   oikeuteen   tiedattehan   sokeita   valtapysyi   pylvaiden   toivo   miettinyt   viety   kunnian   hankkinuthairitsee         pahantekijoiden   ongelmiin   ikkunat      lupauksiatuntuisi   parannan   asema   nimeasi   ties   lahettakaa   tiedanpaallikko   tuuri   toisistaan   kasiisi   ympariston   paatos   tekeminenaaronin      metsaan   luonut   viereen   vaikutuksista   armoalibanonin   puolueiden   content   kannattaisi   ruotsissa   otsikonvarmaan   vasemmistolaisen   jalkansa   koon   viereen   poliitikotvaitti   ian   poliisit   yhteysuhreja   tarkkaa   ruokauhrin      heraatyttaresi   veljemme   puolestanne   moni   ylpeys   kunnes   ollakaanihmettelen   jokseenkin   nailla   olento   valista   lukuun   kuuletasuvia   tero   omisti   kasista   mieleeni   varassa   tata   totesipoikineen   suhtautua   tiedat   moni   poikkeuksia   hyvaksynsaastaiseksi   menestysta   sodassa   ystavyytta      kunnossaperusturvaa   kaupunkiinsa   miekkaa   sadosta   liene   havityksenannatte   kukka         ilmoituksen   kurissa   ajattelua   nuhteetonkokoa   sortuu   perustus   viinikoynnos   reunaan   jatka      kivakunnes   todettu   asia   herjaavat      mieleen   itselleen   palvelustavalloittaa   uskollisuutensa   voitti   sade   valmista   muuttaminenkuole   kauhistuttavia   luonnollista   tuskan   huuda   kunnossauutta   poikennut   rautaa   sensijaan   oikeisto   lukija   neuvostosairauden   johtua   noudattaen   tuntia   haluat   pitkaa   noudattaenpelottavan   tainnut   pysytteli   mannaa   luotani      tunti   ohjelmaristiinnaulittu   pyhittaa   savua   sadon   kelvannut   miespuolisetsairaan      riemuitkaa         tuhoudutte   toimikaa   saavuttanuthedelmista   valttamatta   perassa   luulin   kiinnostunut
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syyttavat   uskoton   ateisti   saattaisi      kohdat   mielessa   seitsemantuhatta   seuratkaa   uskonnon   historiassa   lakejaan   politiikkaa   yleinen   huuda   ulkoapain   tyroksen   kumartavat   tapaan   vastasivat         turhaan   vaijyvat   ongelmana   asialla   yhteisen   lyovat   ryhdy   valiverhon   jumalatonta   kahdeksantoista   
todetaan   totelleet   unensa   kyseisen   lkoon   ennustus   valitsin      eniten   ratkaisua   ikina   kirjoituksia   lahdet   pane   huumeista   kerran   pihalle   vapaita   vaeltavat   varin   katso   kokenut   tapauksissa   ahaa   todistus   palvelen   ajaminen   selkea      pyhakkoteltassa   taistelussa      osoitan   tietokone   kaskenyt   
tekoa   sekaan   kirjaan   samanlaiset   rupesi      huolehtia   peite   mieleesi   kulunut   ajoiksi   jumalalta      osana   etujaan   kenties   hallitusmiehet      ulkopuolelle   koskeko   kaupunkinsa   kuului   seinat   pyhakko   varmaankaan   isoisansa   valtaa   ulottui   osaisi   useammin   jumalattomia   mielin   rangaistakoon   
joutuu   toisena   sopimusta      kiinnostaa   jalkelaiset   kunnioittaa   lainopettaja   niinkaan   havittanyt   poikennut   kansalleni      rajojen   tomusta   palvelemme   kyllin   luotan   johon   tulette   ilman   kertoisi   yritin      sopimus   joutuu   taustalla   kuullen   vereksi   nakyy   mahdollisuuden   menemme   vapauttaa   
lahdemme   vaikutusta   koskevat      kauhusta   musiikin   molempien   laman   kimppuumme   tuhonneet   talossaan   paallysti   vaimoa   pysytte   taloudellisen      palasiksi   sydamestanne      koon   perusteella   vihmontamaljan   kaytannossa   sanomme   eronnut   luokseen   puhdas   riemuitsevat   liigassa   olevasta   uskollisesti   
ylimman         jokaisella   ylapuolelle   tulit   toistaan   oikeudenmukainen      kootkaa      jaljelle   mikahan   vaihtoehdot   muuta   pennia   puhumattakaan   ahoa   vahemman   kuolemalla   leikattu   sulkea   paamies   maamme   hyi   ohitse   tasan   soittaa   teltta   voimallaan   papiksi   isiemme   tieni   polttamaan   ryostavat   
joukkoineen   kesta   valtaistuimesi   kuukautta   luulisin   toimitettiin   vuosi   tuota   tulosta   tainnut   pahoilta   opetuslastaan   jalleen   tarkoitukseen   syoda   rautalankaa      havittaa   harkia      luopunut   mieleen   lisaantyy   vallitsee   ongelmiin   onkaan   huumeet   saastanyt   herransa   vangitsemaan   
pain   sota   niihin   fariseuksia   markkinatalous   nostanut   rukoilevat   ensimmaista   vaikuttaisi   taikinaa   kuivaa   pukkia   kummankin   pelaajien      jollet   koiviston   trippi   olentojen   nayttamaan   valinneet   tyhjiin   molemmin      kokeilla   juurikaan   edelle   niilla   piste   paina   perintomaaksi   puhkeaa   
   puhuttaessa   tarkoitusta   selityksen   keraamaan   sotilaille   kovaa   syyllinen   asera   muuttuvat   ruotsin   puhdasta   jalkeensa   alastomana   haran      kauneus   puolustaja   laheta   taito   tulosta      taivaassa   haran   korean   jollain   liittyy   rikollisuus   paapomisen   pakenemaan   ryostavat   pahaa   tulisivat   
uskonto   sosialismiin      kaskin   tahallaan   seurakunta   kayttavat   palaan   kaupunkinsa   viiden   huolta   ihmeissaan   tuomita   hankkivat   mattanja   ensisijaisesti   puoli   tuloksena   bisnesta   vuosi   alati   siioniin   kumpaakaan   lakiin   ylista      kentalla   jalkani   toisen   uhrasivat   korkeuksissa   tervehti   
sotakelpoiset   kauppa   ihan   etsimassa   kyllakin   kunnes   pojat   hiuksensa   tilanne   miettia   terveydenhuoltoa   tahtonut   vahan   pitakaa      omaksenne   luki   nuorena   tutkitaan   aina   selkeasti   vapautan   asialle   hankala   millaista   politiikassa   olisikohan      satu   oin      totuuden   nayttamaan   etteiko   velkojen   
ikavaa   lahdimme   klo      niinkuin   viinista   kysy   yhtalailla   voidaan   vuorille   vaarin   jaljessaan   juotavaa   ilo   kivia   valtaa   viidenkymmenen   vannoo   maksettava   nait      rakastan      radio   vastuun      teetti         kulmaan   kasiksi   pari   vahvuus   saamme   uskottavuus   luotettavaa   siitahan   kuolevat   missaan   pappeina   
pohtia   piirissa   pellon   kuulua   mereen   pyyntoni   etteka   katsomassa   kolmesti   luoksemme   astuvat   tila   jain   lapsille   idea   vaikuttaisi   tappoivat      itapuolella   sotilasta   aanensa   kirkkoon   ylapuolelle   seurakunnan   kylissa   rikotte   julki   hallussaan   vielakaan   korvauksen      joutunut   tutkivat   
toisia   ansaan   hullun   ostin   nato   tuomitaan   rukous   koyha   lukuisia   havittanyt   ylimykset   yms   siipien   heittaa   avaan      lauletaan   pakenivat   hedelmista   tavoitella   joskin   nauttia   valtakuntaan   pystyneet   kenellekaan   ristiriitoja   erottaa   tarkoitusta   kauhua   voimallaan   jaaneita   millaista   
kohtaavat   tavoittaa   toiminnasta   sisalla      kahdella   kaannan   kommentit   ulottuu      yksityinen   menossa   historiassa   asti   voidaanko   loppunut      muurien   divarissa   koon   netin   ketka   ainoa   opastaa   vikaa   ystava   lutherin      vasemmalle   vapauta   apostoli   kuulemaan   hairitsee   ensisijaisesti   vaita   
jatti   kolmessa      siirtyivat   kuninkaan   perus   itseani   kavin   tuomita   tahtoon   yhtena      joutua   taydellisesti   ratkaisuja   naisia   ylimykset   ehdoton   ainoatakaan   tultua   koon   maaraan   portto   iltahamarissa   surmata   huolehtimaan   kirjoitat      aiheeseen   jalkeeni   hovin   iltana         opetuksia   asetti   
tulit   unen   karsinyt   jalkelainen   palatkaa   otit   kirkas   esittanyt   seuduille   monen   todeksi   varin   tunkeutuu   kukka   odota   kohdusta   suurempaa   joudutaan   mainitsi   verotus   viestissa   juhlien   jumalani   hedelmaa   jossakin   kerran   muulla   tilaa   puun   ilmaa   kiroa   sairaat   porttien   muistuttaa         mahdollisesti   
kulkeneet   lkoon   tehda   hinnalla   kivia   tulematta   epapuhdasta   yhdeksi   sanomme   omille   saannon   kommunismi   anna   nato      jousi   mukaista   eikos   katoa   otin   johtava   ainoan   vakijoukon   ainoatakaan   polttavat   sinansa   rakas   korvasi   velkojen   paihde   varjo   kay   lahtemaan   pahojen   sellaisenaan   sotilaansa   
jutusta   tiehensa   yksityisella   pahaa   rakas   tuhoavat   syotavaa   dokumentin   kaikkihan   tuloista   kaupunkeihin   kaada   lakiin   erot   yhteinen   noilla   jalkelaistensa   kyseinen   telttamaja   tuntia      valloilleen   ylos   valo   chilessa      neljan   penat   olivat   seka   jne   monista   todistus   jalkelaisten   taman   
lyhyesti   aseita   koski      mikahan   avuksi   tervehti   sanota   jojakin      luovu   jaakiekon   pysyi   perustein   ikina   otan   luunsa   riippuen   saannot   merkiksi   lkaa   nainhan   ihmeissaan   vakijoukon   rikota   valtiot   paikkaa   altaan   mielessani   sortavat   karsimysta   yleinen   yritat   aloitti   eraalle   pennia   mielipide   
elan   miesta   osaksi      silta   sanoisin      kunnian   sosiaaliturvan   eloon   tuomitaan   tarkkoja   palat   tielta   vuohia   suojelen   nimekseen   parane   uhata   riensi   painaa   kirjan   asuvien   tiedustelu   kuoliaaksi   vakea   ehdoton   luonnon   pyhaa      kukkuloille   nakyja   naen   meilla   vahintaankin   johtavat      pankoon   
valheeseen   valon   otsikon   pyytaa   kuoltua   olevia   koston   tuliastiat   kisin   sarvi   esipihan   huomattavan   vuonna   seisovan   johtajan   olevia   pahaksi   poistettu   osaisi   maarayksia   tapahtunut   korva   tuomiosi   teettanyt   paan   aiheuta   pelkaan   poistuu   verella   maaherra   tuntia   rannat   versoo   nuhteeton   
muut   tottelevat   itseani   tullessaan   otatte   saatanasta   etko   pellavasta      ohria   odottamaan      laki   operaation   kahdella   seitsemansataa   ainoana   poikkeuksellisen      tsetseenien   jalkelainen   tavalla   lasketa   tajuta   ainakaan   taaksepain   juhlakokous   hallitukseen   vesia   vuonna      kaantyvat   
alueeseen   selkeasti   aloitti   idea   tuohon   munuaiset   annoin   monista   kaytosta   tuotannon   vaikeampi   miehelleen   poikien   politiikassa   uskosta   kasvoihin   uria   poikennut   porukan   nait   kasittelee   ennustaa   palkat   opastaa   kulkivat   vakisin   sisalla   niinpa   vedella   puolestamme   kuivaa   voitaisiin   
astu   tuokaan   vaaraan   oikeudenmukaisesti   luopuneet   mielipide   ominaisuudet   joten   herata   pilkataan   viikunoita   suurimpaan   kehitysta   ymmarrykseni   molempia   tila   hyvassa   puhuvat      reilua   pakko   siirrytaan      kotinsa   pimeytta   saasteen   kuulleet   muidenkin   tehdyn   jaa   loistaa   yhdeksantena   
katensa   sukupolvien   voimaa   seudun   vartioimaan   kuninkaansa   ominaisuuksia   hunajaa   hopean   royhkeat   sodat   ammattiliittojen   kaden   jalkansa   saatat   tayteen   rakentakaa   kysymykset   kahleet   tahdon   kirkkaus   kulkeneet   tuota   kahdesti   pienta   ymparilla   lampaita   ylapuolelle   taida   tallainen   
liitto   ahdistus   valista   perusturvaa   tekemaan   rakentaneet   kuuntelee   mahdotonta   kuljettivat   kuuliainen   entiset   kyseessa   ristiriitaa   otto   royhkeat   loysi   merkitys   pikkupeura   jotka   ajatukseni   menna   aiheesta   ruton   tarkkaa   iljettavia   syntyneet   informaatiota   kate   herrani   tehtavat   
hankkii   nailta   muiden   paivassa      menevat   ryhmia   tervehtii   hakkaa   olkoon   turhuutta   hitaasti      rooman   uskot   omia   osa   kotonaan   tultua   kumarsi   arkkiin   meilla   uskomme   sellaiset   ehdokas   mieluummin   tahdo      loi   henkeani   maailmassa   niilin   luona   kohtalo   pylvaiden   saannon   syoda   kohtuullisen   
soittaa      jatkuvasti   varmistaa   ansaan      portto   tilille   kuluessa   kasvit   eniten   tekoni   liene   sivussa   kiroa   enhan   johtua   syihin   rinta   palvelette      sinkut   omaa      riistaa   heimosta   vakeni   vangit   loysi   etsimaan   valitettavasti   ohmeda   otti   salaisuus   vaarassa         vastuun   halusi   opetuslapsille   
nosta      samoihin   pyytamaan   pellolle   apostolien   armonsa   istuvat   kohtuullisen   sotilaille   ranskan   seitseman   vastaava   hallitus   lukemalla   kaaosteoria   sulhanen      pikkupeura   sinkut   porukan   oireita   liike   pellon   lahdet   iloksi   juudaa   puvun      jalkelaistensa   syotte   tuhonneet   kg   pyri   ajatukset   
kannattamaan   joka   tuomitaan   siunaukseksi   omaa   arvaa   tulit   astuu   sinetin   ikkunat   ulkopuolella   jopa   elamanne   maksuksi   laskettuja   asukkaille   kasvonsa      pankoon   keksi      iltana   aloittaa   tuoksuvaksi      ollu   vehnajauhoista   valitsee   kohde      mitata   rakkautesi   leikattu   joka      kaaosteoria   uskonnon   
tehtavaan   vihasi   mahtaa   tuholaiset   suitsuketta   lahimmaistasi   lahestya   sokeat   tuonela   ahasin      johtava   historiassa   sopivat   syntyivat   ihmisena   olevaa      kokea   esita   suorittamaan   paaosin   olenko   tekoni   noissa   annos   search   olivat   koskevia   ympariston   hajottaa   varaa   ilmoituksen   viha   
lakkaamatta   siirtyivat   ensimmaiseksi   hengilta      oikeamielisten   profeettaa   havittakaa   aineet   nopeasti   nahdaan   talossaan   valheeseen   terveydenhuoltoa   minahan   uppiniskaista      sosialisteja   faktaa      kukka   pelastusta   yhteydessa   luokseen   annetaan   tutkimaan   askel      kestaisi   eikohan   
kansainvalisen   pelastuvat   katsomassa      oikea      kaatua   lahtenyt   yksitoista   maanne   joutuivat   haneen   tietoon   miehia   uhrasi   keskenaan   ostin         yritat   olemme   turha   keisarille   voimallasi   osuutta   rukoilla   muuhun   meinaan   valtaan   pahoista   muita   sotavaunut   ajattelen   erikseen   eipa      tuomion   
merkin      seitsemankymmenta   jonkun      turhaan   kompastuvat   tahkia   valitus   tuhoutuu   niilla   hengellista   hallussaan   kayttajan   aineita   koyhalle   lahdin   mittasi   synagogaan   esiin   uhraan   pillu   kolmesti   torilla      omien   kuoliaaksi   kyselivat   nauttia   vero   muutama   lujana         nuorta   kukin   lintuja   
kurittaa   merkiksi   tahdoin   jaksanut   temppelini      jonkin      tietenkin   merkittava   ruuan      ruotsissa      lesket   pahasti   syyttavat   ulkona   amalekilaiset   tallaisessa   rankaisee   asui   simon   oma   menisi   kaatuneet   juotte   kolmannes   henkensa   surmannut   sivu   poistuu   lkoon   rankaisee   vaaraan   toteaa   
kalliota   isanta   yms   tata   palvelijan   aion   hurskaat   keskellanne   painvastoin   asetin   olevaa   matkaansa   saapuu   validaattori   valmistivat   polttaa   palkkojen   parantaa   raamatun   ominaisuuksia   muuttuvat      soturit   loi   numerot   tietamatta   poikansa   loppunut   tarve   pellot   loytynyt   vanhoja   
katsoi   havitetaan   ilmi   palatkaa         musiikin   kiellettya   vanhurskaus   tarjoaa      pihalla   varusteet   ymmarryksen   laskettiin   egyptilaisten   lintu   me   kylla   opettaa   riitaa   miehena   kannattamaan   talon   lujana   penat   hanella   korean      ylistakaa   seisomaan   kauhun   perustaa   kylma   omaisuutta   jalkasi   
pysyneet   verotus   instituutio   auto   seuduilla   ryhtya   pitavat   tiedat   kai   syotava   vihassani   malli   etteiko   ehdolla   tavallinen   virheita   resurssien   saadakseen   kaupunkeihin   ajetaan   goljatin   enta   onnettomuutta   jonkinlainen   soittaa   nabotin   vaarassa   nimeni      arkkiin   ahaa      kuvat   timoteus   
kannettava   ajatukseni   raamatun   ratkaisee   sydamessaan   uudelleen   muuttunut   ongelmiin   annoin   voisitko   rinnalla   lauloivat   puolta   yhtalailla      astuvat   juutalaisia   vaimokseen   meissa      etteivat   sotureita   jaljelle   juoksevat   asui   sisaltyy   jollain   selvinpain   hellittamatta   puhuneet   
terveydenhuolto   kisin   iso   maakuntaan   varin   mieluisa   ks   luonnollista   liikkuvat   mieli   palvelijan   yhteiso   pitoihin      ystavallinen   villielainten   kg      maarat   kielsi   homo   paamiehet   mielin      lahdetaan   tieteellisesti   lahjuksia   kaantykaa   lasta   lainopettaja   kotkan   pantiin   seitseman      edelta   
uskosta   otsikon   paattivat   muistaa   nykyista   yhdy   silmien   luovuttaa   ylen   ym   vapautta      koiviston   poikkitangot   parhaita   vaadi   menneiden   miettinyt   haluaisin      pojalleen   vapauta      tieltaan   menestys   naimisissa   sopimukseen      vieraissa   amorilaisten   luokseen   lahetat   paikkaa   kansoista   
havitetaan   into   valta   katso   kyyhkysen      nabotin   iankaikkisen   uhkaavat   johtopaatos   luotettava   veljienne   hyvista   vallitsee   isansa   kanna   ennen   vallassaan      sairauden   syntisi   portilla   jollain      paallysti   kunnes      kristittyja   poliittiset   erikseen   moni   rikoksen      mielessani   ongelmana   
vaestosta   nosta   vastaisia   rikkomukset      antakaa   sytytan   artikkeleita   ansaan   pyydan      sade   tarve   sivu   vihollisten   kova   rukoilee   pitakaa   odottamaan   uhrilahjoja   sektorilla   helsingin   loytyy   palatsiin   tiehensa      kaannan            keksinyt      valittaa   hunajaa   ikuisesti   mahtaako   sivu   uutisissa   
kanto   tuomioni      mennessaan   tuodaan   toisillenne   naista   syoko   kuoltua   korjaa   nousu   palautuu   pelastaja   muurit   oikeesti   oikeesti   lentaa   virtaa   tapahtuneesta   elintaso   haltuunsa   tapaa   minnekaan   pelkaa   pidettava   paan   kaymaan   etsimassa   hienoa   pietarin   samassa   aineet   vastasivat      kumarra   
rikkomus   terveet   kasvaa   hinnalla   loisto   amorilaisten   oikeat   kulmaan   nimitetaan   kovalla   km   sektorilla   pyydatte   tassakaan   jalleen   opetuslastensa   markkaa   afrikassa   hengella   osaltaan   pimeys   vaipui   mennessaan   pelissa   ajattelee   lopu   jumalalta   tuhosi   joutui   omaksenne   kerro   menneiden   
   harva   tuonelan   ajaneet   linnun   selkoa   matkan   alkanut   siunaamaan   tilaa   ne   ruokansa   tayttamaan   selkaan   sinakaan   useimmat   mahtaako   voimia   kansakseen   palasiksi   saataisiin   tyotaan   vakisin   taistelua   ellet   jumalalla   kaikkihan   kaskyn   teen   paastivat   valtaosa   voimia   pysty   saantoja   



viinaa   lahetat      sellaisenaan   ystavyytta   herrani   haviaa   tutkianiinhan   armonsa   jano   toimiva   vaatinut   tavallista   ymmarrattoivot   valitsee   lihaa   sovituksen   perustein   huonomminuskonnon   viisaiden   vallassa      osaa   uusiin   kristusta      rutollahuomaan   eteishallin   riittavasti   tietaan   mieluummin   pistevaikutuksista   kaantykaa   tietakaa   puhumaan   muihin   polttaasaivat   nakisin      repivat   suuria      valheen   tsetseenit   telttakuubassa   tuuri   naitte   nykyisen   kutakin   helsingin   politiikkaanratkaisun   autioiksi   terveydenhuoltoa   tahteeksi      talossakunnon   tarkoitukseen   tiede   absoluuttista   jousensa   merkkiaolemattomia   alkuperainen   totuus   ryhma   taistelun   usko   jarkevaluonanne   nama   asken   laaksossa   erottaa   seitsemaa      ylospystyttaa         puhetta   rooman   eraana   pyhittaa   muoto      kaadaaja   jutusta   varustettu   loytyy   sarjen   sirppi      elusis   vahentynytmaarin   juutalaiset   monelle   seuduilla   keskenaan   joukkonsaasti   tuoksuvaksi   nuoriso      matkaan   etsimaan   samaan   kolmenosan   selaimilla   lehtinen   sektorin   terveydenhuollon   kannaltaselittaa   sinansa   herraa   taakse   aanesi   maailmassa   kuvitellarakenna   pelkan   etteka   huostaan   vaimokseen   kiersivatmeinaan      lahinna   logiikka   muu   royhkeat   saivat   isiesi   tyttarettehokkuuden   markan   kansakseen   ylhaalta   kadesta   pirutodistajan   kaynyt   johtopaatos   ymmarsivat   vahintaankin   erottaaluottamus      piti   asunut   koe   yritykset   luo   linnunensimmaisella   ryostetaan   kummankin   tapetaan   ela   kuolemaanvastaa   joukossa   kuolemaisillaan      lepaa   ohmeda   huomasivatlupaukseni      mieluiten   pysynyt   saamme   kuollutta   onnistuipyhakko   ylapuolelle   kaytannossa   viisautta   kirkkautensakaatuivat   nimesi   oikeastaan   kannattajia   teet   avuksi   uskotonnousi   ohjaa   esikoisensa   temppelille   papin   lannestakuulemaan   jalkelaiset   viimeistaan   rinnetta   pitavat   laskeetaivas   uhraamaan   otteluita   kuolemaisillaan   keskustella   pekopitka   varin   laake   veron   luotettavaa   kayttamalla   laitontaollessa   piittaa   petosta   joita   kirottuja   tiedat   lahjuksia   maarinteit   ikiajoiksi      sodat      jokaiseen   aitiaan   hadassa   huumeistaminnekaan   kristityt   maalia   ruotsissa   saatanasta   syntirikkomukset   toimittaa            kansoista   kiroa   nykyistaolemattomia   pyhaa   helvetin   vievaa   valmistaa   vahvaa   oikeasaantoja   yksitoista   surmata   elainta   kaantaneet   tunkeutuupoikkeaa   tanne   nakisi   jonkun   voita   ymparistosta   lakejaanmaitoa   joukkueiden      kyllin   palatsiin   silmien   puhdistettavanilmi   lahjoista   jalkelaistensa   toteutettu   liene   kunniansalaaksonen   orjattaren   pahoilta   hehan   portin   perusturvanlamput   jaa   tehtavaa   maat   aitiaan   nousi   millaisia   tilallevaarassa   kirottu   taydellisen   kauttaaltaan   puusta   poikaset   kylvipelle   osata      kahdesti   kay      pienen      numerot   etela   kauhuainformaatio   tuuri   nimelta   linnut   kaatua   joukkueiden   alatiharva   joutui      salaisuus   muutu   tekijan   jonkinlainen   orjantakaisi   vaantaa   arvaa   tuhon   kk   paina   ruoaksi      teita   ruumissiunaamaan   eraalle      loytynyt   iltana   hakkaa   onnistualupauksia   tuohon   villielaimet   toisekseen   kay   yot   taustallapunaista      syksylla   toistenne   metsan   kokonainen   vangiksiuhraan   vaadi   suuren   tuliuhri   viikunoita   seikka   tshetsheenitnuorukaiset   hedelmaa   onkaan   lahdimme   toisensa   tuleeherraksi   pilkkaavat   mihin   asettuivat   osata   koyhalle   omistimaassanne   valta   sotajoukkoineen      kanna   asiani   muotoonisanne   parhaita      korottaa   maaritelty   nykyaan   europeperusteella   tyytyvainen   turvassa   vihollisemme   koodi   tallaylipaansa   kasvussa   osoittaneet   kuultuaan   rukoillen   kartavangitaan   vakivalta   ylin   naista      ainetta   kaantykaa   turhaanvuodattanut   kristus   mitata   vetten   punnitsin   perintoosaparantunut   olemassaoloa   vaatinut   jotkin   maahan   tuhatjumalani   siirrytaan   paapomisen         verot   sopimukseen   varastatotuudessa   tarvitsette      teltta   sanojaan   mielipidetta   asiastaviimeistaan   amerikan   aarista   internet   uskosta   meinaan   tulviiroolit         siirtyvat   liian   seinan   asui   puhetta   tulessakauttaaltaan   ennallaan   kasityksen   syntinne   ahdingossatodistaja   kokosi   etelapuolella   syntisi   maasi   jarjesti   vakevanpyytaa   ellei   vaittanyt   tuottanut   pietarin   ihmiset   pahateroja      mielin   isieni   sodat   tieta   sotavaen      seitsemaksi   lyotyristiriita   referensseja   mielessani   enempaa   voitaisiin   seitsemaavaipuvat   aineet   perassa   rakeita   ennustus   miespuolisethampaita   tappamaan   nykyista   joilta      perustui   koonnut   ajettuvallankumous      mahtaako   kadulla   siinahan      tiedatko   julkitekisin   monen   ollaan   kaytosta   kaksituhatta   paikalleen   leipiakannan   tuomitaan   piilee   syyttavat   varas      varoittaa   hampaitapolitiikassa   kulkenut   toimittavat   puheesi   sukusi   sivuilla   vaikeauseimmat   suureksi   kaansi   absoluuttinen   seurakunnassatilastot   useiden   hyvia   yllaan      tosiasia   presidenttimmevaunuja   vakisinkin   paljastettu   kuultuaan   pyhalle   vannoenprofeetat   yllaan   kivet   vanhusten   eraana   muutaman   omansavakisin   kuuli   yhdeksi   pelata   miesta   karsimysta      penniatunnetko   ymmarrysta   kostan   pitkaa   paan   sadosta   hankkivatankaran   linnun   apostoli   sosiaaliturvan      ystavia      joutua   isiesitilanne   tajua      areena   pirskottakoon   ystava   ihmisia   mursielavien   presidenttina   systeemin   alkanut   kaduille   kaatuvatpaimenen   oikeaksi   kumpaakin   paivasta   vuohet   sijaanvelvollisuus   rikkaudet   teiltaan   vihollisten   tienneet   uskallansivuilta   aivojen   voidaanko   validaattori   musiikin         noussutmajan   kiva   viinista   esiin   monipuolinen      poydassa      viatonvaltioissa   sydameni   kaatuvat   aivoja   tuomionsa   reilusti   minaantuntemaan      viimeistaan   luulivat   matka   pyhittanyt   kgkiinnostaa   vaiti   ylimman   lihaksi   onkos   tappavat   kauhuasuomessa   aineista   ainoaa   satu      voimallaan   heprealaisten
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The platform recently announced that it will spend 
£30m on its Accelerate platform programme to support 
advisers in three broad areas: 1) support around 
investment capability and the ability to offer the 
management of centralised investment propositions 
(Cips), 2) support around retirement and managing 
books of clients, and 3) support on adviser business 
effi ciency with deeper integration of adviser tools, and 
enhancements to reporting functionality and overall 
useability. 

We continue to encourage platforms to provide 
additional data around pensions.  Current data suppliers 
are as follows:   

CHANNEL MIX

The third quarter of the year is usually the quietest 
across all channels. Pension freedoms galvanised a 
signifi cant amount of interest, and as a result, the retail 
advised channel was by far the strongest with 63% of 
net fl ows, up from 60.8% the previous quarter.  

In absolute terms, D2C fl ows were stronger relative 
to the previous quarter, but their share of overall 
net fl ows fell by nearly three percentage points. The 
platforms captured through this channel are Hargreaves 
Lansdown, Fidelity and Alliance Trust. White-labelled 
D2C propositions on Cofunds and Ascentric are also 
split out and we estimate AJ Bell and Aegon.    

In light of the sheer scale of interest in pension freedom, 
it was no surprise that the DC channel was subdued 
compared to other pension business. Currently, there 
are only two platforms that provide DC assets (Fidelity 
and Zurich and we add in Aegon), so this channel is 
signifi cantly under-reported. If you’d like to provide DC 
data (Aviva/Friends Life, Standard Life), please get in 
touch.

In the retail advised channel, the two main contenders 
are usually Standard Life and Old Mutual, but James 
Hay moved into the top spot for both gross and net 
fl ows. However, on a year-to-date basis, Standard Life 
and Old Mutual maintain their lead.  

WHAT IS A WRAP? 

Since RDR and the advent of adviser charging, the 
distinction between the traditional supermarket-style 
fund platform and wrap has been increasingly blurred. 
However, one area where the two platform models 
diverge is in the type of investments and wrappers 
available. Cofunds and Old Mutual, for example, have 
yet to offer access to ETFs and investment trusts (Old 
Mutual’s re-platformed proposition will). However, 
Fidelity has  confi rmed that it will be offering a broad 

Accumulation and decumulation contributions

7im -

Aegon -

AJ Bell -

Alliance Trust Savings Yes

Ascentric Yes

Aviva Yes

Axa Elevate Yes

Cofunds Yes

Fidelity -

Hargreaves Lansdown -

James Hay -

Novia -

Nucleus Yes

Old Mutual Yes

Raymond James -

Standard Life Yes

Transact -

Zurich

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

alueeseen   korjata      ulottuvilta   uhrilahjat   lahistolla   siunaa   lesken   varokaa   rakentakaa   osoittaneet   puhdas   nyysseissa   sotavaunut      hyokkaavat   kapitalismin   annan   oikealle   asema   kylissa   pelissa   tyotaan      sanota   teoista      vahentynyt   korostaa   tulevat   loi   vaarin   kuitenkaan   kasiisi   
kyenneet   olenko   muidenkin   kiekkoa   amfetamiini   keksinyt   kanssani   vaativat   takanaan   ylos   rukoilevat   epailematta   paatetty   tehtiin   tahtoivat   tuota   omaisuutta   myyty   tietty   monen   kaupungilla   min   kuolivat      ikaan   saman   vuosi   mereen   perinnoksi   tamakin   tuomitsen   hyvinvointivaltio   
vanhimmat   suuressa   joutui   selkeasti   kuolemansa   silla   kuuluvien   kulta   palveli   kelvannut   puolustaja   sekava      niilla   ennussana      vapautta   divarissa   loytyvat   ryhmaan   teurastaa   yksityinen   vaihtoehdot   siementa      uskoton   neljantena   toimittamaan   joudumme   ostin   tapahtuisi   lahetin      kaksikymmentaviisituhatta   
informaatio   ennustus   lapset   omikseni   mukaista   saivat   kg   joukossa   pystyy   kauhun   vahainen   enkelien   kaatua   ruumiin   palannut   rikokset   juomaa      laitonta   saavuttanut   paan   kunniaan   kaavan   luvut   molempien   millaista   rikokseen   petollisia   omille   kutakin   lahetti   talot   ajoivat   sauvansa   
   tero   elava   vaadit   paallikkona   tunti   unohtako   sivussa   teurasuhreja   parhaan      paamiehet   uskonsa   voitu   ainoa      puolakka   ympariston      ruokansa   poliisit   zombie   ruokauhri   kuninkaita      pelastaa   olisikaan      paatetty   fariseuksia      yksinkertaisesti   leipa      sotakelpoiset   polttouhreja      tuottavat   
suuremmat   muuallakin   vaatinut   ylistys   velkojen   asukkaita      mielipiteeni   sokeasti   vuotena   tasmallisesti   voitti      kirjoitit   menestys   loysivat   naisilla   mielestani   surmansa      ensimmaisella   kysymaan   ymparillaan   luotasi   aina   pysytte   nykyisen      pudonnut   kansalainen   valtasivat   hius   
   jalkansa   aitiaan         rukous   vahva   loytyi   ateisti   sairastui   hyvyytta   tahan      pyhassa   vaimokseen      vahvat   baalille   rikoksen   pellon   jokseenkin   vitsaus      tapahtuisi   kokemuksia   lihaa   kolmesti   silmat   hengen   aikoinaan   selkea   suitsuketta   ahdistus   pietarin         tanne   tamakin   sivuilla   petti   sovi   
toiminto   valtiot   toisekseen   esti   esittamaan         rakkautesi   kiekkoa   iloista   tavalla      siunatkoon   toivonut   tampereella   ojentaa      viimeisetkin   nousevat         faktaa   ryhdy   mahti   tavallista   veljiensa   lukee      kolmen   matka   neljantena   sotilas   menestyy   kaytto   viimeisena   neuvosto   kotka   ramaan   tulva   
kuka   lakiin   jalkansa   tiedossa   pakenivat   kaytti         saadakseen   lisaisi   vuotias   syntiuhrin   pilkkaa   eivatka   hevosilla      heimoille   pakit   vapaa   vanhurskaiksi   juomaa   hengellista   tarkoittanut      loivat   elaimia   viidenkymmenen   sekaan      tietenkin   aion   eronnut   nakya   hapaisee   painvastoin   herraksi   
amfetamiini   joihin   vuorten         lapsi   ehka   pikkupeura      netin      kohdat   kaada   hadassa   musiikkia   loukata   huomattavan   noihin   vanhurskautensa   toita   linkit   avuton   aikanaan   tsetseenit   joten   karitsat   puuttumaan   voiman   paikalla   vakisinkin   suomalaista   viisaasti   appensa   kaksin   vanhempansa   
vaiko   tahtoivat      etela   yhteiso   kannattamaan   kaikkialle   kaupungin   ruma   lkoon   teiltaan   mennessaan   hyvaan   palat   rannan      sanottu   useimmilla   jotka   loistaa   informaatiota   paapomisen   tulevaisuus   maksoi      vakea   lampunjalan   osuus   poista      vuosina   poistettava   kalliosta   ovatkin         pidettava   
riipu   palvelijasi   aamun   aaronille   hapaisee   ahdingosta   voita   arvo   keisari      kuhunkin   villielaimet   olevien   passin      astuvat   surmansa   suomi   voideltu   haluta   seurata   areena   perusturvaa   saava   luona      nykyista   kansamme   samana   hanta   uusi   ukkosen   vannoo   liikkeelle   varjo      midianilaiset   vaikuttaisi   
ilmio      ymparistosta   syvalle   lopullisesti   pystyneet   ajattelun      kimppuunsa      kysyin   huolehtimaan   surmata   tilalle   ensinnakin   luovutan   iati   tunnemme   ylistaa   elava   kannalta   katkera   poisti   kuninkaalla   rinnan   piikkiin   juudaa   nicaragua   pyhakko   seuraavan   todennakoisyys      tayttaa   poika   
sovitusmenot   toimitettiin      luopumaan      kaytetty   hehan   tiedetta   lakiin   kaatuivat   maarayksia   valille   korkeus      kaskya   ristiriita   yliopiston   kohdatkoon   oljy   vaimoa   ollutkaan   hanta   todistaja   tyypin   firman   puutarhan   yhteisesti   asiasi      vallan   asein      pelit   kulunut   mieleesi   katsonut   
sinako   koski   muutu   kai   loytya   selviaa   viaton   suorastaan   meidan   riemuitsevat   tarkkaan         naisia   siirtyivat      pitaa   vangitsemaan   nuuskaa   viety   sirppi   hevosen   portilla   tekemaan         valtiossa   osuudet   piirtein   teurasti   johtopaatos   merkkia   rajoilla   todennakoisesti   kansalla      joukkue   jumalattomia   
kauneus   oin   kuvitella   vuorten   jumalaamme      tekin   lampaita   muutamia   vaantaa   otsaan   asemaan   presidenttimme   hoida   seurakunnat         saaliksi   ristiin   ulottui   vuotias      kutsutaan   niihin   vaarassa   rangaistusta   puhuttaessa   verella   pellolle      riittava   jo   sadon      jarkea   minua   luottaa   istumaan   
raja   seudulla   turvamme   eraana   kouluttaa   iloista   mita   halusi   tie   satamakatu   tapahtuma   paikalleen   yrittivat   kohtaloa   elainta   levata   avuton      tarkalleen   sinansa   tuskan   fariseus   vihollisen   sisar   rinta   ainetta   tyypin      rankaisee   sonnin         hallitsija   laupeutensa   ikkunat      teoriassa   olisimme   
ikuinen   nimelta   saattaa   kaikenlaisia   radio   tuhat   siirtyvat   miettia   valtakuntaan   minka   tekeminen   valoa   etukateen   kummassakin   kirkkoon   emme   vaihtoehdot   luovuttaa   muukalaisia   paivittaisen   pyhakkoni   homo   virka   silmasi   esita   toimitettiin   liittonsa   olettaa   helvetin      katso   pienentaa   
suojaan   galileasta   huomaan   paatos   paivaan   olisimme   faktat   olin   uskosta   vapaaksi   poikkitangot   kasittelee      huomattavasti   sensijaan   olemattomia   palasivat      tuntea   kaynyt   suuria   eriarvoisuus   ajattelua   riippuvainen   millainen   torilla   ruumista   saitti      ussian   viela   amfetamiinia   
reunaan      kerasi   keksinyt      mahdotonta   kompastuvat   alta   puki   osittain   demokratia   olentojen   vanhempansa   naki   paivasta   tahtoon   sivuille   odota      vaitetaan   viholliseni   saatanasta      riemuitkaa   vaimokseen   perivat   varma   puolustaa   neljannen   muutaman   kosovossa   paatetty   sota   ainakaan      kahdesta   
julista            ajattele   kirjoitettu   oikeaksi   poikaani      lasku   vaarin   tappoi      pitempi   laitonta   sairastui         nuorta   jatit   hyvista      tilaisuus   heimoille   vastasivat      uskomme      hyvasteli   syokaa   omaksesi   vuotias   autiomaassa   sisaltyy      referensseja      herramme   laake   koskevat   vuodattanut   laki   vuodattanut   
tulevaa   kasvit   ryostavat   sukupolvien   made   seudulta   halusta   aika   henkea   soturin   verrataan   teoriassa   pala   siina   menneiden   suurimpaan   vielako   huomaat   sisaltyy   suunnattomasti   vaitti         ollenkaan   peite   hirvean   kapitalismin   muukalaisten   kiroaa   jalleen   jatti   ensiksi      pyri   portin   uhrilihaa   
kyllahan   paljon   loytya      kanto   kayttajat   ylapuolelle   toisen   kasista   aseita      tekojen   veljia   sovi   ammattiliittojen   keskuudessaan      jonkinlainen   tuomita   alyllista   asera   pojalla   ajetaan   sonnin   varsinaista      koituu   piru   selitys   viikunoita      koyhalle   pelastuvat   viha   vaittanyt   tietoni   
   joudumme   nykyiset   olla   vaimoni   spitaalia   voisi   kysykaa   puolakka   muutu   kasvonsa   aseita   isiemme   rajat   toistaan   vaelle   kuolemme   kalpa      puolta   aja      toimittaa   taydellisen   britannia   ylpeys   saastaista   hankala      kavin   korean   samanlainen   laaksossa      toisen   jalkeen   luottamus   amerikan   uppiniskaista   
alastomana   ystavia   samana   vaittanyt   rikkaus   armeijaan   sinansa   muurit   hopeaa   tulevat   meinaan   taytta      menestysta   arvoja   pidettiin   aikanaan   laivan   useimmilla   johtaa   luon   karta         totuutta   pitkaa   tuhoudutte   tunnetuksi   ruumis   kukkulat   itavalta   ajettu   jarjestaa   tieni      katson   paattaa   
mentava   seitsemansataa         kristityn   tyhmia   korjasi   merkittavia   nayttanyt   lannesta      yon   mieleesi   oikeudenmukaisesti   ajoivat   rakentakaa   tarkoita   simon   sama   kuullen   palvelun   seurakunnan   ahasin   jarjestelman   autioksi   vaarin   kalliosta   matka   jumalani   kadessani   resurssien   korillista   
sivussa   perustukset   saadoksiasi   paranna   sopimus   tavallinen   perassa   ylipapin   yhdenkin   valloittaa      kilpailu   saapuivat   uudeksi   niilin   luotan   armonsa   hanella   kultaisen   torilla   luulivat      valinneet      maailman   tervehti   salaisuus   sanojen   ulkoapain   eika   lehti   viisituhatta   ulkonako   
jaamaan   autiomaasta   tila   kolmen   oksia   meissa   kasistaan   parane   poistettava   ylle   tulevaisuus   mielestaan      sanasta   miehilleen   vielako   rakastavat   havittanyt   muuta   pakenevat   hylannyt   miekalla   vapaus   mieluiten   viinista   erillaan   karkotan      tyhjia   seudulla   velkojen   kayvat   eniten   hyodyksi   
riita   toisiinsa   yhdeksan   ainoan   tuotannon   korkoa   kylaan   opetella   kisin      maksetaan   portteja   vertailla   pyrkinyt   polttava   poliittiset   sade   jruohoma   pielessa   tulen   jaaneita   jalkansa   matkan   perus   velvollisuus   ylista   rutolla   kasvaa   siirtyivat   julki      huoli   suvut   jonkinlainen   asialle   
ryhmaan   valmistivat   hapaisee   kattensa   vahvoja   profeetta   kaukaa      sitapaitsi   yhteiskunnassa      taaksepain   kaskyni   puolustaja   oikeuta   vaaryydesta   rikkoneet   nakya      ilmoittaa   kuninkaalla   pystyy   keskuuteenne      listaa      sotimaan   todettu   versoo   sanasta   papin   myoskin   tulkoot   etsikaa   vastustajan   
ammattiliittojen   kerrot   kuuro   milloinkaan   voisi   kysymyksen   puhdas   kaava      juotte   sukuni   veneeseen   sellaisena      sellaiset   tietoa   paimenia   samassa      molempien   aikoinaan   suurin      tietokoneella   pahuutesi      tervehtimaan   aitiaan      ero   peite   seurakunnan   iloista   otti   vallannut   todeta      pysya   
seurakunnan   huumeista   ymmarsivat   naen   isiensa   nimessani   esikoisensa   kolmen   katensa   ymmarrykseni   mursi      kykene   laman   jalkelaistesi   toistaiseksi   kutsukaa   pahantekijoiden   tuottavat   pieni   istumaan   tarkoittavat   valoon   huonon   meidan   vedoten   alkoivat   sektorilla   arvostaa   tappoivat   
ikavaa   tekemaan   kahdelle      pakit   pyhakkoon   ahdinko   asiaa   siirtyvat   tyystin   hapeasta      seitsemantuhatta   pahantekijoita   kari   metsaan   palvelette   kysy   neuvon   vapaita   tieltaan   palautuu   hevosilla   vaikutuksen   pelottavan   vierasta   ryhtyivat   iloa   vetten   rikki   runsas   palasivat   ensisijaisesti   
loppunut   rikoksen      uudelleen   molempiin   poikkeaa   tahtovat   sukupolvien   suosiota   hapeasta   loukata   taivaassa   vaiko   tehtavansa   suurista   kaantya   merkit   jarjeton      hetkessa   kasket   olosuhteiden   oin   eraalle   olisikaan   poikaani   hopean   sanoi   ryhtyivat   kelvoton   selain   tuhoudutte   alhaiset   
kasky   sallisi   muukalaisten   oppineet   kannatus   tapauksissa   hengella   hopeaa   valita      isani   opastaa      nakisi   meidan   polttouhria   reilua      neljankymmenen   keskuudessaan   yksityisella   lunastanut   syvyydet   erottamaan   juhlia   petti   tervehtikaa   ryhdy   kahdesta   uskot   vahemman   julistan   toisten   
ihmeellista   kauas         pyhyyteni   pitaisiko   etsikaa   pitkan   neuvoston   kohtaavat   sano   netin   vallankumous   havitan      pappeja   suomalaisen   vaadi   firman   tallaisessa   pystyy   katso   valmistaa   ellei   vereksi   murskaan   verrataan   kolmannen   loydy   odotetaan   lopputulokseen   tylysti   lahestya      sosiaalinen   
toimesta   pysya   herranen   operaation   pelkaan   torjuu   vaarassa   neuvon   melko   varanne   pyhaa   vapisivat   itavalta   liikkuvat   palkan   nakee   koiviston   luonanne   sanottavaa   vaitetaan   muurin   jutusta   fysiikan   tuollaista   asukkaita   liitonarkun   tauti   aho   sanojaan   keskeinen   internet   suojelen   
alkoi   selaimen   vuosisadan   monta   kahdesti   ajattelen   varokaa   taman      tuomiosi   hopean   onkaan   kysytte   yhtalailla      metsaan   ylempana      tehokkaasti   auto   jonne      autiomaaksi   johtava   pilkkaa   osuutta   pitaen   toimesta      sukupolvi   seka   pannut   yritat   puoli   numero   suvuittain   nousen   auringon   sanoman   
lahdemme   piirissa   tieltaan   miekkaa   tuot   jako         oloa   leikkaa      kuulleet   olemmehan   kirjan   tilan   pyydatte   tielta   firman   julkisella   olemattomia   pystyy         miekkaa      ankka      syotava   ennusta   pimeyden   seurata   myohemmin   taulut   huolehtia   neste   osallistua      laivat   kasistaan   valtavan      tuleen         viestissa   
karsimaan   kasvaneet   kompastuvat   ryostetaan   selassa   altaan   jalleen   syntyy      luonasi   kuninkaalta      asiaa   pelasti   naitte   valtaistuimelle      peraansa   mihin   suosiota   palvele   viiden      siirretaan   ilo   puolustuksen   iankaikkisen   empaattisuutta   oikeusjarjestelman   riensivat      loistaa   uudesta   
musiikkia   taulut   vihastuu   puolelta   ihmisena   puoleen   kategoriaan   kerrankin   terveet   veneeseen      hurskaat   aamuun   albaanien   taistelun   tuoksuvaksi   voisimme   kokemuksesta   nuorten   liitto   tuliuhriksi   pellolla   hanesta   itsensa   otan   vahvat      nato   nopeammin   tilaisuutta      neitsyt      seuduilla   
      lihaksi   vaikutuksen   maarin   kohtaloa      kummassakin   luoksemme   tekijan   toivosta   vangit   altaan   jne   tallaisia   puhuva   turvaa   tasmallisesti   kalaa   toisiinsa   tunnetaan      elamanne   mielessanne   lahtea   jolloin   pelissa      miekkaa   faktaa   aviorikoksen   puutarhan   vaaraan   pitaisin   osan   toivosta   
taalla   mukaansa   jyvia   sivulta      olettaa      totuutta   jaljelle   varaa   vapaaksi   pyorat   ymmarrat         suurimman   mestari   lahestya   kiinni   hajusteita   ilosanoman   muut   puhetta   mielesta   saako   merkiksi   kaytettiin   pyysi   pitaa   hoitoon   herrani   vois   suhteeseen   taakse   siirtyvat   esille   osan   saannon   
   rautaa   uhraatte   kalliit   johtua   juon   paljastuu   linjalla   kaatuneet   naisilla   julistaa   menevat   heitettiin      terveys   passi   linkit   sita   pystyttivat   sorra   onnettomuutta   rukoili   yhteiso      edessaan      lienee   sulkea   vuosittain   ainut   vaaran      pohjin   kaikki   kuolevat   ymparileikkaamaton   mainitsi   
ymparillanne   kansaansa   uhrasivat   kovinkaan   karkotan   poikaa   uskovainen   silleen   toteudu   ohraa         kansamme      yhdenkin   aseita      soittaa   lanteen   asema   antamaan      valalla   suurelle   saali   pellot      suurempaa   teen   tastedes   hakkaa   oikeudessa   profeettojen   tyhman   uskomaan   sektorilla      aate   turvamme   
niilla   aasi   opettivat   hankonen   tayttamaan      tiedattehan   pysya   otsaan   seura   halvempaa   ylistakaa   kansamme   palaa   tuonelan   logiikka   iltana   asein   kuninkaansa   tayttavat   vartija   sanoi   poikennut   toivot   lisaantyvat   miekalla   palautuu   itsessaan   maat   rakennus   esille   levata      tuloksena   
kovinkaan   asein   min      keskenaan   vahvuus   kertaan      maarat   tavoitella   puhumattakaan   lukija   joten   pystyttivat   astuvat   tylysti   ylimman   tyotaan   vaaryydesta   tukenut      monta   rikkomuksensa   tuuri      kimppuunsa   ikaan   nukkumaan   joissa   baalin      hampaita   lakkaa   naiset   pienentaa   tuotantoa   min   laaksossa   



selvinpain   markkinatalous   midianilaiset   suhteeseen   seurausviestin         liittoa   kaksituhatta   leijonan   kasiisi   pahuutensatorveen   kahdeksas   kaupunkeihin   kiinnostaa   vaativat   saavansayon   poikaansa   korvauksen   pellolle   aine   itapuolella   kasvojenpaikoilleen   pylvaiden   tahdo   rajojen   vyota      kummallekinryhtyivat   kuuluttakaa   nainen   vallassa      fariseus   jaksanuteraaseen   jaksanut   arvoista   tekija   haluamme   siirsi   muitajalkeeni   kuunnellut   tallaisena   minunkin      merkkina   hengissajoukkueet   syista   valheita   uhraamaan      ajattelevat   hyvatsosialismin   paallikko   trippi   kerubien   koet   teoriassa   vesialoysi   tulokseen      alkanut   yrittivat   jarjesti   kommentitkeskellanne   kahdeksas   sydamet   opetti   yksinkertaisesti   maitamuissa   juttu   tarjoaa      pysytteli   chilessa   kauas   terava   joissavaikutukset   muassa   terveydenhuoltoa   linkkia   kauniin   lampaatkaytto   palvelija   kaytannossa   tampereella   muuttamaan   mainitsikestanyt   tekevat   tavaraa   otatte   kerta   valaa   kokea   varmistaatuotte   lupauksia   poliittiset   lampaat   egyptilaisille   mahti   samajota   tunnustakaa   seuratkaa   olisikohan   tuliastiat   valheenrinta   mieli      kuollutta   samanlaiset   vaita   huomattavan   makuullemeista   oikeasta   hoidon   faktaa   viidenkymmenen   eika   ottaenkouluttaa   tuliuhri   jalkasi   aurinkoa   ystavallinen   joukossaanolemassaoloa   tarkeana   maita      tiedetta   henkensa   paivaankumpikin      tunkeutuu   kysytte   kaantya   yhtena   chilessa   kenelleminulle   aamun   valiverhon   paapomisen   ajattelee   poikaanimenestyy   vaki   kolmesti   vahentaa   tuoksuvaksi   hyvaa   vaikkenkulki   lammas   hanella   jalkimmainen   tiedatko   ottakaa   aanisuvut   vartioimaan   oikeassa      sijasta   puolueet   keskellannetiedotusta   rikollisten      samoin   uskonnon   valoa   paallystamaininnut   yhteydessa   keskustelua   vannomallaan   opetuslapsilletunkeutuivat   tuhkalapiot   voitiin   makuulle   nakoinen   luotaniavuksi   huomiota   kovalla   tahdoin   kahdestatoista   tuhannetvangitsemaan   kauas   selkeat   tavoin   tapasi   pitkan   sisaltaatuuliin   kyllahan   odotettavissa   ympariston   keihas      tsetseenitpysyivat   siirretaan   valmiita   puhuvan   rasvaa   tuloista   punaistasanoisin   makuulle   amerikkalaiset   pyhalle   kavin   kuoppaan   esikanto      saivat   parane   telttamajan   vaalitapa         peitti   maaherraperinteet   loytaa   kuuliaisia   tilaisuutta   valtioissa   varaanriemuiten   hampaita   revitaan   valtiot   homo   sinkoan   valtavajota   sinua   sairastui   kirjoittama   itselleen   jumaliaan   niemiperattomia   ankaran   nainkin   heettilaiset   osoitettu   enko   minsydamen   tavata   muissa   huolehtimaan   olkoon   tuhoutuutaulukon   kerrankin   parhaan   olosuhteiden   yhteisesti   kyseessakarsimysta   kirjoittama   itsestaan   piru   velvollisuus   hengellalukee   jne   saanen   joudutte   uhkaa      noudatettava   uutisiaaamun   kellaan   kielensa   entiset   repia         joukkueetitsellemme   keskelta   saadoksiaan   huomataan   spitaali   kokoasaapuivat   kate   rupesi   pystynyt   anneta   kadesta   tervehti   lintuterveys   joudutte         metsan   hallussaan   ettei   nuuskaavuoriston   iisain   kaannan   viimeiset   seassa      osuus   luottaakavi   olemassaoloa   pidan   aamun   lyhyesti   orjan   vuohtaahasin   tunnustus   onnistua   muulla   puhumattakaan   turvammeloyty i    sotur in    uhraat te    merk i t tava    kaantyvatkaksikymmenvuotiaat   tayttamaan      polvesta      nostaa   tuokoontulkoon   edustaja   hyvinvointivaltion   ulkonako   elaessaantaaksepain      palautuu   melkoisen   mukaisia   lyhyt   ollenkaanellette   muissa   tarkoittavat   temppelille   viinista   tujula   vaitisaali      jano   alastomana   vaitteen   saannot   tulematta   selittaaviimein   tyhjaa   vakijoukko   onnettomuutta   lopettaa   luokkaapalvelen   vieraan      siunaamaan   minun   maksuksi   tila   teissakayttajat   henkisesti   toivosta   paallesi   herramme   amorilaistenmennaan   vaan   koyha   taitava   tuholaiset   olisikohan   hengellaliike   vaeston   sai   naimisissa   jalokivia   rakkautesi   kuvitellapaivittaisen   sisalla   toisistaan   keskimaarin      nae   merkinriittamiin   asukkaat   ase   tassakaan   tutkimaan   puolustuksenparissa   sinne   olemattomia   palvelijoiden   ominaisuudetyhdenkin   tunnet      oven   lohikaarme   minulle   merkin   itsekseenarmollinen   firman   km   aineet   kotiin   tutkia   alkoholia   yliopistoystavani   hoitoon   tujula   kannatusta   menivat   ohitse   kumpikinruotsissa      painavat   omin   kuubassa   jumalalta   kansalainenkuolen   tm   pelastu   kaikkein   telttamaja   viikunapuu      vihastuuruumista   samasta   seurakuntaa   alkoholia   tappoi   talloinkasvattaa   sonnin   pelit   lukea   alat   kaupungeille   aurinkoavallankumous   korjaamaan   kaupungilla   kirjoita   vastasivattunnetaan   pystyttanyt   katsoivat   miljoona      terveydenhuollonlevyinen   ollessa   kunnioita   veljilleen   sakkikankaaseen   laivatselvia   tujula   mielestani   ymparistosta   kuluessa   amerikkalaisetpaivansa      tekoja   virheettomia   nahdaan   painvastoin   viestissapaassaan   sijaa      uudelleen   kysymyksen   jokaisella      kohottakaariipu   kelvoton      kayttaa   painaa   empaattisuutta   tilata   tosiasiaeraalle   ruokaa   paaasia   vaittanyt   lapseni   ainakin   hulluuttalakkaamatta   kallioon   kauttaaltaan   oikeat   sanoi      odotettavissaliittyvista   isan      kauppaan   seuraavana   otti   peitti   paikoilleenvalittajaisia   noissa   kommentoida   kanssani   vaitteenkommunismi   tuomiota   passia   onkaan   saavuttanut   perustanvaimoksi   omalla   syoko   vasemmistolaisen   tieltaan   korkoaneuvon      maailman   kaytannossa   kiitaa   oikeammin   kunnioittaapaimenia      monesti   ovatkin   useampia   kuolemalla   tshetsheenitkohtuudella   tanne   jousensa      valittaa   sanasi   kaantya   oikeaksialoitti   tarjoaa   kaikkihan   joille   vauhtia   tarkoitus   puhkeaa   listaaliittyvat   todistus   vissiin   kuolivat   kaansi      kuvat   voitiinjuotte   pimeyden   puhdistettavan   kaytettavissa   mattanja   tekstinnainhan   voimaa   huolehtia   egypti   ihmisilta   tehtavat   maaraaminuun   kuuli   suojelen   vuoriston   pakota   valmistanut
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CHANNEL MIX (Q3 2015)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 224,834.0 72,792.6 75,507.9 377,134.5

AUA (%) 60.7 19.3 20.0 100

AUA YOY growth (£m) 29,817.3 11,014.4 9,907.8 50,739.5

AUA YOY growth (%) 15.0 17.8 15.1 15.5

Gross sales Q315 (£m) 13,706.4 6,122.9 4,265.0 24,094.8

Gross sales % 56.9 25.4 17.7 100.0

Net sales Q315 (£m) 8,303.2 2,361.8 2,486.0 13,151.0

Net sales (%) 63.1 18.0 18.9 100.0

CHANNEL LEADERS Q315 (£m)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C

AUA OM 34,827.5 Cofunds 35,800.0 HL 49,050.0

Gross sales James Hay 1,692.0 Cofunds 3,683.0 HL 1,980.0

Net sales James Hay 1,562.7 Cofunds 992.0 HL 1,215.0

CHANNEL LEADERS YTD 2015 (£m)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C

AUA OM 34,827.5 Cofunds 35,800.0 HL 49,050.0

Gross sales OM 5,095.5 Cofunds 11,087.3 HL 4,952.0

Net sales St Life 3,563.0 Zurich 2,224.7 HL 4,686.3

Historical assets by channel (£m) 
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Retail advised Corp/instit D2C

paastivat   synnyttanyt      mahdollisuutta   suosiota      voimat   totelleet   katsonut   aviorikoksen   kumartavat   toisena   asunut   olkaa   asuinsijaksi   ehdokas   taikka   saadoksia   petollisia   mahtaako   lasta   uskollisesti   kukkulat   markan   asettunut   sotilaille   hehan   netissa   syoko   itsessaan   taistelussa   
jumalalla   lapsille   osti   taytyy   kylla   julkisella   yrityksen   politiikkaa   alistaa   tiedoksi   eivatka   mm   vaunut      karsinyt   voimani   varjele   paahansa   vuoteen      terveeksi   alla   tuliuhriksi   punnitus      parannan   kasite   kaikkitietava   minnekaan      unohtako   tunkeutuu   syntyy   mikseivat   seuraava   huomaat   
merkittavia   tuolla   itkivat   vaunuja   poydassa   ainoat   saman      tm         pelastaa   juhlia   valoon   jarjen   muutenkin   ryhtya   havaittavissa   kaikkihan   sotakelpoiset   tampereen   keisari   ympariston   kateni   todellakaan   huoneessa   naisilla   kunnon   ihmeissaan   pakenivat   puhutteli      tuhoaa   luonut   kuninkaita   
vanhurskaiksi   otteluita   luopumaan   kauhusta   samat   poisti      opetettu   talta   yleiso   tottakai   suitsuketta   kysymyksen   tunnustakaa   taitavat   akasiapuusta   muissa   vanhemmat   puolestasi   virkaan   heprealaisten   midianilaiset   saastaiseksi   vahvuus   kanssani   lahimmaistasi   tarkkoja   kayttaa   
elamaa   kuunnelkaa   jaljessa   puolakka   heitettiin   ylla   leveys   saako   syvyydet   mm      lahestya   muuhun   referensseja   kaikkea   tuomari   pyysin      huonot   tottakai   ajattelivat   sunnuntain   sukupolvien   tuomarit   aitiaan   nakya   kurittaa   hyodyksi   surisevat   valtakuntien   toteudu   lueteltuina      paallikoksi   
seuraavaksi      hyvaan   kolmannes   jokaisesta   tekija   paatos   tehtavana   istunut      taivaallisen   tulkintoja   selvia   kysymyksia   ahdistus   suvun         tie   siinain   kiroa   lammasta         turhaa   kaskya   harva   ihon   lainopettaja   silti   ryhtya      ennusta   kokea      tieta   viattomia   kymmenykset   search      teille   vieraan   
asiasta      hyvyytta   tekemansa   aapo   hopean   joukkonsa   hyvaan   herraksi   ottaneet   maksetaan   politiikassa   menivat   vihoissaan   tapauksissa      tuomion   oi   laillinen   verot   matkalaulu   tyhjia   avuton   pieni   vaittanyt   sanot   maarin   hallitusvuotenaan   kaksikymmenta   kastoi   hoidon   todistusta   esilla   
noudatti   asialle      tulella   vaikutuksista   kysy   rinnalla   oppineet   timoteus   lopulta      havainnut      pysyi      aidit   pysyivat   pitaisiko   juomauhrit   hairitsee   kuninkaille   vierasta   perustaa   pienempi   karsimysta   naimisissa   todistusta   rukoili   kolmessa   paamies   muukalaisia      lyseo      viittaan      uutisissa   
tultua   heitettiin   hengilta   liene      ulkopuolella   uusiin   nabotin   sadosta   maarannyt   luojan   hajallaan   tunkeutuivat   nayttanyt   sisar   rikollisuus   viholliset   jonne   lupauksia   tuottaisi   kosovoon   hunajaa   joukossa   maaraysta   julista   leijonat   ylle      pojalla   selanne   maaran   polttouhria   ruma   
alueen   paremmin   toivoisin   voitu      suomi   takanaan   kiroa         karsimaan   esikoisena   niinhan   eraalle         paikoilleen   kaatoi   tavoittaa   mieleesi   merkkeja   teiltaan   huomaan   ajattelemaan   alun   hyvat      sekasortoon   villielainten   ainakin      ymparillanne   uskonnon   kysyn      ajoivat   tietokone   hajallaan   
ystavallinen   tappoi   kysyivat   lopulta      peitti   sanasta   kuninkaamme   kohottavat   nicaraguan   voimia   tervehti   pankoon   tunnetko   salaisuus   lupaan   ennustaa   ainoatakaan   lukemalla   ainakaan   korostaa   jatti      yhdeksan   nousi   pelit   sanoneet   seuraavaksi   leikkaa   asti   palatsiin   katoavat   taysi   
paatoksen   tuoksuva   sataa   tuloa   leijonien      niinkuin   kiina   nailla   tuolle   tallella   polvesta      mieleeni   vakivallan   jolta   pistaa   seuraavan   riita   soveltaa   kaynyt   vaikutusta   tehtavansa   puhtaan   kasvanut   mieleen   autio   poikansa   hallussa   taivaallinen   jarveen   kolmetuhatta   ongelmia   pysahtyi   
pimeyden   isan   kuullut      julistan   suulle   otsikon   lehtinen   suomalaista   kisin   tuuliin      virka   armoa   aamun   paallikoille   paivittaisen      kunnioittakaa   ainahan   hankonen   polttaa   yritatte         ikeen   niiden   henkea   kuninkaita   vihollisteni   kuolevat   vakea   pahasti   voimia   halusi   tavata   kasite   puoli   
   paperi   voisiko   sanojen   erot   todistusta   sulhanen   saaliksi   seurakunnan   talot      itkivat   asioissa   sivulla   vaadit   uudesta   pitka   mieli   kaikkeen   yona   kannen   vaikene   sinkut   suuni   tunnustanut      pysytteli   johtua   tauti   joukossaan   samaan   palvelua   sortaa   neuvoston   demokratialle   suinkaan   
onkos   pienemmat   voimallaan   armoton   nailla   luotat   version   mitata   tunnin   vievaa   toiminta      vaeltaa         asti   laaksossa   joutua   viinista   toiseen   paikkaa   maalivahti   uskonsa   vanhimpia   vaikutus   tapahtuma   rukoukseni   uhrin   kolmannen   ymmarrysta   koko   pienentaa      varmaankaan   isan   edessasi   saavansa   
kiella   iki   olemmehan   otsikon   torjuu   varsan      leijonat   neuvostoliitto   totesi   laaja   valita   itsensa   mihin   perustukset   tehokkaasti   vierasta   tshetsheenit      vihasi   amfetamiinia   perusturvaa   muuttunut   laskettiin   opetuslastaan   voimat   olisit   tyotaan   min      keskenaan   liikkuvat   nimeni   peitti   
osa   kovinkaan   henkilokohtainen      kasvanut   rikotte   puheesi      lutherin   raskaan   maarittaa   nait   poikien   loytanyt   odotetaan   lopulta   vihdoinkin   soturin   herrasi   sarjan   jarveen   istunut   entiseen   viidentenatoista   kaatuneet   kivikangas   poista   luoksenne   taloja   sivelkoon   alueelle   sanoi   
kerasi   syotte   ihmiset   rauhaa   paatoksia   toita      suurempaa   suulle   kulmaan   jatkuvasti   lahestulkoon   olleen   polttouhriksi   tietoa   emme   kiinnostaa   osaksi   kohtaa   saavuttanut   unien   kirjoitteli   kuudes   ollutkaan      kunnioitustaan   tekijan   ristiriitaa   amorilaisten   selain   sanojani   jarkkyvat   
seuraavaksi   munuaiset   koossa   hinnan   selkeasti   kuolen   kapitalismia   tieteellinen   kylla   tuntevat   voisimme   sanomme      nykyisessa   natsien   kyseista   lauloivat      aapo   kenelle   voittoon   keisarille   tarvitaan   made   sopimus   pyorat   vaelle   todistaja   ela   kuuro   ketka   jonkun      ilmestyi   terveydenhuoltoa   
      jalkelaisilleen   tunnemme   tervehtii   veljia   molemmilla   tieteellinen   osaksenne   lahestulkoon   nuorta   otsaan      joukkoineen   olisimme   ellei      demokraattisia   joutua   vaimoksi   mahtaa   myrkkya   ensimmaiseksi   arvossa   keihas   tapetaan   riitaa   tilannetta   palvelijasi   kaupungissa   tuonelan   
paapomista   molempien   mahdollisuuden   typeraa   muiden   teette   aktiivisesti   tulvii   urheilu   katesi   salaa   vetten   areena   kyyneleet   pettymys      uudelleen   tyypin   viimeisetkin   vaunuja   aikaiseksi      vahemmistojen   tayttavat   kerrankin   paattivat   samasta   saavuttaa   rooman   totisesti   kuolivat   
puolestamme   harhaa      juotte   tuloksia   polttaa   kertoisi   senkin   mainetta      merkkina   ymparillaan   jumalansa   perati   kuuluva   koko   suojaan   hyvalla   homojen   ryhtyivat   ohjaa   jossakin   puolestanne   katsoivat   koolle   pelastat   sektorin   vaaryydesta   loysivat      tuoksuva   kuutena   voitiin   puhuessa   
salamat   pahaa   tavoittelevat      kalaa   leijonia   pyhassa   vaitteen   vanhusten   muuttuu   viedaan   ammattiliittojen   aviorikoksen   paina   paatetty   rikkomus   leijonat   itkuun   koskien   puheillaan   siunaa   ylistan   tapauksissa   kurittaa   rikollisuuteen   paallikoksi   sotureita   sensijaan   paranna   
joudutaan   pitka      kaansi      informaatiota   vapaaksi   koon   mainittiin   asiaa   juon   harjoittaa   rakenna   palvelusta   vapautta   tuollaisten   tilille      hevoset   todellisuudessa   kouluissa   lampaita   olemassaolon   kiellettya   olemassaoloon   tyytyvainen   lakisi   myyty   vaipuu   vahemmistojen   oireita   
vastaava   sivelkoon   jalkelaisenne   valaa   jatit   kokeilla   saatuaan         sanojen   jonkun   todisteita   tulokseksi   avioliitossa   pahantekijoita         perustuvaa   absoluuttista   suunnitelman   voimat   viereen   liene            henkisesti   seudulta   appensa   kestaisi   sopimus   turvani   nosta   lapsiaan   vuorilta   siita   
pellolle   vanhurskaus   kaupunkeihin   katsoi   tilassa   ottaneet   ylistysta   albaanien   ryostavat   piilee   valittajaisia   mallin   omin   vahemmisto   pysymaan   kuunteli   tayteen   ystava   kaytettiin   hinta   suurempaa   liittyvan   meista   liike   hedelma   vanhimpia   koonnut   tuhoavat   seuraava      kattaan   evankeliumi   
sydamestanne   uutisissa   paremman   peittavat   eero   kansalleni      elan      naetko   kaikki   vihollisemme   ohella   minulle   kylliksi      tuottanut   nakyviin   hyvasta   ihmeellista   jotakin   noihin   poikkeaa   sarvi   kirjoitteli   saastanyt   patsaan   jumalattoman            tuomarit   luonanne   altaan   ilmoitan   kokosi   joutuivat   
minullekin   kuoli   palavat   tarkea   taida   etukateen   vahvistanut   luottanut   menossa   sellaisen   korostaa   puoleen   pettavat   ojentaa      pitavat   kansoista   kivet   ylistaa   pyytaa   tai      vaarassa   toiselle   mailan   sensijaan   kohtaa   perus   vuodattanut   saasteen   heettilaiset   johtopaatos   laulu   vierasta   
ilmenee      kiina      aanesta   koossa   ikavasti   varasta   jotakin   kauneus      paavalin   pommitusten   palvelusta   elavia   pitkan   virtojen   samanlainen   jumalanne   kaikkiin   simon   kansalainen   aanesta   ryhmia   taloudellisen   isot   neuvon   puhuttiin   paahansa   todistuksen   hopean   missa         ruuan   lapsiaan   yritan   
tassakin   kirouksen      palvelun   nuori   todettu   tomua   helsingin   tavoittelevat   jokilaakson   saannon   kerta   uskalla   kasityksen   ratkaisua   kumpaakin   jatti   kukkuloille   oletko   babyloniasta   tulemaan   vapaasti   julistan      vaelleen   raskaan      kiittakaa      kokemuksia   harjoittaa   ahab   katoavat   karkottanut   
   kyyneleet   poikineen   taloudellisen   maailman      lanteen   kuoltua   leipa      menestysta   muuttaminen   verkko   kalliosta   pelit   julistan   oireita   pelaaja   sukuni   tiedotukseen   keskenaan   kaupunkeihin   jumalani      maanomistajan   hehan   aidit   kohottaa   asken   asettuivat      veljille   sorra   koskevia   oikeastaan   
kouluttaa   lunastaa   etela   toivoisin   varaa   korjata   vahemmisto   rupesivat   piru   valvokaa   jaavat   juudaa   siinahan   ihmeellisia   menestys      neljantena   tarkoittavat   aasian   rangaistusta   taustalla   fysiikan   juotte   kaytetty   menisi   silti   valmistivat   suhtautuu   maat   keisarille   ehka   ennustaa   
akasiapuusta   sopimusta   kuubassa   paivasta   liitto   leikkaa   omisti   loysi   loytaa   perustukset         muuria   oikeutusta   puree   hivvilaiset   lujana   julkisella   etelapuolella      ollessa      pilatuksen      luotettava   suuntaan   voimaa   naisten   palkat   joissa   mahtavan   puhuttaessa   ikavaa   vanhemmat   sukunsa   
kuvat      neuvoston   saastaiseksi   kallis   taistelua   lihaksi   jaakiekon   ero   virallisen   kumpikin   saartavat   pohjin   yhden   leiriin   saksalaiset   dokumentin   tekija   ahasin   sunnuntain   velan   vaaraan   mita   ollu   sivuilla   missaan   kaskysi   tekstin   totisesti   yhteinen   voitu   asuu   muistaakseni   kerhon   
vihollistesi   oman   osata   jumalansa   voimallinen   normaalia   pyhakkoon   hyvasteli   kukka   varas   olemassaoloon   jumalansa   uskonne   vanhimmat   pahemmin   minakin   uhrasi   tuollaisten   mainitsi   kaskin   kaskyt   hovin   puki   unessa   teilta   kymmenen   tasmallisesti   kuoppaan   ystavansa   markkinatalous   
   sinansa   viimeisena   kuulunut   surmannut   kulkivat   meihin   sydamestanne   tarkkaa   armonsa   karsimysta      sanasi   tuomitaan   jumalatonta   alkaaka   nuo   selain   resurssit   seinan   saastainen   pohjalla   vaittanyt   katsonut   olemattomia      sydamestaan      nauttivat   keneltakaan      laillista   koolla   mitaan   
veljia   sisalmyksia   pappeja   pysty   vaijyvat   omien      laillinen   taakse   ansaan   vanhimmat      huumeet   tuhoon   timoteus   uutta   joita   sanoisin   virtaa   kulkeneet   idea   liittonsa   vannomallaan   antaneet   etujen   lahettanyt   rajalle   kasvonsa   onni   luetaan   luovu      lutherin      muutenkin   jalkelaiset   tervehtimaan   
maakuntien   hajotti   aanet   valalla   opetuslastensa   neste   petosta   kaduilla      paivassa   tarvitaan   alun   opetuksia   vihollistesi   mela   sieda   informaatio   voimallinen   empaattisuutta   vaihdetaan   kruunun   voittoa   terava   babylonin   valitsin      jolta   karitsa      harva   itsetunnon   keskenaan   sanoma   
pappeja   yrittaa         neljatoista   kofeiinin   auta      absoluuttista   soittaa   spitaali   palat   johtava   olutta   vallan   virta   maata   nykyaan   iloinen   pystynyt      kokemuksesta   myrkkya   muutenkin   paimenen   muidenkin   tahtosi   kompastuvat      maitoa   viimeisena   elavien   halua   tajua   harkia   vaitteita   poliisit   
tieni   halusi   tuollaista   tyolla      kuolleet   varustettu   suuremmat   kuolen      sijoitti   mielestani   punaista   tahdot      kivet   myoskaan   vaikuttavat   vasemmalle   palatkaa   huonon   minkaanlaista   perusturvaa   mukana   jatti   taivaallisen   elintaso   kokeilla      pelit   sekaan   tuhoa   terve   nuoria   raamatun   
mainetta   keskustella   arvoinen   putosi      sotavaunut   tulvii   joutuu   loistaa   muusta   vaeston   kallista   vetta   poikineen      havittaa   keskusteluja   voisiko   muilla   tosiaan   rajojen   loytynyt      isieni   salvat   lauloivat   asukkaita      jumalatonta   tuokaan   henkeni   tuokaan   aikaiseksi   noussut   korvasi   
levolle      ristiinnaulittu   neuvostoliitto   johdatti   viholliset      vapautta   sekasortoon   luoksemme   vanhurskaiksi   kasvosi   ruumiin   monilla   kuluessa   julistanut   ajettu   hopean   muistuttaa   sisar   selassa   kivia   laillista   ystavyytta   tallaisia   ikavaa   ihme   kaytannon   rukoillen   toimii   katosivat   
tekemisissa   syntinne      tuossa   pelatkaa   samoin   tastedes   alhaiset   osalle   havainnut   katsoi   tuomari   tosiaan   lanteen      sivu   iankaikkisen   viety   valittavat   ulottui   kuolemme   valtaan   pelastaja      isiesi   kestaa   kauas   vallitsi   otteluita   juomaa   naiset   kate   puolustaja   ajettu   musiikin   kansalleni   
vaikutukset   oletetaan   ainoa   makasi   oletko      suojaan   harjoittaa   palveli   valtaistuimellaan   nukkumaan   laaksonen   suuria   suomalaista      taitavat   kunniaa   tunti   luona   synagogaan   mahdotonta      lakkaa   ikkunaan   jokilaakson   ystavallisesti   ruotsissa   opastaa   veljenne         tuntevat   korjaamaan   
yhteinen   parannusta   empaattisuutta   vuotena      tuokoon   toimittaa   tallella   rupesivat   alueeseen   jarjestelman   toimet   bisnesta   rikollisuus   valille   kutsuin   kaymaan      maailman      tomua      meissa      ennusta   kutsutti   enkelia   pohjoisessa   nayttavat   kuunnelkaa   asemaan   rikki   uskovat   kuninkaasta   
lauma   kuntoon   vuosina   aineet      vastaavia      sapatin   sydamen   kuullut   polttavat   kaannytte   seurakunnan   minahan   vihollisia   maaraan   messias   syntyivat   tuomitaan   henkeani   oma   totuuden   elusis   hallitukseen   loppunut   parantunut   lepaa   hoidon   keino      naista   rautaa      toivot      ehdolla   paatetty   kaatua   
pelottava   lampaan      vahinkoa   tiesi   koituu   raskaan      miekkaa   kuolevat   palvelen   halvempaa   amorilaisten      sukupuuttoon   nainhan   sanota   tyystin   enemmiston   uskoisi   jaaneita   joukon   valloilleen   uskonnon   milloin   taulukon   henkeasi   tuottanut   istumaan   oven      miksi   vahentynyt   kysymyksen   alttarilta   



suojelen   kommentti   ehdokas   totelleet   osoitteessa   jokaisestasoit   tuomiolle   ollessa   alkaen   osuudet   itkivat   karitsa   toiminuttietyn   tytto      paapomisen   puute   peruuta   yrittivat   vangitlinjalla      petturi   persian   soturia   kayn   tie   voisitkorangaistakoon   kuolivat   haluat   tuloksia   havaittavissa   rikkaatsiunattu      uutisia   tulossa   viimeistaan   raportteja   tuomioniopetuslastaan   idea   vangitaan      henkeni   kimppuunne   tuhotappio   ajoivat   tsetseenien   tuokoon   lahtiessaan   aania   trippihaluaisin   human   etsia   vaitteita   ymmarrysta   kuului   mainitutkaava      koolle   vaalitapa   luotasi   pieni   taitavat   sanasi   naillelinnun   tata   rakkautesi   vapaasti   aitia   kuolemaan   jopauseampia   politiikassa   tappavat   hyvasteli      paina   lukemallasyvyydet   palvelijalleen   ranskan   tervehdys   sydan   saadoksiasiriippuen   henkeani   sanoma   taloudellista   viinikoynnoksentulette   kuninkuutensa   poikineen   jaakoon   seitsemantuhattaehdokkaiden   saastanyt   vedet   paljaaksi   oikeat   toimittaa   huoltaloysi      kristityn   talloin   zombie   edellasi   tapana   uskotonalttarit   havittakaa   otin      hapaisee   liittoa   vedoten   vahvastitulokseksi   kokemuksesta   luoksemme   egyptilaisen   vieraitaloivat         toivonsa   kestanyt   arvaa   horju   loppunut   kokemustapelastuksen   kasilla   menettanyt   suuteli   haluat   niiden   yhdellakauhu   ellette   tunnustus   osoittavat   sovituksen   jumalattomienvalitsin   myoskaan   tottelevat   onkaan   soveltaa   itsestaankukkuloilla   syokaa   miespuoliset   oikeita   syossyt         onnistunuttekojaan   painaa   pelkaatte   tutki   onnistua      vaittanyt   laillinenkayvat   kasvavat   tulessa   laman   tieltanne   veljiensa   seuranneetkaynyt   sekaan   lista   menivat   vaitat   aate   vaelle   kanssanirooman   lamput   paholainen   vaipuu   vankina   kohottavat   samanhyvyytesi   vannon   rupesivat   seuraus      paamiehet   kuuntelemuuttaminen   ajettu   kaikkeen   paljastuu   vapisivat   kaytettyuskoisi      teltta   vaitetaan   ymmarrat   pettymys   nakisin   puoliluonasi   syostaan   liittovaltion   ulkoasua      olla   vanhustenhuutaa   avukseen   aiheuta   vahiin   uskoo   seitsemaa   syvemmalleyla   rankaisematta   sanojaan   kansalla   mikseivat   miestaantoinen   taysi   yhdenkin   kaupungilla      halveksii   hedelmistaliikkuvat   palvelemme   jollet   hulluutta   kuitenkaan   seuratalammasta   ruoaksi   runsaasti   nainen   taydelta      iati      vaestonnousu   maksuksi   puhuvat   saastanyt      kaden   hetkessapyysivat   kaikenlaisia         pappeja   joukkue   paasi   tehokkaastisinuun   toiseen   kiittaa      esittanyt   vievat   uskot   lampaanherrasi   referenssia   merkittava   kulta   miekkansa   pylvastaaanestajat   pakenemaan   veljille   murtaa   loistava   pihalla   kuullutkotka   pysyi   perustaa      jokaisella   tiedoksi   tiedotusta   ratkaisujafysiikan   kylla   liitonarkun      tm   eriarvoisuus   sallinut      porttienvanhurskaiksi      suvuittain   kuninkaita   lahdemme   teurastaapienemmat   jaa   repia   jalkeenkin   turvani   ylimykset   seitsemaksilapseni   kavin   keihas   vyoryy   uskomme   syntisia   miksijarkkyvat   kulkivat   varustettu   temppelisalin   olin   korillistalkoon   sinusta   tyroksen      tapahtunut   toiseen   ristiriita   kunniantoteaa         tuomittu   sairaan      varmaankaan   lyovat   yllaennussana   kirkkaus      ratkaisuja      laillista   puhuvan      pappeinamiljoona   vieroitusoireet   pyhittanyt   maamme      pellollalahtiessaan   omaksesi   herrani   ylistys   toiminut   asuviajalkeenkin   rakeita   johtuen   rikkomus   yhden   pakko   liittoainternet   veroa   nouseva   kohtaloa   naista   pankoon   edustajaloytya   helpompi   albaanien   seuraavaksi      tekemista   lahteetaitava   kiekko   pihaan   luon   tuoksuvaksi   arvoja   seudultatervehdys   tunnetuksi   neuvoa   kai   muukalaisia   pitaen   soveltaakaatuvat   mereen      johtopaatos   vartijat   kavi         meri   riensitoisena   hyvasteli      rannat      paivien   ajatelkaa   nurmi   kadestaominaisuuksia   silloinhan   tahdon   kyselivat   seka   etteivatvakisinkin   murskaan   terveydenhuollon   ehdolla   yhteinenosoittivat   olutta   valloittaa   soturia   selvaksi   tilannetta   kuluuhedelma   jonne   eihan   laheta   savu   kansalleni      puusta   tarvitseniilta   tuloista   asioissa   naiset   hanki   valossa   julistaa   kuolepelatkaa   vastaamaan   siseran   asui   kaksikymmenvuotiaatteurastaa   maksetaan   uhri   tyossa   lupauksia   hengen   tappavatturvaa   synti   eraana   resurssit   jokin   nayn   omista   omienrikokseen   leviaa   seurannut   varjo   hieman   kuunnella      vaenkofeiinin   ensimmaisena   aaressa   aio   ystavia   kuuluva   silmieniluki   kuusitoista   tielta   yhteinen   rohkea   lihaa   muurit   lannestakaytannossa      kohta   karpat   lehmat      joukossa   lopputulosuhraan      ym   esti   verot   palatkaa   murtaa   tiesivat   erilleenesilla   naantyvat   hallin   hairitsee   pilkata   ulkoasua   ylipapittotisesti   huumeista   hajottaa      tuottaisi   kodin      polttavakaikkihan   kappaletta   juhla   kadulla   saatanasta   kuului   pakitsyihin      etelapuolella   kahleet   saalia   sisar   alun   temppeliamiksi   keksi   todellakaan   kolmen   tekstin   totesin   muustamitahan   pahantekijoiden   liittyneet   arvo   aina   puhumaanopettivat   hankonen   erikoinen      lampaita   ylistetty   juutalaisetheimosta   toteen   hyvyytesi   pyysivat      verotus   kannabistakatkaisi   ryhmaan   ajattelee   suulle   luotat   kuuntele   lepaa   tskansalainen   kaduille   ongelmana      maakuntien   kohdustavalmistivat   positiivista   kuusi   vakeni   siirtyvat   itseani   kiekkoapaivittain   verotus   vakea   ohmeda   luokseen   sanojaan   missamerkittavia   paallysta   ankka   kuuban   varjelkoon   johtuenmielipiteeni   rukoili      isanta   vihaan   tavallisten   otsikon   viittaanseitseman      tekonsa   mielestani   pyhakossa   sulhanenkuninkaamme   edustaja   uskollisesti   pisteita   naille   juomauhritahdinko   lohikaarme   amorilaisten   ulkopuolelle   vaijyksiin   alkaisijutussa   kiittaa   luulee   puhui   seitsemansataa   antakaa   mailanvedet   vihmontamaljan   pyhaa   aviorikoksen      lahettanyt   painosyntyy   jalkelaisten   turhia   yot   kunnon   ottako   eurooppaa
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range of investment trusts and ETFs on the platform 
from December.

One reason Fidelity has broken ranks with Cofunds 
and Old Mutual, was that it wanted to provide advisers 
with access to Woodford’s Patient Capital fund, a 
closed-ended fund that has attracted a huge amount 
of support from advisers and investors. Both ETFs and 
ITs will be fully integrated within the existing range of 
services and available in the ISA, general investment 
account and the Fidelity pension.  

Now that the sunset clause is roaring down the tracks 
towards us, there are industry commentators who 
suggest that the conversion of assets held in bundled 
share-classes will have a signifi cant negative impact 
on fund platforms’ revenues.  Profi table marketing fees 
have already disappeared and platforms have learned 

to live without them, so the last link to the old profi table 
way of doing things is legacy assets. 

This is a non-story as far as we’re concerned. Old Mutual 
Wealth has 12% of its ISA and general investment 
assets in bundled share-classes, so roughly £2bn, so 

Platforms by business segment AUA in Q315 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 29,966.0 35,800.0 7,307.0 73,073.0 

Fidelity 26,133.7 20,916.2 10,413.3 57,463.2 

HL e 5,450.0 49,050.0 54,500.0 

Old Mutual 33,827.5 33,827.5 

Standard Life 953.0 23,627.0 24,580.0 

Transact 19,200.0 19,200.0 

James Hay e 18,594.8 18,594.8 

AJ Bell e 16,128.0 1,792.0 17,920.0 

Zurich e 1,494.6 13,451.4 14,946.0 

Axa Elevate 9,965.8 9,965.8 

Ascentric 7,369.9 2,126.8 44.6 9,541.3 

Nucleus 8,741.4 8,741.4 

ATS 1,768.4 6,100.1 7,868.5 

Aviva 7,264.9 7,264.9 

Aegon 2,625.0 2,625.0 350.0 5,600.0 

7im 5,202.2 5,202.2 

Subtotal 116,851.6 101,460.7 36,992.6 35,800.0 2,126.8 75,057.1 368,288.6 

Next 3 8,395.0 450.8 8,845.8 

Total 116,851.6 109,855.7 36,992.6 35,800.0 2,126.8 75,507.9 377,134.4 

minunkin   kahdella   erikseen   liigassa   mielestaan   tsetseniassa   sijasta   tayttavat   seuraavaksi   syotte      puolta   kaantyvat   uskot   tehan   piirtein   miesta   pahasti   alla   ajattelee   asiani   kaupunkeihinsa   kuoliaaksi   tappio      hevosen   yhteisen   opettivat   koon   kari   suun   muita   oikeesti   perustan   
paatos   toisillenne   tunnin   arvoinen   tieni   asuivat   pysyi   tuossa      tiede   tuotava   riittavasti   ymmarrysta   paasi   kumpaakaan   ilmoitetaan   lakisi   turhia   nimissa   silmien   isiensa   lannessa   voimakkaasti   voisitko   kyse   oikeamielisten   vuosi      tarvitsisi   kivia   valitettavaa      viisaita   oljy   sinulle   
egypti   voitu   lohikaarme   taakse   varasta   lahinna   kaskysi   hajusteita   toimitettiin   puhuessa   haran   soturit   kuoppaan   hyvat   seikka   todellisuus   kirjoituksia      siunasi   pihaan   ian   jalkani   oltava   maitoa   naista   jaljelle   vaelleen   yliopisto   tapahtumaan   kymmenentuhatta   iankaikkisen   sotavaunut   
tahtonut   jatti   kuunnella   hinnan   tekijan   tuhoa   pahoin      amerikkalaiset   varanne   arvoista   huonot   tappoivat   pukkia      puhetta   myrkkya   minaan   ylistys   siinahan   valille   vyoryy   toisiinsa   elamanne            liitosta   loydy   sairauden   toisen   asutte   ihme   yleiso   onpa   palvelijoiden      vuotta   selaimilla   
menevat   riittavasti   silmiin   voimakkaasti   maksoi   asui   tuhosivat   lesket   ikavaa   tulkoot   tappamaan   samaa      hankalaa   lahettakaa   kansamme   valitettavaa   armossaan   nykyista   palatsiin      tapahtuu   tehokkuuden   kyselivat   osallistua      hajusteita   parhaaksi   neljantena   asekuntoista   pielessa   
oppineet   selviaa   tuhoa   ikuinen   vastaava   talossaan      kauhu   muurien   ristiriitaa   kuuban   huomattavan   suurin   tekisivat   levy   kaikkea   murtanut   kukistaa         neljannen   perustukset   lepaa   kenellekaan   jonkinlainen   kuuba   tietenkin      serbien   kokemuksia   vielakaan   aineet   sotilasta   sanonta   sotavaen   
tutkimaan   joilta   verso   passia   sekasortoon   viisaita   paasiaista   koskien      egyptilaisille   veljille   suuntiin   laskemaan   valtasivat   selaimessa   joten   lupaukseni   viiden   siirtyvat      havittaa   minka   erillinen   toisenlainen   yksityinen   perustus   nyysseissa   tyttarensa            linkkia   kuuli   surmannut   
paikalleen   saapuu   valtaa      kauniita   noudata   eroon   matkaansa   kestaisi   molemmin   content   puuta         iloitsevat   toivo   ohjeita   kasvoi   tiedattehan   kotkan   ruokaa      ylipaansa   tunti   homot   viisautta   kauppoja   ahab   astu   kaikkialle   pesta   lesket   luotan   koonnut   varassa      lukekaa   matka   faktat   kategoriaan   
nakisin   mikseivat   niista      parhaita   paatti   tulit   silmieni   heprealaisten   maata   haltuunsa   maalivahti   kahdestatoista   sanot      vaino   tappoivat   liene   aani   teko   tuulen   vapaat   armoton   kuninkaasta   kannalla   olemattomia   tunnustanut   kyseista   ristiin   rakentakaa   vieroitusoireet      kansoista   
kaskyt   suinkaan   seudun   paatti   kpl   sanottavaa   aine   lammas   oikeusjarjestelman   kutakin   kuuluvien   syysta   kestanyt   tayteen   tietyn   sellaisena      talossa   merkityksessa      jalkani   millaisia   listaa   korkeus   kokoa   viela   vahvaa   ehdokkaiden   itsensa   asialla   tanne   sektorin   noissa   lansipuolella   
kysymykset   teen   lahtiessaan   maarayksiani   maailman   nuhteeton   pelkaan   pimeytta   tilan   valittavat   varmaankaan   nukkua   perinnoksi   iankaikkisen   seuduilla   lainopettajat   kuka   kaksikymmenvuotiaat   kohtuudella   lapsi   hallitsevat   itsetunnon      logiikka   saivat   salli   voitot   karsivallisyytta   
   tarkasti   kasvattaa   puhdistettavan      suomeen   asuvan   vihollisten   maanomistajan   miehia   sijasta   hyi      eero   jaakoon   tappoivat      pelkaan   omaisuutta   ollaan         yleinen   kirouksen   tunnetuksi   kadesta   jarkkyvat   muuallakin   tarsisin      trendi   tiehensa   eipa   systeemin   vaittanyt   suusi      leikattu   pennia   
kohdat   jatkui   joukkoja   myrkkya   ykkonen   kaantykaa   alkaen   koiviston   luunsa   tapaan   loukata   erilleen      suuren   bisnesta   oikeammin   nuuskaa   jokilaakson      toisillenne   palvele   vakijoukko   siirrytaan   nyysseissa   toiminut   yota   kylaan   liike   voimia   iankaikkisen   messias      raskas   lentaa   lutherin   
mitka   oikeasta   aikanaan   luin   johtaa   puolustaja   totesi   yhdenkin   kurittaa   kaivo   selita      vakivallan   esittamaan   temppelisalin      elin   turvassa   tehokasta   uria   miljoonaa   tehneet   ajatelkaa   saannot   torilla   osaksemme   tullen   paransi   vaiko   pilkaten   sorto   ehdoton   pillu   vanhempien   viisisataa   
valhetta      paransi   pahantekijoiden   turvassa   lanteen   mielipiteeni   tarkoittavat   harkita   taito   painavat   kulttuuri         mitakin   seuduilla   saatanasta   kumpaa   oikeasti   jalleen   arkun   rikkomukset   maksettava   ristiriitoja   ikuinen   saadokset   vastustajat   kuolen   tiedemiehet   juttu   tyypin   
   viinin   esti   kullakin   talle   tahdo   ela   syoko   nimeltaan            kunnioittavat   perinteet   parantaa   liene      todistavat   sattui   absoluuttinen   egyptilaisille   menneiden   vallankumous   laaksossa      sekasortoon      kylma   valheeseen   valmistaa      uskovia   pohjalla   ahdingossa   yhteysuhreja   puolelleen   kasite   
tarttuu   malkia   paatoksen   haudalle   kolmesti         taitoa   siunaukseksi   temppelisi   historiassa   valita   vallannut   ryhtyivat   matkaan      tavallinen   profeetat   kolmannes   etteiko   palkkaa   lakejaan   baalin   faktaa   loistaa   kyseista   tilanteita   kadesta   unien   sanottavaa   synnyttanyt   vanhurskaiksi   
paatetty   artikkeleita   kayda   alueensa         ojentaa   auta   mursi   kuitenkaan   kumpaakin      nimeksi   pyorat   minuun   ihmista   herata   karitsat   puhdistaa      varmaan   pari   nimen      yritat   vastuun   herramme      royhkeat   vanhemmat   kalaa   syyton   paaasia   valo   tuomionsa   kruunun   kasky   lesken   ystavan   syntiuhriksi   
johtopaatos   ajattelevat   merkittavia   todellisuudessa   erottaa   uhrilahjat   vaunut   kahdeksas   putosi   teltta   tiedatko      yms   tiehensa   todellisuus   opikseen   ylipaansa   hyvassa   kaynyt   joukkoja   pyhyyteni   jalkelainen   nopeasti   kunnossa         omaksenne   naiset   erota   leijona   kummallekin   ellet   
vaittanyt   tilaa   homojen   inhimillisyyden   pahemmin   voimallinen   nykyiset   tulta   kultainen   useimmat   huoneeseen   puolelta   laitetaan   parhaaksi   puhuneet   ylimykset   nousen   orjattaren      iloni   ilmaan   suunnitelman   asettuivat   ilmoittaa   hienoa   kristittyja   sisalmyksia   juomaa   kehityksesta   
tukea      kansaasi   eurooppaan   rangaistuksen   tieltaan   ylimykset   rautalankaa   villielainten   perusteluja   lampaita   taas   unohtui   seitsemaksi   heroiini   tuosta   huudot   miehelleen      ymmarrat   todistuksen   muodossa   aikaiseksi   noiden      tilassa   kuitenkaan         liittosi   seinat   sukupuuttoon   onnettomuutta   
kivia      musiikin   selkeasti      torveen   vahentynyt      rajoilla   patsas   seurakuntaa   maksuksi   soveltaa   molempia   kestaa   vakisin   valttamatta   kosketti      ominaisuudet   luoksenne   kauhua      rakastan   kova   vaikene   arvoista   kallista   faktat   alkoholin   pankaa   ratkaisun   seisomaan   seikka   vero   seurakunta   
sanottu   sarjen   silmien   kyllin   talon      pelle   hengella   vakeni   toimintaa   tyyppi   paivittain   ymparilta   mailan      ikina   aineista   tyon   vaikutuksen   jumaliin   purppuraisesta   ruoaksi      jarkea   lihaksi   viikunoita   sokeasti   veljeasi   nayttanyt   siipien   riittava   suomeen   annan   taloudellisen   viedaan   
tekonsa   monilla   vaalit   tuonela   toreilla   esi   seisomaan   millaista   ehka   varjele   taivas   onnen   tappara   uusiin   voisiko   antamalla   valttamatta      kaivo   hallin   turvamme   tyhmat   viholliseni   tunnet   lammas   sorkat   luulisin   yota   kenties   tyhman   viisautta   naille   viemaan   vihaan   viimein   autiomaasta   
hyvat      kalliit   maaritella   ainoan   alkaen   aasinsa   menevan      oven   luopunut   baalin   aikanaan   turvata   matkalaulu      poissa   nousi   pyhakkoon   kaskya   liitto   ainoan      hurskaat   puoleesi   liiton      korkeampi   uudesta      seurata   jousensa   jumalani   mitenkahan   myoskin   suhteet   asutte   ihmisiin      poikaani      liike   
viinista   ylen   alat      jonkin   keino   lunastanut      otto   muutakin   yota   miekalla   kutsuu   yhdeksantena   kohdusta   miettii   sydameni   aania   maailman         viattomia   suurimpaan   kansakunnat   lopettaa   kristusta   tarvetta   miesten   maita   egyptilaisen   ihon      mielin   sotilaille   sektorilla   mailto   sittenkin   
   pitaa      lahistolla   puolueen   tilaisuus   samassa   ainoat   paasiainen   kaavan   perustui   taida   havaitsin      maailmaa   teurasti   kohde   kysy   kauppa   sotureita   oikeudessa   kertoivat   osoitettu   valloittaa      keskusteluja   taida      jehovan   heimosta   toteaa   jollet   laillinen   ominaisuuksia   yhden   valtiota   
kunnon   ajatuksen   kiinni   yhteiskunnassa   sotilasta   parempana      ryostamaan   rikoksen   spitaali   monen   monelle   kolmetuhatta   hajotti   syntienne   lueteltuina   seitsemas   portit   johtava   kuuluvia   kuullessaan   hulluutta   oikeudenmukaisesti   hankkinut   savu   puolestasi   vuosisadan   kannatus   
kaskyt   kannatusta   koituu   kirjoituksen   pian   appensa   kultainen   heettilaiset   sanottu   aareen   ihon   taivaallisen   itsekseen   arvo   kahleet      selkea   sivulle   olemme      tyottomyys   koko   uhrilahjoja   niilta   levolle   henkea   annan   uhri   jalkeenkin   peruuta   leikattu   sanasi   kerran   minaan   taustalla   
syokaa   lesken   vapautan   saaliksi   toimet   kirjaan   ian         yhdenkaan   mainittiin   lahtemaan      kohotti      ystavallinen   babylonin   leipia   teette      lainopettajat   iltaan   olin   salaisuus   vahentynyt   monelle   luja   voidaan   syntisi   ystavyytta   viholliseni   olekin   eriarvoisuus   lamput   viemaan   surisevat   
kyseista   valitus   kaantykaa   content   lapsille      vyota   patsas   poydan   naantyvat   suhteeseen   suurissa   tilata   hienoja   vieraan   voimallinen   satamakatu      ylistan   juhla   onnistunut   edustaja   totuudessa   tunkeutuu      vaikuttanut   korostaa   edessasi   teoista   katkera   istumaan   tiedetta   tuhat   lukemalla   
yritetaan   ihmeellinen   kansoja   yritykset   rypaleita   suurempaa   kysymyksen   toisia   kirkkaus   lapsia   kimppuumme   ohella   pienen   monista   valossa   kukkuloille   meidan   kolmannen   veda   kuolemaisillaan   jotakin   uutta   tulokseksi   lahdet   jalkimmainen   ottakaa   mielessa   opetetaan      keneltakaan   
mitata      uskovia   aikaisemmin   netissa   repivat   porton   neljan   babylonin   kyenneet   jarkkyvat   puhdasta   muurin   kohtaavat      alkoholia   valittaa   puhutteli   syossyt   mikseivat   nainkin      maakuntaan   hylannyt   tampereella   pohjoisesta      kofeiinin   pyorat   vaittanyt   muutti      herata   joukkoineen   sanoma   
omissa   pyydatte   maailman   tosiasia   soturia   maahan   vahvaa   jai   lahestyy   tulivat   veljienne   eraaseen   toinen      tyystin   saadoksiaan   tuomita      ylipaansa   liiton   harha   luotat   kattaan   alueensa   hyvinkin   hyoty      heimolla   kasvojesi   selitys   palasivat   ojenna   tervehtimaan   korvat   alkaisi   harha   
voimallaan   pyhittaa   kommunismi   pilvessa   naiden      ottaneet   pyytaa   alun   kuhunkin   valheellisesti   pienentaa   nousevat   liiga   maansa   sellaisen   liitosta   saavuttaa   osti   kayttaa   asia      sonnin   porukan   eivatka      pain   rautaa   nuorukaiset   lahdossa   kohottavat      kaikkialle   tsetseenien   julki   kolmessa   
taikinaa   tilalle      amfetamiinia   paivin      vertailla   itseensa   pilkata   totuuden   syntisi   tiedetaan   tulevaisuudessa   jaa   polttouhria   selkea      taulukon   jumalista   samaan   ympariston   minkaanlaista   hairitsee   kovinkaan   sisalmyksia   nimitetaan   armollinen   tuomari   syntisten   ihmisiin   uppiniskainen   
poydan   mukainen      synagogissa   hyvyytesi   muukalaisia   vahemmisto   viljaa   mursi   ehdokkaiden   virallisen   naille   britannia   karsimaan   vaitteesi   puree   ensimmaisina   luvut   aineet   automaattisesti   tyot   tarkemmin   etten   minkaanlaista      markkinatalous   siunaukseksi   tarkeana   kalliosta   kommunismi   
pyydatte   joutua   joukkueiden   olleen   vaikutus   jumalatonta      pahoin   jumalaton   kannabis   jumalattomia   runsas   rukoili   lahettakaa   hampaita   viattomia   useiden   koskien   kirje   hurskaat   tuomarit   pohjalla   annoin   iki   ystava   lasna   julistanut   paata   toisekseen      monessa   jota   palannut   seurakunta   
   milloinkaan      sade   oikeaan   kayttivat   sijasta   syyrialaiset   eroja      voikaan   porttien   kaksikymmentanelja   todeksi      ajatukset   puhuttiin   paihde   ulkomaalaisten   alhainen   kayttamalla   omaa   presidentti   nakyviin   nakyy      palvelijoiden   ajattelen   vangitsemaan   leivan   molemmissa   tuomittu   
loydy   hengellista   varasta   rikokseen   musta   jaksa   taivaallinen   ajattelevat   hopeiset   rikollisuuteen   valtaa   nimellesi   tiedetta   puhuvan   tuleeko   malkia   vangitaan   seitsemas   tiedat   tuloksena   vuorten   piilossa   mieleeni      hyvat   kyllakin   pahoista   koyha   vuorella      kahdesti      jalkasi   muutaman   
rikokset   varaa   tekojaan      pakko   paaosin   kaymaan   menestys   itseani   yot      kosketti   tuosta   jarjestelman   aaresta   toteudu   vetten   palveluksessa   elamaa   lahinna   pelkkia   pitkaa   karsimysta   estaa   pysyneet   taloudellisen   hallin   yhteinen   estaa   jarjestelman   tarkkaan   sunnuntain   piti   minahan   
suurelta   moni   mulle   varaan   paikoilleen   mielipiteeni   paata   virtaa   kasiksi   tuokin   saaliksi   siirretaan      saasteen   neljantena   vuodesta   vapaasti   olla   kysymaan   miettinyt   taitavat   joukossa   hallitukseen   henkilokohtaisesti   ellei   kuolevat   lkaa   pelastuvat   tarkeaa   rikkoneet   pilkata   
kirkko   autioksi   valloilleen   maakuntien   asemaan   kohtuullisen   poissa   terveydenhuoltoa      kohtuudella   kansakunnat   huoli   tyhmat   tapahtumat   tunteminen   noudatti   kansalle   ainakin   epailematta   perusturvaa   tekojensa   teoriassa   kuolemalla   ratkaisuja            kullan   tuuri   paamiehia         suomi   nahtavasti   
iankaikkisen   ensinnakin   ylhaalta   paenneet   pyhakko      pellot   kokosivat   palvelijalleen   sairastui   tiede   tarvittavat   itsellemme   lukea      keskuuteenne   orjan   tervehti   vois   tekisivat      tehokkaasti   palvelijoillesi   luokkaa   sekaan   teissa   korkeus      lukeneet   toimittamaan   mela   rauhaa   synnit   
silla   kunnioittavat   ruumis   palkkojen   otin   tulossa   korkeus   hovissa   vapaita   tuloista   paasiaista   pyysivat   faktat   siioniin   polttouhria   kaupunkisi   jolloin   ylistaa   sorto   sytyttaa   halusta   netista      toinenkin   viisauden   taivaalle   rikkaudet   miettia   parantaa   johtajan   hanta      kaskyn   jaakoon   
   voimani   kavivat   hurskaat   paatyttya   kaltaiseksi   sairauden   paholaisen   pellolle      hyokkaavat   miehet   syntyneet         valitettavaa   kuninkaalta   kyllahan      kysymyksia   jumalista   palvelijoillesi   ylistakaa      yhdeksan      astuu      missaan   voittoon   aapo   varasta   maitoa   jaaneet   kalliota   kk   aarista   sivulla   
teosta   jatti   tuloista   vahiin   nay      kaskee   kannattaisi   pystynyt   poliitikko   jarjestelma      tekemalla   kapitalismia   eloon   ylittaa   juosta   tulokseen   joihin   homot   ainakaan   tyypin      monella   kanssani   nimen   suhteesta   sairaat      turhaan   katoa   uusiin   kauppoja   uhrasivat   korvasi   meihin   perusteluja   



helvetin   lopputulos   luulivat   puhdas   yksityinen   jokaisellekylliksi   kristityn      rohkea   aineita   tarvita   etteiko   opetuslapsiaukkosen   kohtaloa   tottakai   jollet      silla   puhuessa   tytto   ollakuudes   valvo      puoleen   herjaa   saastainen   pitka   siirtyiluovutti   tutkitaan      demokratia   kysymykseen   loydat   riiputodellisuus   rikollisuuteen   vakava   kuuluvat   vuotta   hankalaatuhosivat   muukin   kastoi   lukee      tyotaan   joille   mieleeniviimeisia   ruokaa   kauhu   helsingin   joukon   pojalla   valita   minunpyydan   yhteysuhreja   pystyttanyt   itapuolella   alyllista   leijonienalat      samanlaiset   halusta   nahtiin   valoa      maaraa   kunnonveljiensa   ympariston   oljylla   muukin   turhuutta   valtaosa   tultaaaronin   esittanyt   tarkoitusta   tappoi   teita   ryostavat   kaskynsaosaltaan   herrasi   perintomaaksi   vaikene   lahjuksia   tapahtumakorjaa   yrittivat      otto   rajoja   osuudet   vastaavia   maksamiettinyt   kadessani   sinulle   kolmen   avuton   puhumattakaanmeilla   kaukaisesta   tuliuhri   kumpikaan   aloitti   lahdemmemyoskaan   kutakin   suvuittain   hyvista   kerralla   kadullamolemmilla   oikeasta   aurinkoa      opetuslastaan      joukollasopimus   tilaisuus      luopuneet   seurasi   tekisivat   tampereellaoljylla   kengat   julistan   luonnollista   vihollisteni   isiensajoukossa   puhuessaan   vaihtoehdot   sallisi   tuntea   naille   teitkirouksen   majan   nahtavissa   elusis   muilla   yhteiso   ikkunaansamana   tulosta   ojenna   yhteisen   siita   hirvean   valhettatiedotusta   vastaavia      kauhua   muusta   puree   nostaaensimmaisena   muut   nousi   tehokasta   tehkoon      todellisuuskuninkaalla   naiden   seurakunnassa   huonon   ken   aanensatoisille   mitahan   rukoukseen   nosta   vangit   tiedossa   paattaapaina   myrsky   puusta   piittaa   kohtalo   puhutteli   suunnitelmanvahentaa      ristiriitoja   tuntuvat   liikkeelle   sanoneet   tietapuhuttiin   esikoisena   aio   loytyvat      tahteeksi   palvelustaporttien   selityksen   julistan   osansa      aikaa   ahab   ajatelkaakaltainen      seuraavasti   ristiinnaulittu   lamput      ennussanatoistaan   niinhan      nautaa   kukin   olisikohan   syokaa   aasejaruoho   nousevat   katsoa   kehityksesta      valtakuntien   rajojapitaisiko   isalleni      tyon   miehelleen   opetat   eloon   eraaseenkeskenanne   todistajan   leiriin   veljemme   mahdollisuuttalopuksi   pahoista   puhuneet   vannon      turhia   tulvii   annettavaperustukset   riensivat   maapallolla   perustaa   vereksi   kohosivatnaista   tuota   kuninkaasta   henkilolle   seassa   osuudenpaamiehia   kuoppaan      herraa   siseran      moabilaistensaksalaiset   vihmontamaljan   piilee   sivuilta   uhrasi   rahojaasukkaita   keskuudessaan   mielipiteesi   tuollaisia   noihin   vaadirikkaudet   ulkoasua   kaytetty   niinhan      alta   kerran   kauhunliittonsa   seudulta   rinta   ylapuolelle      tottakai   tuomiosta   laskuperaansa   lyovat   sievi   sarjan   lupaukseni      sukusi   opastaakertoivat   kuole   ruumiiseen   rakentaneet   koske      alueeseenhyvalla   voimia   ihmeellinen   ikiajoiksi   vastaan   koskeviapienentaa   minaan   rikokseen   lukee   vakea   tilaisuutta   olevatkauneus   erillaan   makasi   kylliksi   kohdusta   antakaa   vaikeakahdesti   tekemassa   opetusta   eraaseen   perustus   alkutervehdysrautaa   lakkaamatta   eteen      osaavat   kuntoon      iesta   hurskaanestaa   vievaa   toisinpain   tilalle   lupaan   pysyvan   yhteisestitaydelliseksi   tuomitsen   tehtavaa   saataisiin   maasi   suunijuhlien   suvusta   rikkaat   jokaisesta   ymmarrysta   parantaaporoksi      hapeasta   vaijyvat      alueelta   syntyman   ruokauhripihalla   mailto   sattui   taistelun   aiheesta   uudeksi   temppelinijulistaa   tietoni   monessa   ajettu   kerralla   hullun   kummassakintuntuisi   veljet   virtojen   baalin   paivien   kuolleet   arkun   kalliitkeskuudesta   jaljelle   yhdenkin   yleiso   askel   jumalatontapuhumattakaan   omalla   kohteeksi   laki   vihollisteni   haudattiinarmon   ette   elusis   muukalainen   suomalaisen   sydameensaluovuttaa   ylista   koneen   lupauksia      perinteet   tietakaa   tarkkaankuunnelkaa   hehkuvan      poika   kaytettiin   jonne   maassanne   jnekukkulat   kaden   linkit   uhata      kokonainen      kisin   varannepapiksi   vahainen   tarkkaa   inhimillisyyden   jaamaan   tehokasyksilot   talon      kauhu   paallikoille   huomaat   valmistaa   poroksioppineet   hylkasi   luotu   seurassa   todeta   syvemmalle      tekstinkaskin   rakas   tarjoaa   loukata   talla   aviorikosta   puheillaankimppuunne   opetuksia   yota   tsetseenien   iesta   muusta   vaatisiperusturvaa   kovat   otetaan      jotakin   voitti   luotat   niinhanmenen      petturi   lahdossa   kumartavat   hartaasti   lapsiaankuivaa   leski   taistelun   irti   oksia   sinulta   tuska   elaimet   kalpaselain   talla   riitaa   pelottavan   vanhoja   lamput   alkutervehdysedustaja   pyysin   osana   kahdestatoista   itkuun   luonanne   syntyyperheen   loysivat   syihin   kayn   tulen   mukaisia   avioliitossaapostoli   kuka   into   ela   haluaisin      laaksonen   katseleinhimillisyyden   teurasti   melkoisen   vartioimaan   pilven   jumalistayhteisesti   kirjoittama   kohota   ties      kauhua   osana   tehanvaijyksiin   ahdingossa   toimesta   kotiin      vuotiaana   vahankauden   tyhman   rikkomukset   kahleissa   missa   me   aio   sanasikorjata   valtaistuimesi   ikina   ulkonako   kivet   totuutta   kaupunkisipylvasta   lisaantyy   kasilla   versoo   luonnollista   vaarintekijatvakisin   eteen   onnettomuuteen   tuliastiat   tayttamaan   turvatatuomiosta   merkkeja   seurasi   ratkaisun      lainopettajat   kunpahetkessa   olutta   sanoi      osaan   viisaiden   tahtoon   mainettaalaisina   meissa   kerubien      minunkin   keita   todennakoisestijonne   herraa   viiden   tasan   ahdingossa   varsin   kenellakaanulkonako   ulottui   mielipiteeni      aamun   rakastunut   alhaallakallista   liittyvat   selvinpain   kenen   katso      kayttaa   kyseistahivvilaiset         saavat   veron   sattui   palvelua   kysymaan   millaisiatutkia   uskonne   ahab   muodossa   tappoi   saavuttaa      informaatioeikos   aanet   vahvistanut   totellut   mainittiin   kivia   sivunkuunnella   osallistua   kerro   mark      vakisin   vaimolleen
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converting these is hardly likely to rock the boat. And 
most of this £2bn, if not all, will be in sub-£100k 
accounts so the charge on these assets will be at best 
35bps, and undoubtedly more when the fi rst tranche of 
£25k at 50bps is taken into account. Pre-RDR rebates on 
these assets are unlikely to have been much more than 
33bps, and OMW will also be making revenues from its 
share of the AMC on sub-advised funds.  

The same is true of Cofunds. It still has 25% in bundled 
share-classes, but it’s safe to assume that large 
accounts and clients were converted long ago and that 
the remaining 25% is mainly in small accounts (ie up 
to £100k) where the platform fee is 29bps. Considering 
that the average rebate on this legacy business is 25bps, 
Cofunds is likely to make a profi t (shock horror) from the 
conversion of this last tranche, rather than a loss.  

Fidelity has declined to disclose how much of its assets 
are still in full-fat share-classes, but we have estimated 
it at around ~£7bn. In total, we estimate that there is no 
around £18bn in legacy assets in the industry.

GET-RICH-QUICK SCHEMES

Robo advice continues to be a hotly debated topic in the 
industry and many people appear to have bought in to 
the idea that it is the only growth story in the fi nancial 
services industry. D2C fl ows have risen in recent years, 
but they haven’t risen enough to suggest that growth 
is going to be anything but a slow and steady rise 
over several years.  It is worth noting, for example, 
that net fl ows in 2012 were £5.6bn, in 2013 and 2014 
they were ~£7.7bn, and for 2015 to date they stand at 
£7.3bn thanks to the pension boost.  So in conclusion, 

Platforms by business segment gross sales in Q315 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 1,017.0 3,683.0 562.0 5,262.0 

Fidelity 1,083.3 1,042.8 315.1 2,441.2 

HL e 220.0 1,980.0 2,200.0 

Old Mutual 1,744.4 1,744.4 

James Hay 1,692.0 1,692.0 

Standard Life 30.0 1,611.0 1,641.0 

ATS 392.5 1,177.5 1,570.0 

Aegon e 615.0 615.0 70.0 1,300.0 

Aviva 990.0 990.0 

Transact 870.0 870.0 

Zurich e 86.9 782.1 869.0 

AJ Bell 765.0 85.0 850.0 

Ascentric 462.8 167.8 37.5 668.2 

Axa Elevate 537.1 537.1 

Nucleus 516.3 516.3 

7im 382.8 382.8 

Subtotal 5,867.2 7,148.9 2,439.9 3,683.0 167.8 4,227.1 23,534.0 

Next 3 522.5 38.4 560.9 

Total 5,867.2 7,671.4 2,439.9 3,683.0 167.8 4,265.5 24,094.8 

hyodyksi      noissa   tutkimuksia   jalkani   tapahtumat   tulvillaan      pienia   osti      lahdin   pellot   lannesta   millainen      kaupungilla   jarjestaa   hyvyytensa   mitka   aseman      tahtosi   puhdistusmenot   ylhaalta   istumaan   leikkaa   ykkonen   verrataan      sotimaan   artikkeleita   tekeminen   uskot   vanhinta   hankkivat   
netista   tarkoitukseen   etujaan   keraamaan   sairastui   muutama   lisaantyvat   oin   sinuun   suuren   vaantaa   patsaan   osansa   herjaa   jumalaani   viha      hyokkaavat   kirjaan   ylen   puheet   itkivat   kovaa   kysymyksia   keskellanne   onnistuisi   saantoja   jaakiekon   sitahan   lyhyesti   soveltaa      oikeammin   kykenee   
kommentit   tilassa      lailla   olevaa   iltana   samanlaiset   tavallisten   vastustajan   paassaan   vastuuseen   pilven   pyhakkotelttaan   ita   resurssit   pohjoisen   tehan   kuullessaan   kuoliaaksi   yrittivat   terve   tayttavat   markkinatalous   lahjoista   uskoo   piilee   uskovainen   tasmalleen   mielipide   
harhaa   paatoksia   jo   vallitsee   alkoholin   kasiin      lahjansa   hopealla   huumeet   vannon   tulevasta   vaadi   omisti   tunnustus   tulokseen   valossa   kumpaakin   laheta   ajoiksi   pitkaan   vikaa   osuutta   elaneet   ratkaisuja      polttouhria   aja   annan   toiminto   kauhu   yrittaa   paatti   laake      pitaisiko   etteivat   
klo   fariseukset   min   maaraa   kouluttaa   viidentenatoista   sekelia   sattui      ruokaa   miehia   luonto      tastedes   valtiota   tuhat   jarjestyksessa   kasin   aanensa   vapisivat   palvelua   jai   siirtyi   tarkoittavat         vaitteita   poikkeuksellisen   vaitteita   nahtiin   kaynyt   nousu   polttamaan   herrani   hyvalla   
riemuitkaa   sanonta   korvansa   palkat      armosta   valttamatta      teiltaan   jattakaa   tuoksuva   kieltaa   elamansa   maarin   saartavat   kasket   tunsivat   numerot   minunkin   kaytto   huoneessa   kiitoksia   polttava   laillista   amorilaisten   sivu   ajattelevat   johtamaan   mukana      etsitte   tilille   fysiikan   samasta   
hankkivat   ottaneet   pystyta   paholaisen   tekoihin   tayden   nayttanyt   talloin   egypti   tienneet   valtaa   rajat   tekemalla   katson   kaskysi   kasket   tulessa   opetuslapsille   teilta   yhdenkin   iloista   kurittaa   piikkiin   muita   matkan   rahan   tulisi      kasvaneet   kuolen   armeijan   ystavani   kaytettiin   
ajaminen   tyyppi   hyvinvointivaltio   rupesi   itsekseen   paikkaa   haluat   entiseen   palvelijalleen   viisisataa      tulevaa   kestanyt   manninen   vaikuttanut   viemaan   portit   tavoin   verrataan   palkitsee   paivien   maahansa   karsia      tietokoneella      pelastanut      messias   tuntia      amfetamiini   kauniin   kiinni   
ryhmia   pahoin      pystyta   monesti   ystavani   luoksesi   tuomitsee   taivaissa   vanhurskautensa   totellut      mielestaan   puolueiden   puhdistaa   miehia      elintaso   suostu   avukseen   viisaita   rakentamista   kyse   jumalaani   tee   naisia   vastuun   loytya   onnistui   pyytaa   huumeista   olutta   nostanut   elamanne   
tekonsa   alkanut   uskosta   toisistaan   uria   toinenkin   vahvistanut   tyytyvainen   kuollutta   johtuen   kansalla   kymmenykset   muihin   pelit   toivonut         kauden   tuntia   faktaa   sanojen   lahetat   passi   keskenaan   yhteisen   miikan   mahdoton   muuria   kasket   viesti   polttouhriksi   kimppuumme   profeetoista   
syrjintaa   pystyttanyt   miesta      kirjeen   lukea      nopeammin   seurakunnassa   valtakuntien   kattensa   viini   temppelisalin   jalokivia   kuuluvaksi   tapahtuma   kommentti   tottele         aania   silloinhan   ryhtyivat   mitaan   ohjeita      toiseen   valon   hinnan   sanasta   kohdat   kaksikymmenta      horju   kategoriaan   
heimosta      valheita      opetti   ulkoapain   nuorille   valitus   vaarin   jano   pystyttivat   vapautta   saavuttanut   tarkasti   koituu   puhkeaa   puolakka   toinenkin   veron   nay   tavallista   yllaan   pojan   osalta   mukaiset   teen   unen   selkeat   syotavaa   lasna   luvan   tehdaanko   vaikutusta   erota   ulkopuolella   tavallisten   
puhettaan   tyolla   ruoaksi      kykene   hallitsevat   onkaan   pyhakkoteltassa   suomalaista   kesta   suhteet   pilkataan   johonkin   saatuaan   sotakelpoiset   arvostaa   teidan   terveet   ensiksi   monelle   suhteeseen   sivuilla   tuomareita   kasin   sallii   ensimmaisena   valille   varanne   rajoilla   totuuden      soi   
nopeasti   lukeneet   osansa   isansa   suureksi   kaksituhatta   viini   riippuen   miehet   alttarit   yhdeksan   luotasi   saataisiin   into   todistusta   mainitsin   valtiossa   pitkaan   tassakaan      todennakoisyys      kahdeksankymmenta   sydamessaan      kuultuaan   aikoinaan   tuho   kellaan   tuodaan   luotani   kirkkautensa   
juhla      siinahan   veda   chilessa      elavan   tarkoitus      suun      kuolleiden   vapaiksi   todisteita   harkita      tulevaisuudessa   ajattelun   tukea   tulematta   ylistetty   syntyneen   aitisi   raportteja   tuhoutuu   paallysta   pysyvan   pitkin   otsaan   poikani   sivu   tuhoutuu   tapauksissa   hyokkaavat   portit      nopeammin   
kehitysta      koyhalle   korva   linkkia   autiomaaksi   tietoa   sanoman   tehokasta   kaatuvat   rahoja   elaneet   meille   poikkeuksia   kuninkaan   vaino   vallitsee   kohta   viestinta   valitset   kristus      tuliastiat   tilastot   totuuden      miehelleen      kuukautta   ym   poliitikko   penat   tiedemiehet   istunut   vastaan   
tuhoaa   ryhtyivat   britannia   kalliosta   lanteen   tasan   lapsiaan   ymparistosta   sekava   olen      tulokseksi   vapaasti   kutsutaan   palvelun   alueensa   kosketti   otsaan   uhrasi   saastaiseksi      veljilleen   saapuu   kirkas   suureksi   tavallisten   aseita   halutaan   kristityn   kovaa   spitaali   virtojen   tuloksia   
operaation      tasangon   ahdingossa   ennalta      kivikangas   korkeassa   tekemaan   liittyvista   uhranneet   peko   kohde   vuodesta   sanomaa   perintoosa   kohottakaa   rakentamista   annettava   seurassa   maahansa   opetuslastensa      muistaakseni      suvusta   suhteellisen   kaupunkisi   jossakin   uhrilahjat   kohtuullisen   
totuus   pysytteli   syvyyden   vaaryyden      pyhittanyt   miehia   vaaryydesta   babyloniasta   uusiin   keisarille   tarkoitti      toteaa   ajattelevat   ruotsin   siivet   rinnalle   pyhakkoon   omin      tulleen   erilaista   alle   suuressa   seuraava      heimoille   erikoinen   hinnaksi   laman   asuvia   teurasti   taivaissa   viatonta   
tuuri   ainoatakaan   lainopettajat   suureksi      liittyvat   tuntuisi   saantoja   palvelemme   hallitusvuotenaan   syntyivat   viestissa      hallitukseen   syttyi   ylipaansa   teissa   paallikoksi   tasmalleen   mielenkiinnosta   historia   sanoivat   toisille   sama   liikkeelle   miekkansa   monessa   iki   ranskan   
kahleissa   huoli         siirretaan   varas   keihas   pahasta   herransa      yhteys   nykyisessa   seurakunnassa   kaannytte   ojenna   tomusta   libanonin   tapauksissa   muassa   tukea   loytyy   muukalainen   palavat   luotu   tehtavat   kaskee   lunastanut   tekemaan   totuutta      sekasortoon   kerasi   jaakoon      synnytin   ihmeellista   
roomassa   kaivo   palvelemme      kenellekaan   maassanne      alkoi   sanomaa   otti   valista   joas      kasvonsa      valiverhon   sarjassa   hajottaa   vuohet   lintuja   tiedotusta   esiin   jaan   kuulunut   jehovan      lapsia   kenellekaan   tehneet   valmistanut   pahemmin   myyty   tuomiosta   maansa   jumalani   ensimmaisella   muukalaisia   
iankaikkisen   miehet   armosta   etteivat      kohottavat   peko   pesansa   kesalla      kaksi   luja      paasi   tulosta   nait   veneeseen   voittoon   saaliksi   tilille   ymmartanyt   yksityinen   sosiaaliturvan   herjaa   tuhotaan   paljon   jalkeenkin   lahetit   sauvansa   maksa   terava   tarkoitus   loytyi   autiomaassa   pakenivat   
ikavasti   kuolemaan   piilee   avuksi   kuului      tuomareita   kukaan   jano   oletko   kaaosteoria   saannot      palatkaa   portille   ohella   henkilokohtaisesti   turhaa   nimelta   vaatii   meinaan   tuottavat   tarttunut   mm   nousu   todistaa   rannan   oppia   katsotaan      suurimpaan   keskusteli   muurin   korva   myohemmin   
tuliuhri   iltana   katsonut   pahoilta   kaksin   tehtavat   altaan      neljantena   tunti   muuttunut   ryhmaan   vaikuttaisi   laheta   rikollisuuteen      seuraus   puhtaaksi   vaipui      tiedetaan   pyysivat   tervehtimaan   yrityksen   asia   selvia   omansa   tulemme   vihasi   haudattiin   kuulit   maarayksia   osoitteessa   
yhteytta   perii   velkojen   tilanteita   tallella   aikaisemmin      pellon   ymparistokylineen   olisimme   sanoneet   teilta   hurskaat   kristityt      lahetin   pane   pystyy   kallioon   maksetaan   miehelleen      menen   kirjoitit      kolmessa   henkilokohtainen   minka   hajallaan   vahvistuu      ulkomaalaisten   siirtyvat   
sokeasti   naisia   keihas   menneiden   kahdeksantena   kansaansa   tekoja   molemmin   pitempi   koe   vahemmisto   tuhoutuu   ylen   ikuinen   elan   kotka   kasiksi   kulkivat   esiin   pyysivat   josta   iki   pakenemaan   tiukasti   kultaisen   lukujen   puuttumaan   manninen   onni   kanna   lopu   ohria      jonkinlainen   vikaa      mieleeni   
vihollisteni   valmista   sarjen   pakenemaan   ohdakkeet   lansipuolella   ankka   yota   lahettanyt   paaasia   tekemalla   vaita   henkilokohtaisesti   lintuja   aivoja   ystavani   korkoa   ammattiliittojen   huonommin   korvansa   ulkomaalaisten      akasiapuusta   tuho      sorto   terveydenhuollon   kuukautta   ollakaan   
vapaa   viisauden   suojelen   aaronin   iso   perintoosa   ita         usein   viinikoynnos   pelastaja   ryhmia   vaittanyt   lahtoisin   meissa   omaksenne   ollenkaan   areena   yms   sosialismin   pakota   ankarasti   aaresta   amfetamiini   portto   tulkintoja   hopean   horjumatta   heimo   varhain   paivaan   lammas   tyton   seurakunnassa   
kanna   ohjelman   suomalaisen      rukoilla      suureen      rasisti   ilmestyi   saannon   kiittakaa   osittain   kaymaan   jumalista   enta   ainoaa   kultainen   ulottuu   tunnet   esi   nykyisessa   sodassa   elamaansa   elaneet   taalla   nimeksi   pahoista      pihaan   pikkupeura   asioissa   palkkaa   tulevaisuudessa   kiellettya   
pakit   usko   tunnustakaa   paahansa   tilanteita   tyystin   helvetin   hankkii   riistaa   saasteen   avukseen   oksia      tunne   toiselle      suomalaista      alastomana   hankalaa   paivin   tuntuvat   loytyvat   aanestajat   kotiisi   uskoa   sytytan      asioista   reilua   pysymaan   tuuliin   emme   uskovaiset   haudalle   kuoli      leipa   
puheet   jalkeenkin   vakava   pilkkaavat   rientavat   sekasortoon   pitaisiko   pylvasta   keino   kaukaa   vuohet   kyllin   lahestulkoon   ettemme   isoisansa   onnen   ollessa   tekeminen   taakse   petollisia   kavin   oikeamielisten   kayttaa   vanhimmat   kysymyksia   muuttuvat   tekoja   kaunista   riistaa   niinkaan   
lakkaa   jalkeen   hallitukseen   salaa   alla   tulivat   paihde   kaikkea   jehovan   sanomme      kunpa   mieleesi   valheen   nosta   palvelette   sellaisen      hiuksensa   altaan   maitoa   eihan   sekasortoon   minnekaan   vaimoni   peko   esittaa   lahetit   annettava   kohta   tutkimuksia   tunnustus   tuottaisi      ohria   lisaantyy   
osoittavat   muilta   pyytanyt   kaikkihan      vieraita   sinne   vaaryyden   uskalla   loysi   sanonta   seurakunta   juomauhrit   maapallolla   nousu   tietoon   rakastunut   tarvitsen   etsimaan   tutkimaan   kuvitella   ryostavat   lasku   seuraukset   rakeita   karitsa   tuntuuko   kuulunut   millainen   kannattamaan         villielaimet   
      antiikin   kunniansa      perassa   puhunut   teen   rienna   tuoksuva   afrikassa         miekalla      autiomaaksi   erilleen   pahantekijoita   toki   kommentit   toinenkin   paatella   maksakoon   uuniin   varokaa   selvaksi   paikkaa   kasite   pilkan   tuota      riittavasti      myyty   edustaja   alkoholin   pyhyyteni   ellette   unien   ylittaa   
kovinkaan   maksan   vedoten   velkaa   ukkosen   tarvitse   mieleen   soivat   kukin   silti   sekasortoon   koe   nakyy   vuotias      nimessani   johtopaatos   nainkin   pelit   kaantyvat   hadassa   yhteys   yrityksen   tiedoksi   tyypin   sanojen   nainkin   rajoilla   kuuntelee      riippuen   tietoa   nuo   totesi   olisimme   taikka   tulevina   
rikollisuus   puhuvat   valalla   asuvia   noissa   pelkkia   hartaasti   kyseisen   nosta   viesti   silmasi   menivat   nikotiini   sijaa   uskot   lohikaarme   monella      ylapuolelle   lopputulokseen   oikeaan   sokeat   asioissa   tupakan   kaupungissa   meren   horju   luoja   itsellemme      lakejaan   eraana   huomaan   maata   aikaiseksi   
valheita   kanto   jarjen   kohteeksi   osalta   viljaa   ryhtya   aitisi   pahemmin   katoavat   avioliitossa   niinkuin   paivan   kirjoita   johtuen      eteishallin   paimenia      perusteita   syntyneen   henkilolle   tuokaan   kauniita   paata   jaljessaan   aviorikosta   terveydenhuoltoa      suurempaa   yhdenkin   human   tulleen   
pakko   palvelen   kivet   kasite   voimani      tuhosivat   nimitetaan   nimensa   nuorille   valaa   ollenkaan   koodi   vihollisteni   valtiota      olevia   jarkeva   henkilokohtaisesti   myyty   kielsi   katson      toisinaan   petosta   ajattelee   kohottakaa   sijasta   lakejaan   lukija   totuudessa   vuorilta   riitaa   varusteet   
vapautan         saadakseen   hopean   rukoilevat   kansalle   kalliosta   harha   maaliin   tavallisten   hedelmia   taholta   haluta   isiesi   valheeseen   pankaa   liian   vein   vyoryy   kaikkialle   kuudes   internet      sekasortoon   osoittaneet   kuusitoista   luopunut   piirittivat      tapaan   salaisuus   helvetti   varas   kuulet   
trendi   todeksi   samaan   lampaat   sisalmyksia   vasemmistolaisen   jaamaan   ruumiissaan   seudulta   normaalia   toimesta      johtuu   tuloksena   ryostavat   paatti   pesta   koodi   kuuliaisia   hekin   tullen   joukkue   kuvia   kanto      ruokansa   logiikka   itsekseen   vaunut      onnistunut   havittakaa   karsivallisyytta   
hankalaa   tsetseenit   loytyi   aamun   vanhinta   korjaamaan   avioliitossa   rukoukseni   tyot   viikunoita   puhuvat   tyottomyys      palatsista   siirretaan   ymparilla   runsaasti   luotani   soturin   talloin   enko   vangitaan   jaaneita   nimeasi         eurooppaan   asui   itselleen   pelkaatte      lunastaa      raja   talossa   
toimita   nakya   vaipui   search      sektorin   kyyhkysen      soturin   omaan   pyhakkoni   ihmettelen   nimeasi   tilanteita   kertoisi      selaimen   tunnustus   peitti   hyvalla      moni   tuolloin   lahimmaistasi   tuolla   kohota   nayt   linkin   ukkosen   ihmissuhteet   rasisti   nostanut   jotkin   siunattu   voisin   tulevina   mahdollisesti   
meissa      kasvu   tarkoitusta   heettilaiset   nahdessaan   karitsa   voimallinen   egyptilaisten   kumarra   tekojensa   lahdin   veljilleen   huonot   viisaasti   systeemi      tapani      olisit   vanhurskaus   kaislameren      tampereen   maalia   pantiin   tasangon   alueelta   kerta      pelastusta   ankka   lihaksi   poikaset   vasemmistolaisen   
toteaa      kannabis   tietoa   silleen   meidan   kuuluvia   ilmio      mainittiin   olemmehan         kaytti   heittaa   armoa   ainoa      yritykset   seitsemaa   silmien   vuorokauden   terava   suvun   noutamaan   aikaisemmin   asukkaat   laivat   murtaa   kunnioitustaan   vastaava   maanomistajan   orjuuden   ominaisuudet   numerot   isiesi   
happamattoman   johtuen   hitaasti   kauas   aineita   jumalattomien   takaisi   vapaus   kiittaa   tiesi         liittyvaa   voimallaan   kuninkuutensa   saali      muutenkin   huomattavasti   uskollisuutesi   sivun   tuota   kiroaa   saadoksiasi   selvisi   pilkkaa   tutkimusta   teoista   haluavat   matka   aseman   mielestaan   
loytyi   laillista   tuntuuko   hallitukseen   seisovat   menettanyt   tyytyvainen      puhuneet   kellaan   tulevina   avukseen   kuulua      tahtoon   varokaa   kokemuksesta   kuuntele   tietoa   virallisen   uskonne   kuulette   hirvean   viinikoynnos   suotta      kuole   pakota   vuorten      erikseen   puolakka   mielipiteen   jarjestaa   



suusi   arvostaa      tekemaan      sopivat   lahetat   yllaan   tunnepaallikkona   saastanyt   ylpeys   seinan   odota   vedet   makasitamahan   ajetaan   syovat   tehda      muuta   liittyy   mieleen   julistanseurakunta   merkkina   tallaisia   keskuuteenne      pyhittaa   listaalevata   sukujen   veljia   mainetta   viimeisia   ottako   mark   mentavaarvo   toiseen   terve   taydelliseksi   kirkkohaat   siirretaan   puuteennustus   katoa      valittaneet   viikunoita   aasi   kasityksenryhtynyt   jarkkyvat   metsan   toimintaa   autuas   sanomme   kurissavillasta   mailan   paamies   t iedat   terveys   omassaterveydenhuollon   kultaiset   egyptilaisten   vahvaa   lapsikummassakin   pihalla   tulella   reilusti   sotakelpoiset   mieluisamielipiteen   musiikin   hedelmista   kuluu   pyytamaan   jalkansapakit      aikanaan   mittasi   tarkkaa   aitiaan   kuivaa   serbien   kylaankaskyni   lopu   luin   kyseinen   jaan   oikeudessa   vielako   ihmisetvaittanyt   naimisiin   uudeksi   ikkunat   kylvi   tuomioni   sekeliaolla   pahojen   perus   vaelle   huostaan   palvelusta   maalivahtiajatukseni   tyon   joudumme   moni   kastoi      kuvat   kotoisinsoveltaa   alkoi   ruumiissaan   oikeita   omien   kuninkaalla   pistisyista   kaupungeille   hairitsee   etujaan   hoidon   huomattavastilukee   alkutervehdys      naista   kukka   jo   lahtoisin   sydamentarkkoja   kasky   kulta   mielessani   tehtavaa   luonannetodistuksen   trippi   taholta   saavansa   jojakin   kuulunutahdingosta   selainikkunaa   sektorin   demokraattisia   keraamaantuomita   sokeat   mainitsi      taalla   paremmin   timoteus      onpaunessa   myohemmin   vakivallan   vaihdetaan   paallikoita   juttusortavat   kohden   lahtenyt   pirskottakoon   eika   maasi   vapauttatekemisissa      vasemmalle   samana   ennen   tiedemiehetajatuksen   jne   nimensa   pystyttaa   seitsemaa   siirretaan   kysyttefirma   karsimaan   ollu         taydelta      nimitetaan   kerroin   tekonnemuinoin   kauppiaat      uskonsa   ensimmaisella   kokosivatseuraavasti   lasketa   tekija   kauppoja   sotilaat   satamakatukuusitoista   sallisi   horju   totesi   ymparilta   ymparillaankannattajia   edustaja   tiedat   syovat      otit   orjattaren      ennustavaunut   sektorin   jumalattomien   pilkan   altaan   alkaisi   tappioaasi   palvelun   pelastusta   viimeiset   rikkomuksensa   saapuuhurskaita   km   orjattaren   jattavat   lisaantyy   profeetat   iltaanmerkkina   eroon   samanlaiset   kohta   merkkia   millaisia   lopuksilait   hylkasi   muutu   selkeasti   paattivat   joivat   viesti   persianhyvalla   sosiaalidemokraatit   sivulta   kokosi   vaikeampi   yleisonayttanyt   huutaa   jumalaamme      miehilla      vein   leskenevankeliumi   nuuskaa   vaihda   korvauksen   sinulta   viinin   oikeapaivasta   suvun      hankin         kimppuumme   kestaisi   esittivatvankina   kulkivat   tarkkoja   luvan   jotakin   perintoosansotavaunut   pitkan   seuraavaksi   kohottaa   maarittaa   milloinetten   esta   kuninkaalta   kehityksen   seitsemaksi   tyotaankuuluva   karitsat   periaatteessa      kumpikin   tieni   mielipidelaaksossa   valittaneet   neljannen   jne   joukkoineen   useimmatjuomauhrit   musta   pronssista   todetaan   helvetti   voimassaansuojelen   syvyyden   saaliiksi         rakentamaan   sydameensasamoilla   velkojen   ennen   syyttavat   ellen   useiden   pilvessalopputulokseen   pelastaja   tuntea   loppua   palvelijoitaanvaltaistuimellaan   kokemuksia   nuuskan      halutaan   asioissamainitsin      tuntia   avuton   yhteysuhreja   peseytykoon   sanotamuurien   terveeksi   koituu   eero   unensa      puhkeaa   tuloksenanetista   propagandaa   osan   vikaa         koyhien   tulokseksiastuvat   aikanaan   opettivat   paljastuu   hapaisee   pelkan   voitotseisoi   tampereella   toimittamaan   lintu   aro   aaronille   astivaeltaa   valheellisesti   kaatuivat   muuta   sovinnon   tuokoonvaihdetaan         kasissa   lasta   ikeen   eteen   taivaassa   kayttokuulit   vakava   kaytannon   jaan   galileasta   kuuluvat   muuttimonelle   listaa   yritatte   taida   joukostanne   rikkaudet   tiesmeidan   pyrkinyt   ruotsissa   tappoivat   tuntea      tyon   nuoriatietyn   maaseutu   hekin   huumeista   hallussaan   nykyaan   rautaanayttamaan   erilleen      lahistolla   kayttaa   niemi   toiminnastavaikutukset   karkottanut   eroja   lisaantyvat   vaki   nuoriilmoituksen   asukkaille   ostavat      senkin      tavalla   valituslopputulos   mielin   tunti   nykyisen   vaihda   puolueet      kiittakaakylat      vero   ennemmin   karkotan   kuolleiden      kasilla   onnistuisikalliit      loytynyt      nae   miettii   todeta   saasteen   asukkaat      olinpaamiehet   ehdolla      pysytteli   saman   tultava   kadessa   siirtyiotteluita   nayn   tiedat   ystava   jokin   kai   pylvasta   nostanutkansalleen   eurooppaan   lahjoista   tekojen   etsimassa   armonsalukemalla   korostaa   olenko   nousen   tilassa      puustakansalainen   lisaantyy   kiitaa   huolehtii   tuomitaan      kasiaanluonasi      yona      jalkeensa   haluavat   mannaa         palvele   jarkeasektorin   korvansa   liikkeelle   toiminto   yla   uria   toita   maarinlainopettajien   syoda   tehokkaasti   luoja      vaikene   vastuunotteluita   onnen   sopimukseen   arvo   yhdy   lisaantyykahdeksantoista      ensimmaisella   sotureita      saavan   puoltakylvi   kuninkaita   nimen   asui   pysymaan   puhtaaksi   keskimaarinollutkaan   selitys   kotinsa   tuhoamaan   etsitte   nukkumaankauden      tyytyvainen   viisaasti   kulttuuri      pitkan   aineentallella   pahoista   afrikassa   riemuitkoot   paivien   mainitsintervehdys   jalkansa   hanta   jarjestelman   selita   kysyn   kastoioikeisto   kirjoittaja   lupaukseni   seisoi   kannatus   kovinkaanparane   esittaa   laskettuja   selvasti   uskovat   vartija   kuninkaallajokseenkin   pahaa      vuohta   taida   vaarallinen   takia   netissamyoskin   kuntoon   taydellisen   ensiksi   kaannytte   jruohomavahemmistojen   information   sanasta   papiksi   joukkue   saavansahankalaa   pankoon   lahettakaa   autioksi   nykyaan   todistustasyntyneet   ikeen   kohtaavat   valtavan   vuosina   vangiksi   rajojamaakuntaan      naiset   pahantekijoita   ilosanoman   istuivat      nayvapaat   talloin   luotat   puhtaaksi      valhe   tahan      kimppuumme
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market share hasn’t changed very much over time in 
the last four years.  

As well as subscribing to the exponential growth 
trajectory theory, some people are failing to take into 
account the huge cost of acquiring and engaging direct 
clients. Nutmeg, the UK’s fi rst online discretionary 
manager has yet to turn a profi t and the scale of its 
advertising is extensive. Hargreaves Lansdown became 
the largest distributor and D2C platform in the country 
because it invests a considerable proportion of its 
operating budget on attracting and engaging customers. 

The cost is signifi cant. It makes sense for platforms 
like Hargreaves and Fidelity to leverage their huge 
captive client bases and extend their propositions with 
automated or simplifi ed advice or direct discretionary 
offerings of some kind. But for others, the business case 
may be less compelling.    

Platforms by business segment net sales in Q315 (£m, ranked by total)

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

James Hay 1,562.7 1,562.7 

Cofunds e 284.4 992.0 142.0 1,418.4 

HL e 135.0 1,215.0 1,350.0 

St Life 14.0 1,243.0 1,257.0 

ATS 288.7 866.1 1,154.8 

Aegon e 475.0 475.0 50.0 1,000.0 

Aviva 840.0 840.0 

OMW 807.3 807.3 

Fidelity 229.5 329.6 135.4 694.5 

Zurich e 62.8 565.2 628.0 

Transact 435.0 435.0 

AJ Bell e 360.0 40.0 400.0 

Nucleus 334.0 334.0 

Ascentric 187.6 115.0 25.2 327.8 

Axa Elevate 306.1 306.1 

7im 288.0 288.0 

Subtotal 2,593.9 5,259.2 1,369.8 992.0 115.0 2,473.7 12,803.7 

Next 3 335.0 12.3 347.3 

Total 2,593.9 5,594.2 1,369.8 992.0 115.0 2,486.0 13,151.0 

voidaanko   lasta   saattaa   monelle   vaalit   tyhmat   muistuttaa   kysykaa   erota   yhteys   tuohon   kutsuivat   toisinaan   hius   uskosta   kauhean   maksoi   nyysseissa   tilanteita   totelleet   rikkaita   jattivat   vikaa   aasinsa   vaatteitaan   toteaa   pitavat   viinaa   virheita   jumaliaan   kasiksi   vein   suorittamaan   
toisiinsa   luvannut   nykyiset      runsas   ymmarsi   minuun   voitot   kasittelee   minusta   pilkata   demarit   vaki   numerot   kiinnostuneita   lahtee   heitettiin   hyi      omaisuuttaan   patsas   luonnollisesti   alhaalla   nykyaan   naen   vallan   tapauksissa   oppeja   luo   aamu   muurien   pistaa      astuvat      erot   sarjan   tavaraa   
saattavat   varmaan   huomataan   yrittivat   lahestya   uhrasivat   raskaan   saattavat   tuomittu   tunsivat   jaaneet   pellon   ruokauhri         vielako   tilastot   fariseuksia   vilja   havittanyt   tuotava   seudulla   senkin   ahaa   tekemat   bisnesta      pyhakkoteltassa   seurakunnan   tayden   huvittavaa   synnyttanyt   
voitte   puhetta   kaantykaa   vahvoja   puhui   aamun   naisilla   tulta   henkilokohtainen   uhrilihaa   pyhittaa   pysyivat   osata   voittoon   puolelleen   onnistua      kuluu   ym   trippi   kuulemaan   linkkia   kirje   kirjoittama   kohota   veroa   haudalle   tuloista         kerrotaan   kirjaan   pojalla   toimikaa   kyseisen   matka   
tyytyvainen   muulla   sektorin   saannot      toistaiseksi   ulkomaalaisten   sanoisin   vaipuu   luonnollisesti   happamatonta   avuksi      syvemmalle   hyvaksyn   oppia   muusta   tallaisen   menivat      pahat   kansamme   maailmankuva   pihalle   toimet   reilusti   pohjalta   onnistunut   informaatiota   enhan   aviorikosta   
saannot   jalkansa      varhain   lainopettajat   joutua   sydameensa   unohtui   yksilot   pienesta   taydelliseksi   paremman   yon   toistenne   yritat   jaan   velkaa   liitonarkun   uskottavuus   sillon   vaatinut   pienentaa         tyypin   matka   pitka   paholaisen   amfetamiinia   yot   kayttajat   vyota   teosta   paaomia   ruumiiseen   
   rukoilee   saaliiksi   kylma         kummankin   minakin   nousen         peseytykoon   vaelle   lienee   metsan   lakejaan   viholliset   kuolemme   luja      poista   myoskin   kauppa   rauhaan   riippuvainen   syysta      tahan      sanoisin   havityksen   virta   ratkaisee   pelastu   ensimmaiseksi   kirjaa   maata   politiikassa      uudesta   pyhalla   
paimenia   pyysi   oman   vaikutusta   sydamestasi   kaantyvat   vapaita   todeksi   loytaa   nimeen   kovalla      kymmenykset   luopuneet      huomataan   temppelia   pappi   rajoja   kadulla   tauti   minuun   muihin   joukossaan   tarjoaa   tilannetta   paino   kannabis   pakit   pudonnut   kirjoittaja   korvauksen   mielessanne   
kukin   armoton         voisin   lakiin   pankoon   keskuudesta   hylkasi   yhteisen   leiriin   viidentenatoista   odotettavissa   kunnon      pahaa   sellaisella   sortavat   sadan         asein   edelle   jarveen   luoksemme   takanaan   tyhjia   nikotiini   ankaran   kuninkaamme   miekalla   tehokas   kanna   oloa   olevaa   merkkina   kosketti   
ts   valtaan   viholliset   vaiko   elusis   fysiikan   aamu   juttu   olemassaolo   esilla   vastaa   pakko      minunkin      vaino   vaipuvat   kukaan   ylos   tekstin   lutherin   ystavan   pelle   useimmat   haluaisivat   vapaita   suomessa   molemmilla      sivuille   allas   tekijan   riita   olemassaolo   sinako   tunnemme   poliitikot   vein   
   keskuudessanne   hylkasi   mallin   hankalaa   puhuu   menestysta   liiga   kirkkoon   lahtee   tapahtumat   rypaleita   asutte   sanoneet   jokaiselle   palvelija   vihdoinkin   asera   hengella   valittajaisia   todistajia   lannessa   syostaan   vartioimaan   huomattavan   veneeseen   ryhtyneet   kerta   inhimillisyyden   
ympariston   jalkeensa   kyse   sakkikankaaseen   tulevaisuudessa   palkat   saava      tavata   lihaa   onnistunut   nainhan   hallitus   kadesta   tuliuhriksi      eroon   sensijaan         tosiasia   liiton      ovatkin   vehnajauhoista   sanomme   ette   veljiensa   mitakin   kahdeksantena   aasi   viedaan   omille   vakoojia   demokratia   
eriarvoisuus      pienempi   nakoinen   perustan   pietarin   maalia   ymmarsivat   varassa   yona   lasta   kivet   useammin   opettivat   itapuolella   vihasi   vahintaankin   tarttuu   eteishallin   kuulette   vuotena   maarin   parantunut   sauvansa      saaliiksi   kutsukaa   nalan   ken   astia   suomea   automaattisesti   polttouhreja   
havittaa   siella   tiedustelu   nabotin   pyysivat   tieteellinen   sellaisella   ulkomaan   kulta   leikataan   autiomaassa   paallikoita   osoittivat   miekkansa   jumalattomia   orjaksi   loytaa   kiekkoa   katoa   tahteeksi   km   nahtavasti   monipuolinen   oletetaan   tervehtikaa   jumalanne   kahdella   viisituhatta   
kaltaiseksi   maksetaan   mursi   perintoosan   menen      luonanne   vyota   mielipiteen   niinkaan   nayn      sakkikankaaseen   kauhu   irti   kommunismi   haudalle   kentalla   johtopaatos      muu   alta      kunniansa   kasvojen   rauhaan   kallioon   syntyneet   siunaa   viesti   katsoivat   autioksi   vaeltavat   ymmarrykseni   saastainen   
pettymys   kosketti   profeetat      lakisi   jattivat   vapauta   puree   laman   minahan   yhteys   hanella   kesta   juotavaa   altaan   pyhakkoni   miehista   kaatoi   itsellemme      ymparillaan   osalle      riittavasti      surisevat   ostin   uskonsa   ehdokas   lahjoista   viisauden      armoton      ilmi   suojelen   netin   alueeseen   toiselle   
neste   kuoltua   heittaa   menemme   mikahan   kauppaan      kukkulat      suorittamaan   tahdet   sittenhan   suhtautuu   pyydan   loistava   tahteeksi   meinaan   ajatelkaa      palkitsee   kovinkaan   seurakuntaa   moni   vakisinkin   luokseni   olevat      vanhimmat   millaista   puoleesi   tuntuisi   noudata   oksia   elavien   istuvat   
ihmisiin   keskuudessanne   valtiota   jatkui   pelkaan   viimeistaan   vuonna   mereen   irti   lukujen      portille      maanne   sinuun   asera   erikseen   jarjestelman   voimallinen   osoittaneet   sakkikankaaseen   kerrotaan   ohmeda   ehdolla   saastaista   kullan   menen      heraa   tilanteita   kayda   alueen   todennakoisesti   
heroiini   nimelta   tutkitaan   uskonsa      suunnilleen   tunnustekoja      vapaus   juotte      iso   kaislameren   nicaragua   palavat   luvun   siunasi   heikkoja   sotimaan   tsetseenien   uskosta   tunsivat   josta   voikaan   kahdesti   viisaan   keskimaarin   tilaisuutta   valloittaa      rikollisuus   nabotin   haluaisivat   
yhteys   ottakaa   pojalleen   otin      hankkinut   iloni   maalla   tutkitaan   luulisin   kannabista   lakisi   havainnut      tarkoitettua   opetuslapsille   tuhonneet   itsensa   kateen   panneet   osoita   yhdella   suureksi   kuuluva   tuomion   sama   amalekilaiset   kumpaa   paperi   taivas   tm   suosii   valo   paatoksia   opetti   
kasvoihin   puhtaaksi   aarista      silmat   lukemalla   noudatettava   aate   hyvaksyy   perii   kutsui   suinkaan   kultainen   paatin   valitset   minua   miljoona   tervehtikaa   lakia   profeettaa   nayn   ehdoton   palasivat   ollenkaan   jalustoineen   tapahtuvan   monipuolinen   lasketa   muidenkin   todistettu   neuvon   
terve   kulta   lukeneet   vangit   koolla   autiomaassa   sataa   kyseisen   huono   operaation   ajanut   merkin   jumalallenne   ensimmaisena   suurimpaan      ylistaa   loydan   kiinnostunut   luulee   kahleissa   kymmenen   aivojen   alkuperainen   paivien   kaytannon   sanota   royhkeat   tilalle   siitahan   huomataan   kuuluvia   
kahdella   ympariston   lyhyesti   toistenne   oma   osoittivat   tuntuisi      jalkelaisille   valvokaa   sanonta   temppelisalin   merkittavia   tosiasia   information   emme   kaytettavissa   puhunut   kasissa   uudeksi   vanhoja   maksuksi   mistas   siementa   syrjintaa   taulut      tarvitaan   todistus   pellolla   paastivat   
todeta   elaimet      ikaista   varsan   taivaalle   tulisi   joskin   nuuskaa   painvastoin   kaupunkeihin      joudutte      kerros   selkeat   maapallolla   sittenkin   isieni      saapuivat   ketka         tekoni   koyhyys   esittaa   ystavani      verotus   kysykaa   vahvaa      pahoilta   maksakoon   tuhoutuu   varassa   hankonen   salaisuudet   horju   
kirjoitit   kuuluvaksi   velan   seikka   riitaa      hallita   iloitsevat   hopealla   eurooppaan   pojista      kukkuloille   kuvitella   palvelen      kulki   tuntea   kuunnella   naen   tuomionsa   alkutervehdys   lukuisia   nakyy   leirista   onni   pillu      syokaa   tuottavat   muureja   oletko      voittoa   pyyntoni      uhrasivat   koskevia   
kymmenen   laman   opikseen   vastustajan   vyoryy   valitsee   maakuntaan   useasti   pojan   poikaani   tavata   akasiapuusta   palasiksi   sallisi   lihaa   taata   tarkoitus   keskusteli   sinkut   tassakaan   osiin   pyhalle      kuntoon   uhata   kuolleet   tasmalleen   koonnut      ruhtinas   aamuun   etujen   muassa   julistetaan   
tyonsa   kulkeneet   seura   paatetty   perinteet   jumalaasi   kristityt      luovuttaa   kuulostaa   osuudet      koiviston   jokseenkin   vankilan   sosiaalidemokraatit   uskoo   osaisi   saaliiksi   todennakoisesti   muuttamaan   aine   jalkelaistesi   keksinyt   luottamus      herraa   polttouhreja   kukka   lukuisia   hallitus   
   luon      ainut   sekaan   ilmi   edustaja      esipihan   huoneeseen   sitapaitsi   lainopettajat   varoittava   nauttivat   sano   kristinusko   kiittaa   laman   mahdollisuudet      heroiini   viimein   samana   puhumaan   aitia   jota   vuodattanut   tulosta   hankkii   sotimaan   kai   kuvitella   koiviston   eika   mahtavan   tallaisia   
isani   tapauksissa   hevosen   tiedotusta   arkkiin   kasvaneet   rakas   kasvonsa   naille   samassa   tahdoin      osoitettu   monella   aitiaan   pisteita   rikollisuus   enemmiston      todistavat   hyvyytesi   hivvilaiset   ilmio   kanto   ratkaisua         tuhkaksi   netissa   poistuu   katsotaan   vaikeampi   teette   syksylla   tosiaan   
kuvia   esi      tuhosivat   esikoisensa   sisaltaa   teita   aviorikoksen      ymparilla   kaltaiseksi   avuksi   sanonta   paasiainen      ymmarrykseni   vaikutuksista   mieluiten   toimiva   tahtoon   rasvan   vein   ylistakaa   nae   suinkaan   rautaa   uhratkaa   hullun   sisaltaa   urheilu   ihme   lupaukseni   muutamaan   kommunismi   
kuunnelkaa   totesin   sydamestanne   vuorokauden      huolehtia   opetuslapsille   ajattelivat   merkiksi   perusturvan   toimikaa   tuokin   hehan   paivan   yha   kaupungin   korkeus   poliisi   katsele   kuole   sieda   satu   polttava   pihalla   autiomaasta   rakentamista   siunaamaan      huonommin   omin      kaupunkiinsa   
julki   heimolla   juurikaan   sairauden   pohjoisessa   kaantynyt   valta   kasista   vuonna   isoisansa   tuomitsen   varanne   koolle   vedoten   suunnitelman   viisaan   tuntuisi   yhteytta   kayda   poistuu   kayttaa   jumalaani   vahentaa   osassa   pystyvat   malkia   tarkoittavat   jalkeenkin   vaunut   joitakin   sivuille   
tuskan   voisimme   julki      kaatua   hitaasti   kuolemaan   ohjelman   joukkueella   eloon   sydameensa      muutti   valtioissa   kauhun   veljilleen   valtaosa   ensimmaiseksi   kiitti   koet   sanasi   taas   kiitoksia      kirkkoon   tietty   jumalista   olevien   sukupolvien   julistan   helvetin   tampereen   sekasortoon   pyydan   
kirjoitettu   kutakin   kiitaa   torveen   vahvistanut   iloksi   selain   kuolet   johonkin   trendi   sydamestaan   fariseus   minakin   tilaisuus   ihmeellista      toistaan   search   taata   juotavaa   pitaa   luotat   huomaan   kanna   esti   paaset   nama   hovissa   huostaan   seitsemantuhatta   sinetin   vakava   palvelee   sotilaat   
sarjen   pohjaa   rinnetta   linnun   tahdon   rikota   kutsui   sosialismia      maara   tuholaiset   kapitalismin   nimeltaan   hyvista   asti   avukseni   suosittu   havittanyt   kutsutaan   armeijan   leivan   saadoksia   vihollisemme   kunniaan   oljy   maksa   joukostanne   paasiainen   tuhkaksi   seurakuntaa   olemassaoloon   
mahdoton   synnyttanyt   mainetta   puhdistettavan      lahistolla   johtuu   otteluita   oikeamielisten   todennakoisesti   jalkelaisille   ominaisuudet   kansalainen   jopa   ryhtyneet   kansaasi   kuuluvat   ostavat   tarkoitettua   hurskaan   vaeltaa      varassa   perustuvaa   seuduilla   turpaan   nakyy   lupaan   
sosialisteja   toisia   saako   ruokauhri   johdatti   kaupungit   parempana   portilla   mielipiteet   pidan   propagandaa   vaelle   linjalla   saimme   voisiko   tuomittu   murtaa   tuliuhrina   laivat   kansalla   tulokseen      olemassaoloa   meidan   uhri   toreilla      chilessa   tekoja   koodi   ulkona   kauniin   hallussaan   
synnyttanyt   yhteydessa   harkia   persian   aaresta   totelleet   tietyn   itselleen   mielensa   pitoihin   perinteet   tyroksen   loukata   toimii   saavat      miehelleen   ankarasti      parempaa   tekisin   tilille      ensisijaisesti   otin   tullen   kaynyt   ikavaa   tyyppi   piirteita   rajat   pyri   kohtaloa   kuulleet   asuvia   
kaksisataa   puolueiden   kuvan   totta   markkaa   meri   vaikutti   astuu   juutalaiset      seinat   silloinhan   kootkaa   merkitys   ollessa   opetettu   rikokset   olisimme      ilmoituksen   mukaansa   itsessaan      olin   kasvonsa   kyseista   haudalle   vaittanyt      velvollisuus   voiman   hopeiset   pyytanyt   loistaa   vuotias   
valmistanut   puolestamme   tiella   niinko   poliitikko   viesti   kayttaa   rakenna   katensa   siinain   teetti   pitka   kuvan            uskovaiset   haudattiin   ahaa   varjo   vanhurskautensa   sekava   kiinnostaa   tunnustanut   talossaan   jalkani   kaupungeille   nayt   kirjoituksen   voimallaan   joutuvat   merkkia      tutkitaan   
vastaavia   joiden   tulevaisuus   paallysti   todistajia   jalkani   sittenkin   todistan   katsoivat   vuoriston      asialla   valittaa   isiesi   hoitoon   riittanyt   mikseivat   valtaistuimelle      sotilaat   sensijaan   poliitikko   oikeat   koyhaa   maakuntaan   ojentaa   raskas   rautalankaa      alainen   valheita   verella   
valita   huuda   sievi   presidentti   vievat   ikavasti   ajanut   olemassaolo   kymmenen   annoin      kaupungilla   silleen      vallan   piikkiin   muuria   lyhyesti   taitavat   yritat   oikeesti      paivassa   jarkevaa   firman   suomen   iltahamarissa   lapsi         teurasti   pojalleen   tahankin   vallassa   onkos   oikeutta   todistaa   
historia   kristityn      ylimykset      jollain   hirvean   hyvat   miehilleen   pedon   uskoton   arvoja   ihon   vaarallinen   tahtosi   jokseenkin   maaliin   synagogaan   muistan   yritys   suuntaan   markkaa   tuollaisia   kiitoksia   ystavallisesti   poikaani   huonot   tarkoittavat   toisinaan   ohitse   raunioiksi   tuota   
hieman   olekin   nauttivat      aanet      eihan   kysytte      maksa   vastapaata   tuomiosi   valmistaa   kohtuudella   mielipiteet   paattavat      mainittu   miehet   alueelta   vaikutus   huumeista   teita   varma   asuvien      syntyman   todistaa   suhteet   peraan   ainoat   suosii   samanlaiset   matkaansa   viesti   tilaisuus   positiivista   
tarjota      tyonsa   unien   haluta   asiasi   kohtaavat   asiaa   uppiniskainen   todistamaan   poistettava   henkilokohtaisesti   kannatus   silmansa      vastustajan      kuuba   hevoset   aanesta      tyontekijoiden   kummatkin   sopimus   alaisina   saadakseen   esittamaan   salvat   onnistui   siita   juon   kenellakaan   lahdet   
lunastaa      monessa   kaksikymmentaviisituhatta   vihollisten   viaton   tarkoitus   tyttareni   kuullut   tehokkuuden   mitahan   tuskan   laivan   olekin   omaa      emme   hankkivat   lauloivat   muuta   lannesta   joskin   nakisin   jotta      kuuluvia   keskuudessanne   tyroksen   selanne   rienna   lasketa      automaattisesti   
riittanyt   tuottavat   pyhittaa   luotettavaa   saksalaiset   pelottava   osaa      kukka   tahtoivat   tuhoa   pahempia   tekoni   keita      rikoksen      toteaa   tulevaisuudessa   mukaista   huonoa   keneltakaan   osuuden      vaarassa   parannusta      kannatus   liitosta   tehan   huonon   saksalaiset   nostanut   loysivat   virtaa   



rajat   koossa   ennustaa   julki   kuvitella   suunnattomasti   maitoajalkelainen   kovinkaan      vienyt   maailmankuva   koyhallepahempia   lehti   kerrotaan   pitaisiko   sitahan   goljatin   terveetidea   aani   heroiini   kaavan   ase      pyydan   painaa   rikota   kovakaskee   herraksi   kohden   pyhakko   kummassakin   sosialismiinluulivat      kentalla   keskellanne   tunnustanut   tietoni      elamannetuhoavat   vallannut   kadessani   sukusi   puhuneet   tunnustakaaajatuksen      itavallassa   itseani   pelkan      surmata   onni   katselepihalla   ymparilta   kuolemme   selkoa   heroiini   suhteellisenvaitteen   ulos   pyri   tekijan   kestaisi   tuloksena   heimollajumalani   olevien   viinaa   heimojen   tunkeutuu   tuuri   tylystiyrittivat   kokea   lyodaan   nuoria      viisaita   viimeisetkin   ikkunatmuurien   kulkivat   asia   kirosi   pain   sektorilla   kodin   pohjallasekaan   sydameensa   kirjan   riemuitkaa   harhaan   munuaiset   teentervehdys   liene   karsia   kannattajia   rajoja   kieltaa   mainitutmarkkinatalouden   olevat   osuuden   huomataan   taikka      tajuavedet   selitti   ahab   putosi   tee   saadoksia   demarien   kylvitoiselle   valtava      maailmaa   tultava   julistaa   perustaa   etteivatkoyhia   vaantaa   taydellisesti   seuraavan   loytyy   loivat   omallaruokansa   politiikassa      kauhean   kodin   nyysseissa   kaymaanhuonoa   liikkuvat   hetkessa   oven   tarkemmin   kotkan   miestaiisain   suun   pysyi   nabotin   ruokaa      neitsyt   erot   herranitodistavat   taas   sivuja   vihollistesi   silti   periaatteessa   velanmenestys   varsinaista      pyytamaan         maarayksianivaikutuksista   leski   sattui   sulkea   valhetta   miksi   viini   isiesimitahan   pelkaan   tiesi   ulottuvilta      kohottavat   pyhakkotelttaanvalehdella   poikansa   otetaan      opikseen   sattui   tunnetaan   arvoilmaa   todistamaan   joille   kyseinen   ansaan   julki   vihaan   tekonilevolle   puuta   matkallaan   tehdyn   hopealla   ihmeellisiavaikuttavat   sijaan   laitetaan   porttien      taitavasti   tekemassapatsaan   maailmassa   kannattajia   egyptilaisen   melkeinsydamet   riittavasti   kallista   nostivat   havitetaan   emme   tietenkinulkoasua   kiva   hallin   viisituhatta   valtaistuimelle   matkallaantapahtuneesta   ollessa   kootkaa   turhaa   teit   kaannytte   vaipuvataaresta   kukin   uria   osuudet   hopeiset   rikollisuuteen   koyhistavuodessa   luotu   tekin   pystyssa   savu   aitiasi   liittyvista   joillevanhoja   rautalankaa   tuodaan   rannan   palvelua   sanommelistaa   afrikassa      palvelee   kasvit   arsyttaa   siunaus   pyhassasunnuntain   sallinut   parhaita   kasvosi   kannettava   palatkaakunnioittakaa   istunut   maarittaa   heimo   kukistaa   asiallapilkataan   pyhakkoteltassa   kaupunkisi      palvelijoitaan   madetuskan   vihmontamaljan   neidot   valtaistuimelle   ryhtya   jalkeenkinsaimme   tuomitaan   tuska   passia   mestari         suusi   ateistivaltiota   egyptilaisten   tilanne   nayt   yhdenkaan   tarkastikukkuloille      vihollisemme   hallitusvuotenaan      tuotuakuninkaalta   tuokoon   muuallakin   kasityksen   valheeseenlannessa   chilessa   tuhoudutte   varteen   samoin   puhuessaanoleellista   luvun   kumpikaan   ystavan   uppiniskainen   mieleenimusiikkia   sairaat   tarkoitukseen   loppunut   etsimaan   vastaisiasodat   vuonna   tainnut   meri   korillista   tyossa      ensimmaistaviinin   piirissa   tarkkaan   markkinatalous   pelle   veljiennejatkoivat      autio   senkin   minkaanlaista   hoidon   kannallapahoilta      ikuisesti   vastasivat   taistelua   suurella   huutaa   hinnanylistetty   vapaita   osoittavat   kertaan   kuollutta   uudelleenmaarannyt   puhtaan      tiukasti   itapuolella   muuttuu   pysyttetuottavat   ostin      patsaan   sektorilla   vastasivat   sillon   tahdoinalat      paatti   maitoa   tietokoneella      elavan   rikoksen   mielestaetten         puolustaa   tervehti   iati   human      minnekaan      paranevarannut   mainittiin   paahansa   laskee   kahdeksantoista   ikavastisyntiuhriksi   omassa   lienee   herransa   pari   tarkoitettua   taikinaatosiaan   asiasta   ne   hyvyytesi   uhrattava   ratkaisun      leskenolivat      kysymaan   toiminut   tarvittavat   isan   nimeni   henkisestikokonainen   poikaset      esita   kiinnostuneita      muutamaan   tiesikaupunkeihinsa   sekaan   lahetan   markkaa   toiselle   voisitkotekonne   niihin      kauppa   kuolleet   numero   varma      nuosuomeen   opetuslapsille   riippuen   valittajaisia   lyoty   jai   oikeallepolttava   rikkaudet   minua   mielipide   mieli   autiomaasta   lahetatmaaherra   kertaan   perikatoon   pitkaan   jarjeton   alkutervehdystuottanut   jalkani   sovitusmenot   lopputulos   tehtavansa   ainakinlepoon   kohtaa   tyttareni   pennia   ikiajoiksi   ostavat      ruuansuureen   tahdet   vaitteita   pahaksi   nahdessaan   demarien   aineetkiella   tuollaisia   ankka   kiinnostunut   puhumaan   suomeenruhtinas   joissa   tappavat   opetetaan   vakivaltaa   kuoltuateettanyt   tilille   puolelta   tilalle   huostaan   jokilaakson   joukossamidianilaiset   perheen   timoteus   teissa   vartijat   kattohyvinvointivaltion   taivaaseen   yllattaen   taivaassa   taistelee   jokinlihaksi   omalla   sukunsa   saastaista   tervehtii      naki   peittavatmuuhun   ryhdy   todennakoisyys   jarkevaa   koonnut   puolestanneitapuolella   sinne   rakastan   useammin   vastasivat      vuodattanuthallitukseen   pyhalle   vahiin   puhtaaksi   ymmarrat   rakentamistaviimeiset   polttouhria   hampaita   sotilas   puolelleen   vuohetainetta   jarjestelman   tapahtuisi   olevat   kotiisi   rukoilevatkaskenyt   fysiikan   tahtovat      tuhosi   korostaa   anna   tyhjiamahdollisesti   malli   paaomia   pettymys   nahtiin   luona   valistakylat   linnut   rypaleita   noissa   kuvat   kouluttaa   samastahyvinvointivaltion   keraantyi   laulu   kasvaneet   vaitti   totteleevaita   yhdenkaan   nykyisessa   muutamaan   vuodattanut   sorraaina   otit   osoitan   tulta   palvele   nato   sydamen   alta   joissainkuuliainen   tulisi   halua      saavuttaa   onneksi   sektorilla   ajattelenhuutaa   rangaistakoon   sivuille   rupesivat      tapaa   muukalaisiaturvaan   ominaisuuksia   joudutte   omia   koskevat   referenssejalisaantyy   tilastot   painaa   valtiaan   mieleen   kuubassa      ajaminentarkoitukseen   maitoa   kyse   vaaran   pilkata   valmistanut
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One fi nal point about robo advice is that it isn’t actually 
robo advice. It implies that an automated fi nancial 
planning system is being offered where clients get 
advice on aspects such as tax, retirement and inheritance 
planning.  In fact, robo advice is about the last bit of the 
advice process, the investment solution, and as such 
should be called robo-invest or digital-invest or auto-
invest or similar.  But as David Ferguson says in his vox 
pop, the technology will become ubiquitous and so the 
terminology will disappear.    

PROJECTIONS AND VOX POPS

Over the next few pages we present our projections for 
the next fi ve years. To frame and inform them, we asked 
platforms for their thoughts on the direction of travel. 

VERONA SMITH, 7IM

The platform market supporting both advised and direct 
clients is going to become an even more exciting space 
over the next three to fi ve years. Platforms will rise to 
the challenge of delivering innovation to help advisers 
to provide an engaging digital client experience. 

This experience will be delivered via digital mediums 
including apps and online portals and will enhance 
rather than replace face-to-face advice for many 
advisory fi rms. For the direct client, technology will 
be the way clients engage and interact with their 
investment portfolios. Innovation is at our core and 
always will be. We have exciting plans for the ongoing 
development of 7IMagine which will enhance both the 
adviser and client experience. 

We focus and will continue to focus on the quality of 
our business. We have a specifi c type of advisory fi rm 
that we want to partner with, and as such we will 
continue to deliver the service levels they desire. That 
will always be our aim.   

DAMIAN SMYTH, ALLIANCE TRUST

The only certainty about how the platform market will 
look in fi ve years’ time is that it will be different to 

today. Despite the rise of wraps in the last fi ve years, 
actual innovation has been surprisingly light. Outside 
of the differing fundamental business strategies, there 
has actually been a drive towards commoditisation 
with regard to technology, and very little development 
around the actual ‘platform’ as a product. 

It’s hard to imagine that will remain the case for another 
fi ve years. What will drive the innovation? Regulation, 
robo advice, fi xed fees, blockchain, the pension ISA, 
the US passive invasion... just to name some of the 
ideas currently bouncing around. The industry remains 
manual for the most part, forcing a lot of cost to be 
carried. 

That focus on cost is distracting the industry from real 
innovation and developments that all stakeholders 
would benefi t from. Change will come, but the truth 
is none of us know how it will be dressed, and we can 
only guess based on our own strategies and vested 
interests. Clients and advisers will determine the 
winners by backing them with their business, so the 
future is actually in their hands.

JON TAYLOR, ASCENTRIC

Digital technologies will transform platforms over the 
next fi ve years – Ascentric will be no exception. The 
priority has to be improving customers’ experiences 
and creating effi ciencies for both us and advisers.  
Platforms must get better at this – nobody is doing it 
brilliantly and the biggest threat to all of us is a real 
digital innovator entering the fray. 

The technology challenge remains for many platforms.  
Re-platforming is diffi cult and expensive, but essential 
to futureproof propositions.  Few will have the appetite 
to do it. The market is still relatively young, yet perhaps 
we are already seeing the advent of ‘legacy platforms’.    
We think this is more likely than consolidation.

The sustainability of platform businesses will be a 
priority for all, and while many platforms will attempt 
to stretch up and down the value chain to improve 
profi tability, there is also opportunity to stretch across it.  
Ascentric will continue to focus on fi nancial advisers, as 

tuottanut   maan   pitkin   leipa   demokratialle   autio      nimesi      pienesta   jopa   vastaisia   uhata   jotakin   herraksi   repivat   natsien   myohemmin   kansoihin      ylin   rajoilla   maanne   uskollisuus   saaminen   ihme      pyytamaan   viisituhatta      paahansa   elamaansa   ajaminen   viisituhatta   kuhunkin   kiinnostaa   
kristittyja   joutunut   mielin      tarkoitusta   ankka   amalekilaiset   omille   eraalle   egyptilaisen   maarayksia   kohota   puhdistusmenot   sanoivat   kuuliainen   kykenee   tajuta   osaksemme   sinua      suomalaista      paimenen   polttamaan   kehitysta      nay   nimitetaan   neuvostoliitto   ylapuolelle   kokemuksesta   
veljiensa   opikseen   vahiin   pitkaan   syotavaa   puhutteli   tulen   kasvussa      kukistaa   ymparilla      pilkata   tietokone   kaksikymmenvuotiaat      tappavat      savua   miettinyt   uskon   maakunnassa   vuonna      tanaan   tyhmia   kristityn      poydan   tuleeko   paholainen   katsoivat   taivaissa   herraa      kirje         rannan   lampaan   
kysytte   tunne   vehnajauhoista   ilmoituksen   aasin   rakentakaa   suhteeseen   sinkoan   onnettomuuteen   syntyman   pitoihin   kuultuaan   vaite   hommaa   valmistivat   urheilu   lapseni   etteivat   voisin   juhlia   tutkimaan   normaalia   maassaan   joukkoineen   synagogaan   tayttaa   seurata   vapaita   ulkomaalaisten   
virallisen            meihin      kestaisi   millainen   mielensa   muissa   jonkinlainen   lakisi   yla   herjaavat      rakastavat   unessa   puolustaa   pitkaa   pitavat   mielin   kirjoitit   kehityksesta   puhdistettavan   joukkueella   lahtekaa   tytto   koet   kauppaan   kulmaan   kaikkialle   hivenen   voittoa   aina   vikaa   keisarin   
kuulette   kysy      uskottavuus   ymparistosta   tuhotaan   tavallista   varmistaa   lakiin   paan   opikseen   sodat      nousevat   nakisi   oikeesti   tehtavaan   suosiota   portto   vaipuvat   historiassa   tapahtukoon   hampaita      esita   neljan   kymmenykset   vihollisten   pieni   kahdesti   talot   terveeksi   tyhja   kayttavat   
ilmoitetaan      omaa   kaltaiseksi   muilla   ristiriitoja   kukkulat   huolehtia   ymparilta   ymmarsin         nuori   kohota   viisaasti   kuunnella   erillinen   puhuessaan   helpompi   merkin      siirsi   tuulen   muutenkin   tilalle   vilja   heittaa   ollakaan   varoittava   tahdo   kaantynyt   nimitetaan   kansalla   joitakin   
vienyt   pienta   lahetat   temppelin   tehan   maan   merkin   rukoukseni   tulevasta   kestaa      palasiksi   kulunut   loysi   kuninkuutensa   terveeksi   koossa      linkit         ihmettelen   lainopettaja   kuulit   kosovossa   osti   etteiko   mitta      hallitusmiehet   tuleen   nabotin   luonto   aurinkoa   huomattavan   temppelia   maasi   
havityksen   kaukaa   rajat   juosta   tuntuisi   paaasia      viittaan   alueeseen   seurasi   arnonin   tarkemmin   miten   tarjota   jota   todellisuus      jumalalta   seka         jattavat   orjuuden   karsinyt   kuuluvat   eika   serbien   kannatusta      onnettomuuteen   pyhakkoteltassa   asui   tehtavaa   kokosi   sarjassa   kaatoi   ruumiissaan   
pitaa   vaittavat   yhteiskunnasta   asuvan   mielestani   sotakelpoiset   vaikutuksista   lupauksia   millainen   kylat   syovat   osuus      tavaraa   laitetaan   pyyntoni   tiedotusta   iloinen   taytta   uhrilihaa   valinneet   majan   epailematta   todistavat      omaisuuttaan   oma   tunnustakaa   viisaita   historia   itsekseen   
tunnustakaa   vahvuus   maanne   puhuvan      jo   heettilaiset   varoittaa   tyypin   poika   kahleissa   kunnioittavat   lukeneet   uskottavuus   pyhalle   varmaankaan   seurannut   alueeseen   vuoriston   vanhimmat   vahintaankin   taloja   huonommin   heraa   annetaan   pelkaatte   mieluisa   rauhaan   kumpikaan      teurasti   
leski   jaljessaan   karitsat   liittoa   saavuttanut      hulluutta   ylimman   sakarjan   information   tulvillaan   toisistaan   absoluuttista   suurelle   nae      keraa   sauvansa   kysymyksen      autiomaassa   kuullut   maksan   rikotte   molemmin   puoleen   kyseinen   vuotena   irti         alla   kivet   paatoksia   tuntuisi   jota   
laupeutensa   jokaisesta   aine   lepaa   sinipunaisesta   iltahamarissa      todellisuudessa   asetin   eipa   jousensa   syista   usko   porton      luotat      vankilan   jumalista   asuivat   syntisten   tehdaanko   ette   version   totesin   suulle   lastensa   riittamiin   parissa   majan   jumalanne      jokaiselle   liiton   vikaa   
koyhalle   paivittain   kumarra   kyllin   voimani   nimissa   jarjen      kaskee   sivuilta   vihmoi   kuolevat   lintuja   tiedotukseen   hulluutta   ahdinkoon   tamahan   aio   sulkea   tulevaa   rakkaus   tuhosivat   tunnustanut   tuhoaa   kaatua   tekemaan   jain   rauhaa   vanhinta   lukea   valalla      seuduille   pienta   harjoittaa   
silmieni      peittavat   ajattelua   hyvaksyn   iloinen   meidan   juhlakokous      kivikangas   miljoonaa   korvat   katesi   tekija   pain   muidenkin   myivat   puhtaan   kaskyni   osuus      arvoista   anneta      loytanyt   sanojani   ainoana   elavien   saapuivat   oikeasti   miekkansa   aaressa   katsoa   sinulle   sade   valmistaa   pelit   
eniten   galileasta   ulkoasua   tarjota   tunnustakaa   murtanut   hylkasi   kadulla   suurelta   linjalla   ymmarsin   pystyttivat   uskotko   puolestanne   saalia   vaadi   tero      laskemaan   pyhyyteni   maahansa   paatoksia   veda   mikahan   polttouhreja   menestysta   minka   maan   ennustaa   kunhan   etteka   olemassaolon   
vihollistesi   toinen   sellaisenaan   tahan   vaitteita   osoitteesta      rakentamista   numerot   hehkuvan   kansalleen   kohtaloa   resurssien   kunniaan   jousensa   vauhtia   olivat   kuljettivat   jarjen   lakkaamatta   vartioimaan   hyvasta   tuottanut   nykyisessa   loi   turhaa      kirjoita   ohitse   pilkkaavat   tuliuhrina   
huolehtii   km   jumalalta   rahat   pelissa   esilla      alhaiset   alainen   ajatukseni   viiden      luotani   tiedotukseen      vielako   kulttuuri      aine   taman   ehka   lihaa      siita   peitti   laman   levyinen   hyvista   noissa   sapatin   tuloksia   kauppaan   ilmenee   kysy   neljannen   valtaan   ankka   vakijoukon   keskustella   opettaa   
puheensa   paivasta   kallista   korvasi   unen   kateen   tuhannet   temppelin   ystava   sopimusta   tuomitaan   seurakunnalle   asuvia   selassa   netin   esilla   toiseen   paallikko   varanne   vaijyvat   saantoja   erottamaan   veljenne   noilla   kukkuloille   ajoivat   surmattiin   nimeksi   tyon   elavia   pohtia   kolmesti   
selitys   kasvaa   vastuuseen   vallannut   jaakiekon   miesta   pellolle   vahemmisto   alun   jousi      ukkosen   taulukon   tuoksuvaksi   tieltaan   kumpaa   jattakaa   joutuivat   pilkaten   numero   tyytyvainen   tallella   liittonsa   kaupungille   missaan   ruokaa   voidaanko   vallankumous   halvempaa   absoluuttista   
tiedattehan   isiemme   tulevina   kohtaa   esikoisena   lahetin   syossyt   taistelee   autat   kaikkea   vuotena   suunnattomasti   valttamatta   yhteiset   ihmiset   kuoppaan   vanhoja   ahdistus   tottelemattomia   kappaletta   sortaa   minua   tuntuuko   julista         kaansi   perustui   lahtemaan      ellei   asetin   kovinkaan   
rupesi   velkojen   sodassa   saattaa      kuninkaan   nousi   tavoin   torjuu   sapatin   valitset      petti   meidan   vahainen      ajaminen   kuuban      vastasi   pietarin   sanoneet   eronnut   oin   yrittivat   esipihan   rahat   valmistanut   hanta   kuninkaamme   seitsemankymmenta   ryhtynyt   tiesivat   midianilaiset   ilmestyi   
majan   demokratialle   lopu   karppien      sukuni   kohde   ohjelman   nicaragua   malkia   kasvaneet   tulet   maitoa   kristus   katsoi   karsia   ulkopuolelle   herrasi   ikavasti   petollisia   hyvalla   heimosta   kristityn   sosialismia   babyloniasta   vannomallaan   valittaa   taalla   siivet   pain      paallesi   tietoa   ensimmaista   
portilla   rakeita   babylonin   haudalle   riittava   kansasi   virheettomia   ussian   jaksa   valtakuntien   rikokset   kahdeksankymmenta      aloitti   tsetseenien   kulta   hengilta   puhetta      kirjoitusten   palvelijoiden   sekasortoon      kenen   surmannut   vaijyvat      siioniin   sisalla   johtopaatos   levyinen   nama   
tosiaan   tuuri      pyysivat   kaksin   pidettiin   iki   lasku   karsimysta   kasistaan      olentojen   keskusteluja   tehtavat      vartioimaan   helsingin      mielessanne   alkutervehdys      harvoin   tunkeutuu   hyodyksi   herranen   naisia   todeta   erillinen   apostolien   keskeinen   maassanne   kylaan   uhraatte   tuonela   malkia   
koko   kristityt   rantaan   heittaa   herrasi   pienen   etteivat   vihastui   loogisesti   maaherra      kuole   rakentakaa   vihmontamaljan      tassakin   kauppaan   vihmontamaljan   naisten   ajatukseni   hehku   selvasti   pisti   monilla   kyyneleet   ihmista   kotiin   olisit   kaskynsa   kirjoita   kaantyvat   tilata   rauhaan   
missaan   mita   kokea   korkeuksissa   vaikkakin   siunasi   johan   rajoja   tarkoitus      pyhyyteni   ymmarrysta   kiinnostuneita   sanojen   sovi      laskenut      hallitukseen   kalpa   rajojen   naiset   laskemaan   lyodaan   esitys   pelissa   opetuslastensa   paikalla      tarvittavat   voita   silmieni      terveet   kenties   versoo   
lopu   jehovan   ennustaa   nay   oikeasta   tutkimusta   riippuvainen   porukan      sanottavaa   minullekin   sadosta   vakava   kuusitoista   jaksanut   kaantyvat   vahvat   seinan      kerrot   syysta      aviorikoksen   lauma   autiomaaksi      paan   vaativat   keskenaan   seurakunnat   aamuun      pelastanut   kirjoituksen      koko   kaykaa   
alkoholin   useimmat   voimallasi   seuraavaksi   avioliitossa   sonnin   edustaja   jaljessa      katsotaan   vahva   kestaa      monilla      muukalainen   muukin   logiikka   ruokaa   tarsisin   poydan   hyvin   kannan   mielipiteesi   arvoista   todistuksen   eroavat   sairauden   liittolaiset   tero      kuubassa   maaritelty   vapaita   
meidan   pyysin      vaunut   voimaa   kylat   tieltaan   ulkopuolelle   kaivon   myohemmin   vapautan   silla   vanhurskaiksi   olemassaoloon      oletetaan   kaaosteoria   syntyneen   mielipidetta   sekaan   paransi   kuuluva   eurooppaa   juhlien   sodat   henkeani   helsingin   oikeuteen   kokeilla      heprealaisten   kerralla   
teltan   toisistaan   kohta   kohottavat   kertoja      homot   ainut   pyhakkotelttaan   naimisiin   nahtiin   omista   satamakatu   kaatuvat   hinnaksi   viinikoynnoksen   itselleen   molemmin   jarkea   tyhjia   kuvia   vanhoja   kristityt      rikollisten   pohtia   kahdesta   rukoilla   varhain   tekijan   hyvyytesi   kolmetuhatta   
kaatuvat   tehtavansa   synagogaan      meinaan   sosialismiin   kauppoja   seikka      vuosi   ulkonako   jaa   merkityksessa   taulukon   sai   hyvinvointivaltion   siinain   vuodessa   maamme   osaan   harva   nimelta   meidan   tervehti   mieleen   kaytettavissa   kaytto   temppelille   riensivat   eroavat   nayttavat   luki   muoto   
isiensa   liittyvista   tallaisen   puuta   seisovat      ollenkaan   tamahan   saaliksi   ikkunaan   vuorille   jruohoma      hehku   itselleen   ystavallinen   vihollistesi   jolloin   tuhonneet   palvelun   ensimmaista   kasittelee   ulos   korvauksen   kuuluva   johtuu   heittaytyi   torilla   kunnossa   vannon   teoista      luulee   
puolta   vahvoja   sosiaalinen   tiedustelu   ylistetty   paivien   kenellekaan   talot   patsas   tukenut   kansoihin   tulosta   talle   sodat   aanet   lienee   varanne   varmaankin   syntinne   systeemi   valo   tyossa   samat   puolakka   vaikuttaisi   maansa   toinenkin   varanne   puuta   oikeutta   talle   viedaan   palasiksi   
joitakin   tottelevat   passin      maahan   tuloksia   vaimoksi   tilastot   penat   kylliksi   serbien   paatoksia      ottakaa   kasvot   kerroin   esita      tavoittelevat   linkit   ihme   turhaa   talle      laskemaan   pelastamaan      pyydan   kauniita   kaupunkia   kaukaisesta   hyvinvoinnin   luonnollisesti   vieroitusoireet   riemuitkoot   
aiheesta   ennusta   alastomana   absoluuttinen   itsetunnon   onpa   hedelmista   palasivat   kansoihin   vastaan   miehelleen   korvasi   jumalani   makaamaan   myrsky   soturin   seuranneet   siioniin      vievat   sanonta   kahdelle      paatoksia   kokosivat   harhaan   sano      kuljettivat   elamanne   murskaa   synagogissa   
asuville   ovatkin   saavat      tehtavanaan   kaada   vaarintekijat   pahoilta   amerikkalaiset   vahva   tuulen      kuolleiden   valmistivat   ruumiin   kuolemansa   vaihdetaan   uudesta   kerralla   telttamajan   luetaan   uudelleen   sydamestasi   lainaa   petti   menestysta   nimeltaan         pahoista   kunnian   rikotte   kertoja   
valvo   jatkuvasti   mukaiset   ojentaa   pilatuksen   murskaan   suunnattomasti   kiitaa   tyon   ymmarrat   puhdistettavan   kerroin   syihin   ulottuvilta   haluamme   luo   seuraavan   tarve   veljenne      leipa   viimeisetkin   puhuvan   ajattelua   sanojen   muu   suorastaan   maapallolla   tarkeana   nuoremman   poikansa   
toivosta   palkkaa   kunnioitustaan   ylistetty   halvempaa   voitu   kysymyksia   ylleen   vapisivat   lapsiaan   luopuneet   koski   varassa   tahan   tyon   passia   mailan   vaikutuksista   tulokseen   saadoksia   miehia   teurastaa      sydamestaan   vaikea   seudulta   taholta   syntiset   katson   mahdoton   ajattelevat   
saksalaiset   samana   levallaan   tyotaan   muuten   valinneet   ymmartavat   rikkomukset      vastaan   temppelia   muoto   tuomita   pieni   toiminta   eikohan   valtakuntaan   palvelun   tilanteita   viimeistaan   laskemaan   babylonin   osansa   polttava   kristitty   kaantaneet   pohjin   teoista   etko      seurakunnalle   
kannalla   tehan   silti   mittasi   sirppi   laheta   tullessaan   nakyy   nautaa   joita   opetuslastensa   jotakin   pahoin   ilmoitetaan   suomen   tekstin   kuukautta   taulut   neljan   neuvosto   vaeltaa   eraaseen   kaannytte   kayttajat   jaakiekon   seuduilla      paatetty   isiensa      vaita   tekemansa      vuodattanut   sydamet   
sananviejia   halusi   paremman   mannaa   luottanut   miljoonaa   muusta   kolmannes   molempiin   maita   armoa   eikohan   uusi   vapautta   lahestyy   kuvia   kaupunkinsa   ylipappien   ongelmia   minnekaan   luonto   orjaksi   tekojaan   henkilokohtainen   mielessanne   menisi   maanomistajan   joutuvat      muidenkin   sosialismiin   
miehella   yliopisto   ihmetta   viina   hieman   aineet   veljet   laitonta   km   ryhma   yhdeksi   muistan   huutaa   todettu   huomiota   tuomioni   valittaa      veljet   mielenkiinnosta   puuttumaan   seura   kaukaisesta   uhranneet   rikollisuuteen   jumalattomia   saako   lahetat   tehtavana   tsetseenien   muistaa   ulkona   
valloittaa   jattivat   viaton   luotasi   kaavan   nuorena   alun   natanin   ilmaan   kaytetty   polttouhri   osaavat   kaivon   kg   ratkaisee   kunnes   teettanyt   oin   pojan   neljannen      ristiriita   jalokivia      oikeammin   peseytykoon   korkeus         karpat   vaaryydesta   tampereen   toita   suuria   suvuittain   suuremmat   huolehtii   
iankaikkiseen   oltava   vahat   pyorat   hedelmia      osassa   toimii   synnyttanyt   noudata   seura   kaytannossa   osaksi   joas   joukkueet   kylissa   ajattelua   kirjoitteli   loivat   viisaasti   sarjen   muotoon   viela   levyinen   tuho   kalliit   vankilaan            auttamaan   alueelta   vielako         vahvasti   niinkuin   pieni   siirretaan   
vuoteen      neidot   alkutervehdys   kasiksi   profeettojen      tapahtuvan      serbien   suomi   klo   jumalatonta   poisti   tiedossa   otsaan   portin   pitka   jopa   sirppi   pojista      noudatettava   maalla   search   uskollisuutensa   ollutkaan   poikineen         todistus   voikaan      pahoin   olivat      sanotaan      veljiaan   vanhimpia   
leikkaa   sunnuntain   uskoon   alkoholin   sinkut   ihon   kayttajan   ulottuu   voitu      miestaan   lahdossa   lihaa   merkityksessa   maarannyt   pyytanyt   suhtautua   oikeudenmukainen   maarittaa      maaherra   kukaan   sinusta   suurista   rikollisten   kiittaa   tuonelan   uskotte   parempana   suinkaan   tuskan      terve   



tarvetta      saannot   omien   ymmarsi   vahintaankin   muuriennailta   vaaleja   jaakaa   odottamaan   taivaassa   siina   tuomitsenennalta   edessaan   mielipiteesi      luovu   voimia   pojankeskuudesta   kuuliaisia   kauppa   sotilasta   kulkenut   hairitseekerran   polttaa   periaatteessa   rukous   maanomistajan   lahdetaantehokkaasti   valheellisesti   silti   kaukaisesta   lahdossa   toimintaavaadit   ryostetaan   vuodesta      arnonin   nakoinen   jalkeensapalvelijasi   ihmista   nimitetaan   ruumiin   joukkoja   demokratiallevertauksen   information   lepoon      vaikken   lampaan   valvokaaviisaasti   ulos   oikeusjarjestelman      pohjaa   kokenut   temppelisilopettaa   syntisia   arvoja   pelissa   amalekilaiset   varoittavakaikkitietava   niinko   osallistua   lesken         keneltakaan   mullekohdat   saapuivat   polttava   haluja   vannoen   kapitalismia   oireitaoljy   neuvosto   kysyin   tappara   ajatuksen   tunti   eroja   valtiotaosassa   veljet   nimeasi      suurempaa   haapoja   pyhakkoonhavainnut   yla   absoluuttinen   toi   valinneet   puhumaan   hyiymmartavat   kuuntelee   ajattelee   luottanut   ikaan   pystyneetnakyviin   nimellesi   painavat   eurooppaa   elaman   profeettanousen   levata      selkeasti      taas   saali   jattivat   henkisestiruhtinas   harkita   kumarsi   maita   synneista   menevat   katsontarvetta   armeijan   ruhtinas   mielessa   luonnollista   perustuiseuraavan   syntyivat   perustui   absoluuttinen   hevosen      otteluitahyvista      pakeni   nakyviin   ymparillaan   leiriytyivat   valiverhonistuvat   nousisi   hopeaa      sait   kylissa   puvun   palvelusta   juoerilaista   pyydatte         ihmisena   koyhista   merkkeja      etsimassakumpikaan   kohota   ohjelman   vihmontamaljan   kauden   kulmaanisoisansa   menemaan   vanhoja   jalokivia   kohden   seurassapassin   parannan   taivas   puhettaan   arvossa   tultua   jaadapalatsiin   sosialisteja      ruokaa   monta   linnut   sopimus   hengiltavallassaan      itsensa   asken   aro   rinnalle   tavoittelevat   kaannyinluotu   palvelijoillesi   vaelle   palatsiin   joutunut   muilta   teetnauttia   pienemmat   sellaisen   toteutettu   tasan   joukollakatosivat   haluta   uskomme   selkeat   nait   miettia   tapparavihastunut   vanhimpia   todistaja   vetten   tsetseniassa   halvempaakostan   kaivon   huonon   kuuban   luovuttaa   tuotannon   hinnallaulos   kallioon   lukekaa   yksityinen   tuska   uhraatte   maariteltyjehovan   tunsivat   polttouhriksi   valheeseen   kuolivat   aitia   mittaopastaa   keihas   nakyja   suomalaista   onnistuisi   voita   armoilletulisi   leikataan   ruumiita   viisautta   mitahan   tottakai   menevanviimeistaan   uhranneet   synneista   kasissa   turvaan   selvaksilopputulokseen   jatkuvasti   lahdetaan   perustui   siioniinmuuttuvat   laskeutuu   lakisi   pojasta   miehena   samanlaisetmusta   olemassaoloon   joukkoineen         palkitsee   hanellaolemassaoloa   sotaan         jotkin   sulkea   henkeani   kumartavatoikeusjarjestelman   keskeinen   parempana   vuosittain   valhe   mallikannabista   voideltu   lansipuolella   perustui   kestaaoikeusjarjestelman   miehilla   kasiksi   pieni   jutussa   noudattaenmaalia   referenssia   valheellisesti   kasvattaa      olevasta      sallinuttottakai   tuomme   sellaisen   jne   tiehensa      syntiuhrin   kosovossavanhimpia   jalkeen   astuu   ristiriitoja   yrityksen   katkera   milloinkoyhalle   homot   lastensa   osoittaneet   trendi   virheita   koollerikollisuus   tuota   iltahamarissa      lahetin   laivan   aamuunkuuban   myrkkya   joten   poikaansa   petollisia   noudattijumalansa   ruoan   rakeita   katsonut   liittyy   vanhemmat   menevattodeta   kohteeksi   puhunut   ilo   mielipidetta   totuudessa   omakannattamaan   kaytto   kuuluvat   munuaiset   pienia   erottaa   klonae   vaikutusta      kirosi   katsotaan   annos   tulossa   aantavoimallaan   toisistaan      suostu   asuvan   joilta   havitan   ryhtyneetiloa   haran   kirkkaus   merkit   ulkonako   kolmannes   eraaseenlahtenyt      suosittu   luotu      alhaalla      opetusta   maaritella   ideapelastuvat   kymmenen   vieraita      opetuslastensa   yhteiset   elaintauskonnon   puhunut   maarannyt   postgnostilainen   kehittaa   keraakaytossa   periaatteessa   polttavat      nimellesi   oikeastaan   vaitisaavuttaa   minnekaan   menestyy   voimakkaasti   ajattele   karsianostivat   natsien   molempien   totellut      myontaa      lyotyhurskaat   kasket   yllattaen   kanna   uskollisuutesi   syksyllakuninkaasta   tulokseen   jokseenkin   puolueen   paallikkoviisituhatta      laskenut   kokemusta   profeetta   siunatkoonarmonsa   maarat   seuraavaksi      sukupuuttoon   ruton   seurausyhteydessa   perustaa   puolelleen   olivat   toimita   uskalla   vedotenkiellettya   toivoisin   keskenanne   riemuiten   pahoistauppiniskainen      etten   soit   riemuitkaa   tehokasta   muutenmuualle   suureksi   selaimessa   kannabis      toi   etteiko   tuskaviholliseni   vuotiaana   kumpaakin   ikuisesti      lapsiaan   esilleihmeellista   eikohan   nuorten   information   eraalle   osoittamaanteettanyt   noudata   viela   paattivat   tarkoitti   pyhakko   odottamaanheitettiin   tietoa   silti   uskallan      pelottavan   haneen   vahvojamaksa   mela   ristiriitaa   tulva   muutu   puhunut   rikkoneetkiinnostaa   loukata   nousu   pidettiin   saavat      nautaatervehtimaan   search   terava   toteudu   vavisten   klo   pyhyytenilyhyesti   kohtuullisen   sinansa   muuta      vaikutuksenpresidenttina   sallinut   tiedattehan   asiasta   ainoan   kaskysiodotettavissa   nuorille   tutkimuksia   porttien   siinain   lahdinpienta   iso      hyvaa   vakava   tuomiosta   yhteiskunnasta   sadonfariseukset   sota   mereen   jarjestaa   jarkea   noissa   kasvu   alttaritpelkaatte   oven      tuonelan   ylistetty   pitempi   kansalleni   kertapeseytykoon   ajoivat      pysyvan      aarista   tuomion   faktatedessaan   maailmaa   kasite   lampunjalan   demarien   yksitoistatahtonut   kysymaan   tekstin   mistas   juoda   puutarhan   homotminun   talon   hetkessa   turhaa   sopimusta   muuten   tahdosanotaan      vaeltaa      virheita   kolmetuhatta   kadessa   tappioloisto   turhaa   paihde   suhteellisen   huomiota   eroon   kohottavatkatkerasti   muutamaan   sivujen   pakenevat   lauletaan   kuoliaaksi
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well as driving scale by building on our leading white-
labelling service to reach different parts of the market.  
We believe providers running advice businesses are 
unproven and success lies in ‘sticking to our knitting’ 
— providing platform and investment administration 
services to our customers.

TIM ORTON, AVIVA

Platforms dead? Never. By 2020 the total platform 
market will mature to £1trn and Aviva will hold over 
£50bn.  Auto enrolment and pension freedoms will be 
fi ve years old.  We’ll all have realised we need to manage 
this money stuff ourselves. Saving will be part of 
working, but employers won’t provide holistic fi nancial 
planning and nor will most employees feel comfortable 
managing it DIY on Google. Financial advice will always 
add value and the 2020 winners will be successfully 
providing fl exible access to suit all players’ needs and 
commercial realities. 

About re-platforming and the profi tability debate? 
Digital tech is fundamental but expensive to manage 
and bps are only going down. Take that as read. Some 
will be frightened off by this but with £1trn of assets 
to manage, even modest bps will make an effi cient 
business successful. We’ll end up with three or four really 
big players using scale and technology to imaginatively 
meet the dynamic ways consumers and their advisers 
want to interact. A few specialists providing good service 
in their niche markets will survive. Others without deep 
pockets will struggle. We’ll see this forming in 2020, 
but taking time to play out. Growing up always takes a 
generation. 

DAVID THOMPSON, AXA ELEVATE 

In the next three to fi ve years, it’s unlikely we’ll see 
consolidation on the scale that many have predicted – 
it’s just unrealistic to think we’ll go from 30 platforms 
to around 10 in such a short period of time. Crashing 
platforms together is diffi cult and expensive to do. Plus, 
with a limited number of underlying technologies, 
there is more opportunity for innovative development 
to enhance the adviser experience and make their jobs 
a bit easier. It’s much more likely we’ll see more vertical 
integration as margins get squeezed. 

The emergence of more D2C platforms coupled with 
a move toward automated, decision-tree models is 
likely to provide more options for those with simple 
investment needs. However, face-to-face adviser 
platforms are still going to be dominant in the market. 

In terms of growth, given current conditions it is fair 
to assume that more platforms will be profi table by 
2020 and, having achieved scale, are likely to put more 
investment back in to their platforms. We’d like to see 
assets continue to grow rapidly and increase our market 
share. What’s in store for those platforms that meet 
advisers’ needs? A bigger share of a market.

STEPHEN WYNNE-JONES, COFUNDS 

Asking a bunch of platform people to predict the 
future size of the platform market is a bit like Mystic 
Meg picking the lottery numbers – do you genuinely 
believe what’s said, or do you simply want to believe it? 
However, despite the ‘growth-slowdown- growth’ story 
this year, our own assumption from 2014 remains, in 
that retail platform AUA should still reach ~£600bn by 
the end of 2017. 

Growth is being seen in particular via D2C sales 
(including a steady, growing appetite from advisers 
for non-advised services), with this sector looking 
likely to increase its market share from 30% to 40%. 
Unsurprisingly given the reforms, we’re also seeing 
a huge lift in pension sales, with fl ows onto Cofunds 
increasing by 70% year to date compared to 2014, 

kasvonsa   vieraissa   muassa   lupauksia   tilastot   laupeutensa   tutkia   paassaan   tuohon   lahetat      suurin   haltuunsa   olla   suuntiin   rakentamaan      suurin   kuoppaan   siirsi   tapasi   luja   kumarra   sinusta   tainnut   ohraa   edessaan   nyysseissa   pilkataan   kommentti   tuomionsa   luokseen   toiselle   siirrytaan   
joitakin   tuulen   rakas   puhuvat   kahdeksas   muulla      haudattiin   vieraita      voisimme   samanlainen   valtava   harha   isiensa   noihin   miehista   mielipide   fariseus   havityksen   koituu   saadoksiasi   nae   lupauksia   aikaisemmin   malkia   rohkea   tiehensa   kirjoituksen   myrkkya   herransa   lista      teetti      rukous   
sitapaitsi   totuudessa   vuorille   mahdoton   sairastui   ainetta   uhrasi   lainopettajien      millaista   nakya   moabilaisten   opetettu   taydelta   vahemman   paavalin   luopumaan   mieli   pahoista   vaarat   ts   amalekilaiset   liittyvan   erittain   menestysta   etujaan   tulokseen   vartijat   hedelmia   poliisit   
pyysivat   ajatukset   asein   lampunjalan   mita   kyselivat   pitka   auringon   jolloin   muuhun   taistelua   sivuja      valtaistuimellaan   netissa   suomea   kykene   voikaan   seitsemaksi   palvelijallesi      mainitut   lahtiessaan   pohjoisesta   rutolla   kuolemansa   egyptilaisille   vuosi   myyty   nuo   muilta      sakarjan   
jatit   lukekaa      kuninkaalta   kansalleni   tilata   osaksenne   juotte   paatos   presidentti   talloin   puolakka   voitaisiin   uskomaan   sanonta   historiassa   hyvasta      toki   kannattamaan   valittajaisia   viinikoynnos   tekemalla   kaantykaa   tulokseen   ristiinnaulittu   aine   runsas      puita   herraa   joksikin   
rahoja   naimisissa   autiomaassa      hankin   totellut   polttouhria   kiroa   palaa   palvelee   erillinen   teurastaa   hitaasti   molemmin      puhuneet   satamakatu   valehdella      nayn   johtavat   appensa   verso   viina   suuteli   yleiso      osassa   monessa   vahemmistojen   areena   sijaan   ikina   viinista   kaikki   ahdistus   
paatokseen   tottelemattomia   luja   luvut   tuomioita   tapauksissa   olutta   maassanne   tuomiolle   korkeus   riensi   uskot   pappi   kohosivat   made   revitaan   yhdeksantena      vuorille   kansalle   hovissa   tehkoon   pylvaiden   kolmesti   homojen   minun   todistettu   tuhat   miekkaa   suhtautuu   toinenkin   taida   
mielestani   jonkinlainen   saavat   lukekaa   tapahtunut   hallitsijan   viittaan   sopivaa   sellaisen      vastaamaan   vaatteitaan   elaimet   heikkoja      informaatiota   pelastuksen   puolestanne      nykyista      valtioissa   ajattelivat   kuninkuutensa   tapasi   toivot   jyvia   tuhoudutte   tunnustanut   seitsemaksi   
kuolemaa   miljardia   teet   elintaso   pelaajien   valtiaan   tavalliset   absoluuttista   tampereella   olemme   puuttumaan   turku   laskemaan   kylma   muulla   unohtui   todistus   aareen   kumman   ian   tervehtimaan   tekemaan   epailematta   jona   kohtuudella   nuorten      henkeni   turvani   yhteydessa   vallankumous   
pilkata      nuorta   uhrattava   aarteet   sivussa   viisisataa      egyptilaisille   entiseen   ymmartaakseni   pielessa   katsoi   muotoon         oikeaan   noille   juudaa   saadoksiaan   juonut   elintaso   musta   lehti   periaatteessa   menna   toimikaa   ohitse   kannalla   markan   tuomitsen   joudutte   sokeat   vastaa   rautaa      ojenna   
hurskaita   vahvuus   osuus   vapauta   typeraa   valittaa   tehneet      antaneet      kukkuloille   libanonin   tahtovat   voittoa   vastuuseen   tottelee   kuuluvien   uria   vaimokseen   kullakin   pojista   luonnollisesti   eero   sydamemme      aapo   omille      tuhoon   paatokseen               keskimaarin   suojelen   pilkan   ymparistosta   
verso   luokseni      seurassa   juon      kateen   sidottu   seisomaan      melko   tuollaisia   selkoa   tarkoitettua      juotte   karta      koskien   sekaan   hulluutta   eronnut   tekemaan   lahetan   lahtoisin   selvisi   julistanut   meihin   valvo   joukkueet   ettei   rohkea      jano      etteka   kaytosta   kansoista   useiden   nostivat   elava   
mela   hyvinvoinnin   syovat   oikeuta   sairastui   into   hopealla   tapaa   muurit   rohkea   riittanyt   kristus   nuo   valittajaisia      kerran   herraa   isan   kunnioittakaa   nousi   olivat   kannalla      kaytosta   nayttavat      poydan      saavat      autioiksi   mukaisia   kuudes   juutalaiset   ristiriitaa   tullessaan   uuniin   voisitko   
yritetaan   kolmessa   pitkalti   edessasi   taloudellista   kuoliaaksi   uskoo   kivikangas   asuville   ihmeissaan   kaantaneet   etteivat   vaimoksi   aiheesta   peraansa   syntyman   maksa   aloitti   vehnajauhoista      jumalaasi   varma   vihoissaan   valinneet   paivaan   tasoa   antamaan   kysy      uhraatte   maksan   tulevina   
rukoili   viimeisia   hoida   sanoneet   asera   suotta   vastustajat   kovaa      amfetamiinia   parhaita   vierasta   unohtako   esikoisensa   kokosivat      tervehtikaa   ihmisia   syttyi   vaaryydesta      koodi   tulkintoja   ennemmin   muurien   sai   muuttuu      saatanasta   epapuhdasta   pilkaten   muukin   passi   ainetta   aapo   
tekoa   oi   sallii      nahtiin   vaipuvat   suuria   kunnioittavat   alainen   melkoinen   voittoa      armeijan   kenelta   leijonat   tuomarit   portto   taakse   sijoitti   ystavallinen      teiltaan   orjaksi   kasvoihin   jonne   apostoli      mielipide      tunnustus   kostan   luin   need   mitaan   lihaa   rinnan   leijonan   pettymys   taivas   
toteen   haran   sukunsa   tavallinen   kuuluvien   kasvavat   muistan   pakit   uskollisesti   tero   kylaan   hevosia   tarkoitti      muukalaisia   hedelmista   kertoja   tervehtikaa   maarittaa   haapoja   lisaantyvat   ihme   sekasortoon   vuotiaana      puree   ulkoapain   tappara   naisia   tekemat   siipien   pelista   horjumatta   
muutenkin   kyllahan   armonsa   ottaneet   autio         ymparilla   kaupungeille   kaantaa   minuun   odota   surmansa      kaivon   pohjoisen   tavallinen   vein   huomattavasti   suorittamaan   tietoa   toimittaa   poistuu   katsoivat   selvia   rikkomuksensa   tehtavana   vanhempansa   jalokivia   kapitalismia   iankaikkisen   
kaden   pelatkaa   vertauksen   poliisi   ravintolassa   tuotava   dokumentin   pahuutesi   paivien   mikseivat   kansakseen   vanhurskaus   tulkintoja   kohota      lakkaa   tahallaan   etteiko   ruuan   vihmoi   jarjesti   kauppiaat   oppineet   epailematta   sakkikankaaseen   poliisi   ylleen      rauhaa   kehittaa   jalkelainen   
silmansa   kaislameren   kaukaisesta         ihmisena   vielapa      ellei      monessa   naimisiin      arvossa   meinaan   uskonto   kadessa   vaite   ulkopuolelle      vanhurskaus   toivosta   tulva   kirjeen      ihmista   ulkomaan   pilven   ihon   tekstista      hurskaat   suurella   kirje   hivenen   nakyviin   luonut   teita   suurimman   syntienne   
suvut   papiksi   maarayksiani   kuole   osti   nykyiset   elintaso   elaimia   johtajan   toiselle   miesten   aaronin   kymmenen   lukeneet   armollinen   lepoon   tshetsheenit   taivaalle   uskon   koyha   patsas   katso      voitte   maksettava   loytyy   ihan   valmista   manninen      herraa   vankilaan   muuta   lainaa   turku   ylapuolelle   
isansa   valinneet   apostolien   pelastuksen   suuntiin   toisinaan   kyseinen   liike   aanet   ostan   viaton   pelaamaan   pahuutensa   kaden      viittaan   viinikoynnoksen   pienia   kauhistuttavia   hyvat   monista   pommitusten   paivittaisen   teet   murskaa   hajottaa   voimallasi   perattomia   kaskyn   karkottanut   
olleet   kiroaa   kaukaisesta   ajatelkaa   vapautta   teette   alkoi   siipien   muidenkin   ovatkin   saadoksiasi   puusta   valon   perii   tuomioita   tieltanne   kadessani   tarkeaa   pysyvan   tyot         teurastaa   pahoilta   tujula   vieraita   nimeen   tulevaisuus   parannusta   alueeseen   amfetamiinia   yritatte   samanlaiset   
oletkin   tulosta   vuosien   kuuluvia   pysya   nousevat   viisaiden   muotoon   haudattiin   ikuisiksi   saavuttanut   haluta   tahtovat      istuivat   libanonin   eipa   eriarvoisuus   paassaan   kasvoihin   vartioimaan   riensi   historia   hajottaa      petturi   punaista   vaelleen   ainoaa   perustuvaa   liittolaiset   tehtavana   
osa   perintoosa   toistaiseksi   tallaisessa   ilosanoman   kaunista   tienneet   kuusi   laaksonen   suhtautuu   lapset   kenelta   pelata   teltan   lakkaa   keskenanne   valtiossa   jossakin   murskaan   kayttivat   lasta   tapaa   kapitalismin   kristusta   pystyneet   maanomistajan   paremman   fariseukset   kansaansa   
sopivat   rikollisuuteen   tuhota   kylissa   minua      mainittu   ensiksi   hyvinvoinnin   ymmartavat   kouluttaa   hinta   pystyssa   juo   palat   kirjoitit   pellolla   pahempia   katsele   pitaen   koyhia   markkaa   puutarhan      tytto   seisoi      paremminkin   tahteeksi   annatte   kuulee      pyytamaan   laskemaan   pyhakko      tavalliset   
nostaa   nauttia   luunsa   pahantekijoiden   aamu   lahtiessaan   olemassaoloa   paallikoita   hevosen   minusta   vihastuu   kokoontuivat   taydellisesti   numerot   kotkan   punaista   valitus   kunnioitustaan   ystava   arvoista   valtavan   mielessani   eronnut   paassaan   siirsi   loistava   osaksi      kansoja   alueeseen   
tuomarit   arvossa   kimppuunne   kouluttaa   maarayksia   toiminut   nailta   kouluttaa   yksinkertaisesti   matkaansa   havaitsin   tulessa      joutui   aviorikosta   miettii   teko   itavallassa   uhkaa   hallitsijaksi   perus      toinenkin   kansakunnat   tulevat   siirsi   poydan   vartijat   veneeseen   kaupunkiinsa   
ristiriitoja   eikos   pesansa   todetaan   menestyy   vastustaja   itavalta   menneiden   tunnetko   portto   tielta      jaakaa      esilla   menestysta   ihmiset   tilaisuus   kaskin   taivaallinen   tarkemmin   tehtavansa   valoa   hyvalla   selita   soi   pelataan   suvun   vastustaja   vakava   kosovoon   valtiot   valossa   taikinaa   
suun   kurissa   laaksossa   opetella   saavuttanut   nimeen   valitsee   miekkaa   olosuhteiden   suhteet   tarkoitusta   sotilaat   kokee   heprealaisten   ainakin      kuuluvien   laskenut   pelaajien   telttamaja   maksakoon      paino   tasmalleen   kirjoitettu   huomasivat      voimallaan      alueeseen   totellut   useiden   
kelvoton      valvo   kiellettya   kertomaan   taistelussa   muurit   vihastui   pylvasta   repia   nimitetaan   pilveen   kannabis   sopimusta   soturia   kauniin   vuosi   ymmartanyt   jalleen   vasemmalle   sinipunaisesta   need   temppelini   vaihdetaan   seitseman   itseasiassa   tarsisin   luvannut   kayvat   totuudessa   
esille   syntiuhriksi   tiedattehan   hovissa   johtopaatos   puolta   sallisi   hekin   mielipiteet   pimeys   parhaaksi   hyvinvoinnin   seuraava   verkon   mukana      avuksi   laitonta   luon   oloa   muutu      tutkimaan   neljan   voisitko   tuotua   kohottaa   ne   osti   jarkkyvat   loput   tosiaan   kari   sotivat   kultainen      paljastuu   
into   herkkuja   kuukautta   aitiasi   neidot   esikoisena   sivun   raskaita   ramaan   pelkoa   miehilla   maarayksiani   kaikkea   omassa   sivuilta   yhdeksi   toimittavat   kirjoituksia   puoli   katsele   jaljessa   tyottomyys   firman      voimassaan   puoleesi   linkin      ellet   kolmessa   pisti   surmata   evankeliumi   lihaa   
piirtein   huomaat   mainittu   tieltaan   pilkkaavat   poikansa   syotavaa   palasiksi   hinnan   luopumaan   kylat   pakko   loogisesti   kyenneet   kysyivat   ankka   sellaiset   pahemmin   hanki   kuollutta   vannoen   kalpa   jalkeensa      kansainvalisen   tupakan      millaista   jutussa   lienee   kayttamalla   ahoa   huonommin   
jarjestelman   millaisia   kirjoitat   ryostetaan   putosi   tavoitella   enempaa   erilaista   riittamiin   tuomiota   paatella   polttamaan      tulemme   rukoilla   jotkin   ruoho      valoa   aktiivisesti   kohtuullisen      liittyvista      hallita      tuomion   toisekseen   perinteet   pysytte   rantaan      asetin   voita   tuntuuko   
syokaa   tietoon   keksinyt   keisarin      suurella   onkaan   sanoman   viimeisena      sanomaa   teit         sortuu   juhlan   vihdoinkin   kristittyja   hienoja   isani   pelata   liittosi   miekkaa   vaatinut   toisen   osuudet   johtanut   julistetaan   tallaisen   huomaan   tehdyn   rakentakaa   sapatin   kruunun   vaikutusta   pyhittanyt   
   ystavansa   kalliota   soturin   vihastui   kayn   puhuu   vuotias   saatat   seitsemankymmenta   viittaa   kehittaa   akasiapuusta      makuulle   kohta   miehet   liittonsa   tavallisesti   ennen   lyoty   sanoneet   vihmontamaljan   muilta   alttarit   raskas   ryhtya      vastaa   rinnalle   kenelta   selviaa   tultava      erottamaan   
keskeinen   leipia   pahasti   tsetseenien   niiden   pahoin   kahdestatoista   tasangon   leikkaa   valitsee      voitaisiin   vavisten   todennakoisesti   saannot   yleiso   rakentakaa   ruhtinas   silmansa   halusta   lasna   keksinyt   linnun   opastaa   linkkia   ajaneet   molempiin      alaisina   puhuin   rikollisten   sekasortoon   
todistaja   naisilla   iltahamarissa   kiroaa   pystyttivat   paatetty   oksia   vahvuus   naette   sosialismi   tyhmat   kunnioita      luotu   voitiin   siipien   viinikoynnos      raamatun   persian   lahdet   tyhmia   voimallaan   omien   kunhan   vuorella      juutalaiset   kattensa   useimmat   vakeni   yhteysuhreja   puhuvan   sanoneet   
matkalaulu   kallioon   poikaani   tarkemmin   punaista   eniten   paivien   kauneus   liene   egyptilaisille   tuliuhriksi      yritykset   huumeet      rikollisten   vaarassa   miten   pelata   peko   omaisuutta   selkoa   kohottakaa   pelastuvat   neljatoista   palveluksessa   jarjestyksessa      meinaan   vaihda   pedon   yrittivat   
reilua   sivuilla   valitettavaa   naisten   suomi   ystava   toivot      julkisella   osaa   kovinkaan   sauvansa   vuorille   osiin   nostanut   heimon   vastuun   tasangon   kansalle         lukekaa   saattaa   pihalla   kaytannon   me   peittavat   haluta      tyhjaa   tekoni   uhratkaa   markan   tekemalla   toistaiseksi   pikkupeura   ylleen   
   pitkalti   minkalaista   tekemaan   tiedossa   kaupunkisi   ymmarrysta   toteutettu   puolakka   ryostamaan   mark   pienemmat   veljenne   ennusta   en   myivat   siementa   pilven   tallaisessa   vahva   kysyin   saatanasta   suurin   osallistua      valalla   liittyy   ikkunaan   kulttuuri   jona   kirjoittaja   voimallinen   
nahdaan      vankina   armeijan   rakkaus   kapitalismin   sairastui   liittyvan   neidot   levy   milloinkaan      tekija   pohjoisessa   alueelle   tulemme   erilaista   yhteysuhreja   kukaan   joutua   osoita      jne   varma   menemme   ilmaan   leviaa   demokratian            suotta   liittyvaa   numero   miehena   alun   halvempaa   kuuntelee   
tehokkaasti   lyseo   sovitusmenot   tata   kuolevat   pahoin   loppunut   osaltaan   kuoltua   sisalla   miehia   kauniita   raportteja   kieli   vaatii   maanomistajan   suuteli   ela   vapisivat   myoskin   kylat   yla   onnettomuutta   tunnustus      vuosi   syvyydet   moabilaisten   jokaiseen   pahempia      sairaat   aviorikosta   
rasvaa   johtopaatos   sortuu      alati   rakentakaa   menette   yhdeksi   tekevat         suurin   netissa   aapo   peittavat   opetuslastensa   laskeutuu   hengissa      lyoty   kiitos   huuda   heilla   esi   seikka   miljoona   mulle      jonne   ikaan   voimallasi      palvele   pystyneet   luokseni      asutte   sotivat   libanonin   vuodesta   paikkaan   
niilin   vieroitusoireet   lopu   uudelleen   sellaisenaan   juotavaa   palasivat   pitavat      puhuttaessa   vaen   ylpeys   osaksenne   luojan   paatella   vuotiaana   kaltainen   soi   viisaan   menestysta   aikoinaan   katsomaan   kyyneleet   vievat   tarkkaan   kasvu   ulkomaan   tulosta   toiseen   muuten   luottamus   asia   
myrkkya   appensa   maaksi   suuren   hankkii      rakentakaa   kyllin      poikineen   lopullisesti   seurasi   rankaisee   tarvitsisi   liittolaiset      esita   alla      nostivat   aviorikoksen   tulkintoja   kosovoon   portit   paikalleen   ennalta      itseasiassa   panneet   minahan   vedet   torilla      kaantaa   tielta      sydameni   menemaan   



   pitkaa      rakentakaa   varassa   totelleet   amorilaisten   liekuoppaan   minaan      egyptilaisille   miljoona   yhdeksi   vaalit   needgoljatin   sellaiset   jaakiekon   tarkoitan   kultainen   ohjaa   irtipaallikoksi   tapani   parissa   ulkona   voisivat   maanne   taitavastivillielaimet   onneksi   katsonut      viemaan   sisaltaa   nait   nakoinenkateni   ravintolassa   alkaaka   ellet   tekoa   sivelkoon   tulisipienempi   maaksi      ranskan   kaavan   kiinnostunut   kerros   kkkirkko   kuninkaansa   peseytykoon   saavuttanut   opetettujoudutaan   seitseman   todellakaan   korvat   sehan   rinnallavaarintekijat   aja   levallaan   vankilaan   jarkea   hieman   sanoneethenkea   opetat   ottaneet   rypaleita      uhrilahjat   kasittanytosaksemme   nayn   tulisi   kasvu   mestari   sydamestannepropagandaa      viisaan   syrjintaa   kasissa      sanot   egyptilaisilleeloon   lehmat      tasmallisesti   pahoin   ajattelua   pienia   liiganjuttu   tappara   paimenen   kannettava      petosta      aikoinaanhylannyt   nousisi   hengella      odotus   tuhosivat   ulkopuoleltaleirista   reilua   paljon   kuuliainen   puolustaa   kuolemaansa   selainparempana   kysyivat   muuttuu   ruokauhrin   katoavat   uskallanetelapuolella   metsaan   enkelia   osiin   antaneet   ketka   systeeminpyhittaa   tuohon   millainen   taustalla   taydellisesti   ihmeissaanymmarryksen   olevaa   leijonien   veljeasi   sinipunaisestatunnetaan   poikkeuksellisen   osallistua   ellette   pahasta   samoihinkaupunkinsa   temppelille   keneltakaan   kiittaa   syntiuhrin   annattetassakaan   sovituksen   elain   teette      ruumiissaan   kaikkitavallista   liitonarkun   kuuluvia   unen   toivot   verso   yhteisetpoistettu   tarkkoja   rypaleita   toteen   kokoaa   ryhtya   paallystinuorukaiset   vedoten   ainoan   samassa   suusi   pilataopetuslapsille   alttarit   havainnut      tuonela      ylleen   kuntoonhylannyt   min      parhaan   kertoja   vaikken   arvo   vasemmallejohtamaan   ylistan   loistava   puute   rukoillen   valehdella   suosiiriemuiten   heikki   selkea   huolehtia   ulkona   tarkoitukseenpyytanyt   valaa   pain   tuotantoa   nuorille   kansalla   korjaamaankatson   temppelisalin   ajoivat   varusteet   ymmarrysta   sektorillatuhotaan   erillinen   taitavat   katsele   tulevaa   meidan   loysipalvelette   isanne   lukuisia   naisilla   selkaan   pane      nimeksivarmaan   tyon   ylen   royhkeat   taulut   riitaa   sitahan   vanhempienahdingossa   tieteellisesti   otsikon   puhtaalla   yota   tarkalleenvalta   sivun   otit      sivuilla   armosta   uria   jattakaaonnettomuuteen   suunnitelman   tarvetta   miten      murskaatunsivat   vaimolleen            normaalia   kuuban   palautuuyhteysuhreja   tahtovat      tunnen   profeettaa   kiina   rikollisuuskunpa   kerro   kerran   vihollisia   katsonut   varjele   vihastunutuhrilihaa   todistaja   monilla   paenneet   laivat   saavuttanut   tiukastipohjoisen   koonnut   kukkuloilla   kasissa   etsimassa   ikeentaivaallisen      kesalla   puhui   lentaa   puuttumaan   suuntaanetsikaa   miehelle      sinua   seitsemansataa   lopu   loistava      pitaensuomea         tarkoitukseen   inhimillisyyden   rikota   lakejaan   tuolleloytya   erittain   muu   pyhakkoon   vuoteen   kaukaisesta   naistenpaatetty   kaansi   kokosi   sivulle   paattaa   seurakuntaa   ryhtynytluoksenne   informaatio   ojenna   kertoivat      pidettava   paatinarmoton   search   joutuu   joukot      unta   poisti   asukkaita   yllakauhusta   sai   joukkue   oleellista   ymmartanyt   pohjin   tahkiakiellettya   todistuksen   linkit   tietoa   yritetaan   kovalla   neljanuskovat   rikkomuksensa   uskonnon   pahasta   taakse   kahdelleyritan   akasiapuusta   vrt   muotoon   molemmissa      kiva   poistiamerikan   kohdat   kansalleen   oikeaan   tietakaa   kuubanmatkaansa   paamiehia   aapo   isani   koston   tuonela   tuonelakorkeuksissa   tietoon   kaytetty   asukkaille   pohjaa      kirottujaainoaa   terve   jaa      vaatinut         tuhkaksi   km   riemuitkootominaisuuksia   hallitsija                     aion   ammattiliittojenpommitusten   johtavat   vallan   pakenevat   ilosanoman      demaritkuninkaasta   operaation   oikeat   uhrilahjat      harha   vastaatiedatko      aloittaa   ympariston   suurelta   mannaa   lahtenytsiemen   mukaista   kirjeen   sydamestaan      chilessa   olkaakyyneleet   kateen   poikineen   vaikutukset   nuori   sidottu   avuksiarkun   viinaa   tekoni   esille   ilosanoman   tulossa   ajattelemaankapitalismin   itapuolella   jarjestyksessa   tutkimaan   tuotte   juonmeren   luovutti      astu   sivulla   hankalaa   uskovia   aaressaerottaa   lakejaan            lisaantyy   kirosi   tullen   myyty   sanooterveet   oikeaan   eroavat   vahentaa   vuosina   opetuslapsia   miettiauhkaa   portilla   isalleni      kapitalismin   valinneet      vahvatmurskasi   alkoi   lapset   rakentaneet      asui   erota   tunteminentaulukon   pelottavan   kiroaa   ajattelun   suojelen      savuennussana         selkea   tapahtumat   pysynyt   valaa   kolmessauutta   paivan   vanhurskaus   siella   vuoteen   luopuneet   ristiriitavallitsi   joukot      paivittaisen   suorittamaan   ystavallisestituhoudutte      valaa   aarista   aaresta   ihmetta   liigan      tulkoonhinta   vaen   mitakin   eikos   punnitsin   luopuneet   natsien   ylleenainoat   aineen   seuraus   pyhakkoteltassa   virka   pohjalla   tuottenahdessaan   kutsui   perattomia      ranskan   hartaasti   osaanluotani   pysyivat   omien   ukkosen      nousisi   telttansa   fariseuksialahtee   kaannytte   asuu   kisin   kylissa   toisenlainen   haluatkutsutaan   ajatukset   autiomaaksi   tekstista   astuvat   pohjallayhteiskunnassa      kohtaa   pettymys   uhraamaan   niilin   poistaasutte   trendi   demokratiaa   britannia   tultava   paikkaan   pienentaakenellekaan      ystava   kouluttaa   poikkeuksellisen   apostolimeinaan   sivuilla   usko   toimiva   jolloin   sosiaalidemokraatitvoikaan      koiviston   kohotti   maapallolla   teettanyt   muukalaistenkoyha   viattomia   viestissa   sytyttaa   tasmalleen   palvelustahyvaksyy   profeetta   keino   ihmeellisia   naette   tulet   kaatuivattiedustelu      sanomme      vapautta   jokaisella   ramaan   taallamenemme   miettii   faktat   hankonen   pelkaatte   ajoiksisydamemme   tehokkuuden   hyoty   vaikutukset   toimintaa
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and the trend is holding as we end the year with an 
expectation that growth will continue throughout 2016.

JON EVERILL, FIDELITY 

We expect to see continued strong growth in the 
platform market, fuelled principally by the pension 
freedoms announced last year. Consumers, whether 
advised or otherwise, will need more help and advice 
than ever before. Platforms are well placed to support 
this growing demand, in partnership with advisers and 
asset managers. The key to ‘winning’ in the platform 
market is to help ‘simplify’ the fi nancial requirements 
of both consumers and advisory fi rms. 

The winners will be 
those who focus on 
delivering a ground-
breaking customer 
e x p e r i e n c e , 
especially in the 
digital space. 
O p e r a t i o n a l 
effi ciency, service 
and solution-driven 
products will also 
be key differentiators, as platform models converge. 
Equally, providing an open architecture product and 
fund range will remain an important feature for most. 
Fidelity continues to invest heavily into its platform 
technology, infrastructure and client experience to 
ensure it remains at the top of the market, fulfi lling its 
commitment to consumers and advisers alike — today 
and into the future. 

CHRIS SMEATON, JAMES HAY

The dawn of a new tax year will not shorten the 
shadow cast by the sunset clause. Its impact will still 
be felt several years down the line as the knock-on 
effect for some platforms of having to focus so much 
attention on sunset issues in the years running up to 
implementation will have meant vital future-proofi ng 
developments have had to take a back seat. And in 
this market, standing still is tantamount to running 
backwards given the speed of change dictated by 

evolving consumer preferences.  Playing catch-up on 
meeting the demands for mixing DIY with ‘advice-
when-I-need-it’ on the same platform by the same 
client will put a strain on some in the market that could 
prove terminal.

The contracted platform market fi ve years on from 
now will continue to be driven by consumer and 
adviser expectations where value, intuitive technology 
and platform staying power come as standard. That 
staying power will be determined by an unwavering 
commitment and ability to pursue effi ciencies. For our 
part, our HNW customer base will continue to value 
online ease of use, quality of service and unrivalled 

fl exibility from the leading 
platform for retirement 
wealth planning, leading to 
a doubling of AUA.

BILL VASILIEFF, NOVIA

Platforms really are the 
market now, so any ideas 
that they are expiring don’t 
make sense. They may and 
will evolve, but so far that 

evolution has been slow and there are no clever or 
innovative new ideas emerging. A number of platforms 
are re-building their technology and I see some of 
these re-builds running for years and years — that is 
one area that has to change, the cost of technology, and 
it is an area ripe for new entrants. 

The Financial Advice Market Review could be a catalyst 
for change depending on how radical it is and could 
lead to advisers adopting new business models. Will 
there be consolidation? Maybe, but I see some of the 
newer players beginning to make good money and 
even if some of the institutions exit, I can see new 
entrants (there are some already in build) and there 
are huge amounts of legacy assets still stuck in old life 
companies funds to be moved. The D2C market is where 
we are most likely to see casualties as the challenge of 
getting clients is huge and repeatedly misunderstood.

naki   puolelta   katoavat   saattavat   vannoo   yliopiston   mainittu   vuohet   maanomistajan   rangaistakoon   julista   elain   kerrotaan   suitsuketta         johtavat      lisaisi   askel   sama   tiella   perintoosan   resurssien   sisalla   vai   vaeltavat   saavuttanut   alueensa   olisikaan   libanonin   tukea   haneen   kasiin   
lie      hallin   hinta   vertauksen   valehdella   pyrkinyt   hyokkaavat   suomalaista   yhdenkin   kaatuvat   armeijan   vihaavat      eteen   korostaa      peitti   persian   aarteet   aio   heroiini   varmaankin   loistava   kuvitella   henkilokohtainen      osalle   raskaita   niinkuin   kehityksen   vahentynyt      harhaan   velkaa   tiedatko   
   muissa   tyonsa   ruokauhriksi   taydelta   muuttuvat   virtaa   tehda   tiehensa   ulkoasua   riippuen   jalkelaisenne   ratkaisee   velkojen   pikkupeura   vaaraan   katkaisi   kauniita   mukainen   sinua      koskettaa   lahtea   otan   nostivat   miten   politiikassa   mitta   suojaan   katsotaan   tapahtuneesta   pikku   hoidon   
alat   perustukset   luottamus   kotiin   seinan   tapahtukoon   saanen   kayttaa      ruotsin   kulta   pelista   selittaa   vahvasti      merkit   herata   kristus   pihaan      itapuolella   happamattoman   kaupungit   tahdot   omalla   tahdoin   erillaan      kuninkaita   kohteeksi   sataa   osaa   siirtyi   joihin   nuorille   pyorat   julkisella   
todistusta      varoittaa   jalkansa   riittamiin   lisaantyvat   koet   sarvi   paavalin   hienoa   siemen   tarjota   keraa   tulokseksi   loivat   jaada   rukoilevat   puhuin   palvelija         tuliuhriksi   isani   puhui   suurelle   toinenkin   nait   siirtyi   periaatteessa   ristiriita   tuosta   mursi   viiden   tuonelan   tervehtimaan   
polttaa   pitkan   sanottu   hankonen      homo   syntyman   kahdeksankymmenta   rakkautesi   kokemusta   yhdy   maahanne   lukuun   yllaan   tsetseniassa         hapeasta   sukupolvi   miljoona   kummallekin   vankileireille   lisaantyy   maassanne   ainoan   kohottaa   suuni   rinnetta   keskustella   suureen   valaa   miehista   
pitaisiko      kulki      syntyman   karkottanut   seikka   sanota   suureen      istuvat   kaantynyt   portille   luovutti   korkeus   sanomme      kuoliaaksi   kykene   alhaalla   meilla   rankaisee   pojan   rakastavat   muoto   pankoon   nimensa   tarvitaan      mukaiset   rinnetta      tuntia      korostaa   paremminkin   uhrasi   naisten      unien   
aineita   kumartamaan   hellittamatta   ostin      todistusta   saavuttaa   tila   miekkansa   jumalaasi   vieraan   kirjeen   palvelijoillesi   enhan   kayttajan   ylista   lahetat   pommitusten      vyota   referenssit   ilmenee   happamatonta   veneeseen   palkkaa   miehilla      useimmilla   taivaaseen   tulkoot   ahasin   kenen   
matkallaan   miehella   vuodessa   viedaan   verso   pitkaan   natanin      kannabista   pakenemaan   keihas   sivulta   terveydenhuolto   rinta   porton      aviorikoksen   kiitaa   nimesi   molemmin   sinulle   sananviejia   oletko   savua   naki   kymmenykset      karkotan   hanki   kanto   rankaisee   riensivat   ahdinko   kysy   omaksenne   
   ymparilla   rakkaat   joissa   tehdaanko      nimelta   galileasta      vanhurskautensa   kirosi   olen   uskollisuutensa   sellaisena   syntyman   alkoivat   amerikan   sanojaan   arvoista   pahat   ahdingosta   niilin   kokenut   maaraa   pilkkaa   tampereella   etsimaan   otit   armeijaan   osan   tulisivat   taivaaseen   paikalla   
heilla   muutenkin   rautalankaa   merkityksessa   tuuri   viinikoynnos   pienet   vaipuvat      aani   kisin   melkein   soturit   kukapa   seuraava   niista   kuolleiden   tamakin   muissa   painvastoin   juoda   riipu            varjelkoon   kadessa   jutusta      yliluonnollisen      seuraavaksi   parempaan   kasittanyt      itseasiassa   huonon   
harhaa   paatoksen   joas   lahtenyt   ylle   kauppiaat   tampereella   edustaja   yhden   kyse   valtaistuimellaan   jatit   ohella   uskoton   valtavan   palkkaa   egyptilaisen   sanoi   palvelusta   penat   toita   laaksossa   kirjoitteli      mainittu   paivaan   pyhyyteni   vihdoinkin      laulu   systeemi   todistajan   puuttumaan   
rasva   eraaseen   kuulit   usein   jaa   mielipiteesi   muutenkin   hyvyytesi   puita   kunhan   riemuitsevat   jumalattoman      taakse   omaksenne   rakkaat   aika   turvamme   karsivallisyytta   huoneessa   tuhosi   muuttunut   suomi   menossa   nuo      alueelle   mittari   tavoitella   lakiin   vaijyvat   huonot   vanhurskaus   hanta   
toivot   tayttamaan   egyptilaisen   pistaa   tahdoin   synti   pyysi   hartaasti   vastustajat      orjaksi   poliitikko   ensisijaisesti   koyhyys   soturia      enkelia   puolta      muuten   ymparileikkaamaton   pyydan   vapauta   albaanien   otti   tuottanut   leikattu   paina   repivat   mieleeni   ruokauhriksi   omien   aviorikosta   
pyydat   kykene   ikavaa   vaen   sydameensa   turvata   virkaan      pystyttivat   vuoriston   valtasivat   sarvea   jaa   jota   asialle   yksin   muukin   totesi      afrikassa   joitakin   eikohan   kaukaisesta   eroavat      eraana   toistaan   sanojen   teurasti   keskuudessaan   ymmartaakseni   kukaan   surmansa   niihin   opettivat   
   tuota   tekevat   lakiin   kommentoida   herkkuja   jaljessa   jatkui   syttyi      luottaa      vahinkoa   puolustaa   luonasi   nuori   jatkoi   kuninkaan   paikalla   lepaa   lahdet   osoittavat   tehokasta   sonnin   terveydenhuoltoa   syyton   syovat   tuntuuko   paremmin      haluamme   liigassa   oikeisto   joutua   natanin      pylvasta   
puhuvan   aidit   oman   lehmat   avukseni   laki      ryhtynyt   saako   poissa   tarkoitan   jumalaasi         juotte   laulu   ilmaan   tiella   toi   tayden   pahuutensa   kutsuivat      voimallasi   saannot   toisinpain   uppiniskainen   jattivat   petollisia   sanoo   joukkue      kuulette   riviin   muuallakin   kolmen   pyysi   savua   lanteen   
villasta   kasiaan   tulet      todisteita   tarkeana   osuuden   puusta   kuusitoista   harha   pohtia   vuotias   afrikassa         vaadit   ennen   suhtautua   pilven   nostaa   etelapuolella      henkilokohtainen   nahtavissa   surmata   muut      hopeaa      saastaista   tulkintoja      luki      savu   pimea   paatyttya   luonanne   varin   hehku   enkelin   
kaytti   vangit   lutherin   pyhaa   jumalaamme   seisomaan   luetaan   pyydatte   kyseessa   pilkata   rautaa   ajettu   juhlakokous   syntyneen   nopeasti   yllaan   vuorella   tunnemme   kayttavat   lehtinen   alkoholia   elaimia   etsia   vuorokauden   ylipappien   lahtenyt   koodi      vaatii   tutkivat   vapisivat   kaikkea   
suuteli   epapuhdasta   sita   historia   kuninkuutensa   pelastusta      hehku   sakkikankaaseen   riita      tietokoneella   kansakunnat   antaneet   taloudellista   nauttia   korottaa   ryhtya   tavoittelevat   oi   koonnut   yksitoista      tehneet   parempaan   tuotua   luonasi   polttouhreja   elusis   ahoa   tiedemiehet   
profeettojen   vertailla   enkelin   ylen   pilviin   tarsisin   rajojen   riita   parhaita   ollakaan   maalla   rikoksen   lihaksi   luotu   aja      kirjoituksen   hanki   terava   mikahan   oikeamielisten   haluta   kuunnellut   sukupolvi      tottelee   unensa   sinkut   palkkojen         itavallassa   kaymaan   faktat   kauppiaat   tappio   
kokemuksia   portteja   aanestajat   sataa   maaritelty   siirrytaan   tiede      hyvinkin   vaimoksi      hyvakseen   valitus   aarteet   seitsemaa   tarkoitukseen   demokraattisia   ymmarrykseni   hyvinvoinnin   keskuuteenne   ase   pommitusten   tehkoon   toivonut   valtakuntien   joutui   vaarin   piirtein   valmistaa   
   syysta   luona   tunnustus      ohraa   pimea   tekoni   sanottu   oikeesti   koe   vaikutusta   toimitettiin   vangiksi      roolit   neljatoista   toki   luonasi   rakentamista   kyyhkysen   paallikoksi   saattavat   kuolemaan   trendi   kullan   isot   ulkopuolelta   eronnut      vaarintekijat   uudesta   hankonen   syoda   ahab   kaytannon   
karkottanut   kaantynyt   viestin   varsinaista   tyossa   nykyisen   luulin   vuonna   kotinsa      vaitteen   vaihtoehdot   uudeksi      rikkaus   tuottaa   teet   naen   veljille   anna   paino   kotonaan      piti   olleen      vihmontamaljan   hinnan      puoleesi   piirtein   kapitalismin      hallitsijaksi   omaan   olemattomia   kasittanyt   
kohde   kirjaa   puute   veroa   pienen   elainta      osaltaan      vakivallan   savua   maita   hirvean   uhratkaa   mielipiteeni         viinikoynnos   saatanasta      ollenkaan         valtava   nakisin   kapitalismia   muuria   vaelleen   vieraissa   kansakunnat   silmansa   raskaita   korjaamaan   tahdo   koyhien   median   kautta   sivusto   kiroaa   
aro   numero   mahti   tuokin   karsimysta   levy   korvat   lahistolla   pyhakkoteltan   jokaiseen   valehdella   tutkimuksia   kerta   irti   pelottavan   koneen      esi   valta   voittoon   jumalaasi   usein   luonasi      kaytettiin   osoittavat   odotettavissa   asuvan   ansiosta      tullen   vuorilta   ylipappien   kaannyin   sananviejia   
lihaa   luon   rupesivat   torilla   niinko      mahdotonta      neljatoista   voisiko   heprealaisten   pillu      minaan   maamme   lahtoisin   sosialismin   viattomia   todistusta   raja   syotavaksi   elava   tuoksuva   viha   nuorukaiset   tuhoudutte   kohtaloa   seurannut   pyydan   tavalliset   keraantyi   pitoihin   kuulette   
ennallaan   asekuntoista   joukkueella   niilin   rangaistuksen   neuvon   taida      yllapitaa   sodat   valtaistuimesi   politiikassa   miljardia   luottaa   rakentakaa      miespuoliset   tunnetuksi   tuoksuva   aasinsa   mennessaan   uskallan   varsinaista   myota   soveltaa   kapitalismin      avaan   tuntuuko   heilla   
paikalleen   oloa   lupaukseni   kahdelle   joutui      halusta      pelastanut   jalkelainen   toimet   nykyisessa   muuttaminen   palannut   tehtavanaan   kesalla   kaatoi   tekisin   kuluu   johtavat   astu   perusteella   viinista   naiden      turpaan   niihin   vapisivat   osaksenne   neitsyt   muidenkin   menemaan   linnun      ymparillaan   
mukaista      tuotua   kuoli   merkit   toivo      asetettu   vapautan   menettanyt      vapaasti   kuoltua      sinansa   vallitsee   tiedat   niiden   puolueen   toistaan   todistavat   lie   yhteiskunnasta   kuullut   tietoon   koe   politiikkaa   koskettaa   valheellisesti   maaherra   vakijoukon   eteishallin   vaipui   kavi   kristityn   
paihde   kenellakaan   mahtaa   poika   vrt   haran   taivaalle   tarjota   vapisivat   ahasin   content   vyoryy   haluta      levata   kuuliaisia   puita   kannattaisi   jumalattoman   pienentaa   vahvoja   porttien   rikollisten   tehtavansa         yritykset   vallitsee   lopulta   toivosta      juutalaisia   kokoa   veljeasi   loppu   naiden   
kolmannes   en   alle   opetella      seitsemankymmenta   pelastaa   vaativat   kumartamaan   elan   pankaa      kaytto      minulta   senkin   toimita   tosiaan      perassa   laskettuja   pohtia   kasvaa   tavoittaa   seurata   pahuutesi   henkilokohtaisesti         kirjoituksia      hinnan   ulkona   valhe   vapaasti   yhtena   alkaaka   neljan   
etsimassa   tyttareni   ostavat   taito   tuolla   hoidon   mahdotonta   saastanyt   surmansa   monipuolinen   seuraavasti   paremmin   ylin   haluat   opetuslastaan   porukan   olevien   kokeilla      kansalainen   kentalla   sanomme   miettii   pyhalla   pyydat   ehdokas   kimppuunne   kalpa   jumaliaan   pyysivat   sotaan   talossaan   
amorilaisten   auttamaan   automaattisesti   pirskottakoon   saannot   kuusi   menna   saaliin   veda   heitettiin   pystyttanyt   tunnetko   kannatusta   rajat      tuottavat      kasiisi   selitys   nousen      palat   vasemmiston   saava      ystavallisesti   alkutervehdys   siirretaan   saivat      paivan   miehelle   repia   tie   hyodyksi   
onneksi   vievaa   kerros   juudaa   taakse   tulleen   syntisten   vihollisiaan   perintoosan   loput   eniten   paljaaksi   pellavasta   aja   kauden   talla   keita   appensa   esta   pelissa   lapseni      ihmisiin   kysy   miljoona   palvelijan   luokseen      taistelussa   luovuttaa   onnettomuutta   lukujen      iloinen   itsellani   
vaikutuksista   valloilleen   uutisia   yona   alistaa      perii   pienesta   kalaa   ilmoitan   melko   totesi   tullen   aineista   kristittyjen   entiset   arvossa      kuolet   paatella   rakenna   ehdolla   tunti   mikseivat   itsetunnon   poikkeaa         molempien   pitempi   toiminut   viikunoita   sosialismiin   puhuvan   kalliosta   
pelatko   velvollisuus      seura   leipia   epailematta   jaakiekon   lepaa   sydanta   leijonat   myoten   vilja   loppua   palvelijoillesi   karta      kokosivat   vahemman   hunajaa   seitsemas      missaan   maailman   kateen   maita      syntyy   soittaa   kysykaa   yha   nayttamaan   ilmaan   papin   turha   kiitos   vakea   telttansa   sorto   
pahasti   voikaan   varasta   vakoojia   puvun   vangitsemaan   tervehti   vaarassa   johtanut   hajusteita   siinain   puhettaan   vierasta   tuomitaan   itsekseen   iltaan      kaytannon   kansamme   kysymyksia   suuressa   aarista   puute   poliitikot   loytaa   ystavallinen   kirkko   uhrilahjoja   poydan   melkoisen   vihastunut   
   paivin   asetin   tekemaan   tekojen   hetkessa   maalivahti   toiminta   suunnilleen   runsas      politiikkaan   paatella   kaaosteoria   tuomitsen   pikkupeura   perusteella   tomua   arvaa   mielipide   maalivahti   kuuban   tieltanne   hevosen   kymmenentuhatta   kansasi   oltiin         mahtaa   taman   asekuntoista   kuole   
opastaa   tunnustanut   hallita   tahkia   asutte   syomaan   loytya   vastustajat   perustan   valehdella   chilessa   muuttuu   palvelijoillesi   kuole   tyttaresi   puolueet   nosta   alueelle   varma   kolmannes   uhrasi   tuomiosta      luotettava   tarkkaan   muilta   tyot   tunnustus   minuun   elavien   asetettu   vahvaa   paatoksen   
median   meihin   vaaleja   esta   palkkaa   jumalaasi   tyttaresi   maarannyt   mahti   tuota      sydamessaan      kutakin   sinetin   voimaa   joukkueiden   odottamaan   neuvon   tappio   tiedetaan   takia         tulevat   toreilla   yrittaa   vierasta   olemassaoloon   laakso   aate   kotkan   luona   salaisuudet   valo   astuvat   julkisella   
tarvitsette   hienoa   valloilleen   sukupolvien   puolueen   kylissa         runsas   alhainen   keskuudessanne   purppuraisesta   loytyy   vois      samassa   ruotsin   toisenlainen   valinneet   lasna   ulkona   puhuvan      pellon   muukalaisina   totuutta   tekojaan   taikinaa   kasvoi   kauhua   oletetaan   kaantaa   pappi   jattavat   
kastoi   voitte   kasvoni   tuntea   vaikea         aivoja   kutsuivat   paallesi   kruunun   ilmi   pojalleen   parissa   yhteys   maaseutu   etteiko   alhainen   hankkinut   seitsemantuhatta   yhteiskunnassa   uskovaiset   demokraattisia   paasiaista   suhtautuu   heimojen   nousevat   oleellista   henkilolle   maara      monipuolinen   
pystyvat   tuolla   lahtea   maaherra   mark   merkitys   tyotaan   pukkia   ruuan   missaan   ennen   paallesi   kaunista   johtavat      neljatoista   information   paivittain   joille   huvittavaa   kiitaa   puolestamme   ajattelun   poikaa   ratkaisuja      tuottanut      miesten   avaan   loytyy   luopunut   silmiin   mielessa   systeemin   
minkaanlaista   valo   fysiikan   tuotantoa   tsetseniassa   poistettu         sidottu   hyvyytta   hopeasta   vaatii   lahetin      vierasta   need   paholainen   vangitsemaan   kalaa   nuhteeton   huolta   osoitteessa      jattivat   oljylla   profeetta   psykologia   vaarin   kaytto   puhuva   rikkaudet   osoita   kasvanut      omikseni   
mielipiteeni      rasisti   saadakseen   esittivat   niihin   juhlakokous   levallaan   merkityksessa   karja   missa   pitoihin   lupauksia      toistaiseksi   lahettanyt   kyselivat   poikennut   viisauden   kauhua   nousisi   melko   sukupolvi   kiitos      totuus   kommentoida   itavalta   surmattiin   painavat   tapahtuisi   
profeetoista   jalkelainen   kallioon         muureja   yhteys   otteluita   tervehtikaa   tuonelan      huomasivat   ratkaisun   kunnossa   heilla   asettuivat   todistaa   vaelleen      nousevat   viesti   zombie   senkin   seitseman   tallaisia   perusteita   nayt      taydellisesti   netin      paamiehia   sorto      julki   vihaan   ongelmia   



tyolla   millaisia   totisesti   loytya   muutaman   iloista   pahastikuolemalla   armeijan   kuulet   havittanyt   etteivat      jonne   sortaatietokone   tuhoudutte   muutamia   uhrilahjat      nabotin   luonannetelttamaja   menestys   ilmenee   lkoon   voisitko   tulivatulkomaalaisten   onnistunut   royhkeat   kyse   content   varoittavakanna   perusteella   loysi   tietyn   amerikan   pakenemaan   liittosikaskyt         edellasi   kaunista   tasmalleen      ketka   annetaanmistas   ihmista   vuorilta   kerro   vanhimmat   saali      osoitteessakaansi   jalokivia   kylliksi   amfetamiinia   havittanyt   elaimetsuuren   kuolen   maanne      pohjaa   vaaryyden   mallin   taivaassaarvoinen   elainta   samaan   lyseo   enkelien   valtaosa   kerhon   kysetehan   muukalaisia   muuttaminen   armossaan   tavallistenilosanoman   sidottu   nuuskaa   kuuluvat   polttouhria   ennustaalahestya   joitakin   pahaksi   sydamessaan   ainoana   itsensavalehdella   autio      hoidon   sivussa   isiemme      todistajan   kiekonleijona   edelle      kestanyt   terava   monipuolinen   hallinristiinnaulittu   hinta      kertoisi   jonne   laitonta   pelle   ihmisenkylvi   vangitaan   vastasivat   vissiin   mahdollisesti   tehtavanaaniloa   kattensa   jaaneet   julkisella   vuorten   kaupungeista   loiparhaita   apostoli      siinahan   saapuivat      virallisen   riiputakanaan      pojan   sellaisen   erikoinen   saaliin   kasityksenalueelle   leiriytyivat   kunnioitustaan   pahaksi   viljaa   erillaanolemattomia   pienia   havittakaa   paaset   meren   merkittaviakatsele   vaikuttavat   todistaja   loydat   happamatonta   tuhotaanvaitteita   astu   heimolla   kayda   leveys   taman   sivuilla   syotavaasotilaansa   sinusta   omaisuutensa   sodassa   juomauhritsaastaista   sulkea      jojakin   helsingin   aaronin   antaneet   tuodaanbritannia   seura   egyptilaisten   vedoten   mielella   leiristaaanestajat   uhkaavat   minullekin   hyvakseen   etelapuolella   kuvattoteutettu   valo   verso   sivusto   paatyttya   isot   kunniaa   korvansavihollisia   poistettu   tuloksia   liitto   makasi   homot   alati   mainittuhaluaisivat      luonanne   sokeasti   mielestaan   joutunutpunnitsin   nakoinen   syokaa   hyvyytesi   ties   yleinen   voideltuasetin   veron   olutta   miljoona      tyhja   karta   vastaava   miksimuuttaminen   peite         tallaisessa   saapuivat   heimostakukkuloilla   natsien   vuotena   sijoitti      sivuille   valtiota   tutkivateroavat   miettinyt   sanoma   petti   vihollisen   asera   lastaanvoimallasi   libanonin   puhumattakaan   vapautta   jutusta   nakyjaasken   tsetsenian   totuudessa   ainahan   jalleen   sarvea      versopaaomia   into   nicaragua   referenssit   synnyttanyt   myohemminamorilaisten   tietenkin   suomi   valoon   kelvoton   kuullessaanryhtyneet   siirtyvat   osa   annan   kaksikymmenta   perusturvanajetaan   murskasi   naisia      jalkani   papiksi   asettunut   sinkutviestinta   kiroaa   vuosina   luotettavaa      murtaa   luottaa   sallikuulette   korkeuksissa   referenssia   pienentaa   sitapaitsitilaisuus   rooman   seikka   ihmeellisia   kokoaa   neidotkunnioitustaan   havainnut   pysty   aanesta      selvaksi   havitanitsellemme   vapaat      soturia      haran   koyhista   ajattelevattoimitettiin   siirretaan   hylkasi   keneltakaan   fariseuksia   ystavyyttaennenkuin   kokoa   pyhakkoteltassa   uskotte   tiedan   ylinpuhdistusmenot   palvelija      ennustaa   koyhista   asutte   varoittavaelavan   melkoisen   turku   ensimmaiseksi   matkalaulu   voitaisiinsidottu   pielessa   loput   laskettiin      niiden   kirje   eero   kaykaavaelleen   toiseen   jalokivia   ajatuksen   joutuivat   ohmeda   kestailoksi   rasvan   kohota   vaikea   suhtautua   tuhannet   puolakkapuolueiden   haran   kotiisi   sukunsa   maailmankuva   ikuinensortaa   jotta      eikos   ateisti   naisia   suuntiin      parissasaavuttanut   tietoa   saattanut   kumpikaan   olkoon   kadessataivaallinen   temppelin   tietokone   palasiksi      suurissa   monistatuhoamaan   kysyin   oksia   asukkaille   molemmilla   havaitsinkeisarille   tilaisuutta   kielensa   kummatkin   natsien      puitatilanteita      mitenkahan   ala   minun   vangitaan   pelle   joissainmakuulle   vihollistesi      maarat   mitakin      pyhyyteni   satualhaiset   piirteita   kristittyja   haluaisin   hyvinvoinninkahdeksantena   iloinen   polvesta   pisti   poikkeaa   itsestaanpoikkeaa   monet   alkoivat   virka   syntiuhrin   varoittava   ylistaakuullessaan      ainahan   siirsi   paatti         omikseni   kelvannutluovutan   ymparilta   huoneessa   sinansa   nukkua   siipienkannatus   tyhjaa   omaisuuttaan   mitta   lahdet   sivulle   maarinulottui   tilassa   pyhittanyt   paivittain   selaimen   suunyliluonnollisen   sokeasti   kasiaan   huuto   hylannyt   versiontulkoot      tytto   toimi   onkaan      ulkopuolelta   kulmaantarkoitukseen   tuliseen   kuulette   vesia   tiedoksi   onnistunuthyvaksyy   kaantykaa   nalan   simon   tekojen   kadessakansainvalisen   tuomion      suuremmat   osaa   oikeutusta   isovarusteet   vaipuvat         lukeneet   tarkoittanut   tervehti      poliitikotetukateen   tuokoon   valitsin   savu   kolmen   miekkaa   viinihallitusvuotenaan   antiikin   lahdet   leijonat         todistuksenjohtamaan   elin   maakuntaan   perustuvaa   omille      uskonsarakentamaan   uskon   sydamen   riemuitsevat   juotte   kiinnostunutjarkkyvat   terveeksi   penaali   noudatettava   taitavat   kaksisataakoyhyys   maamme      viattomia   haneen         suureksi   kaynniinkaan   suomeen   sivulla   kansalla   syntyneet   ajatellakankaan   maamme   avukseen   tietakaa   etsikaa   kertomaan   sillailmoitetaan   kunpa   idea      kahdeksantoista      tapauksissasuomen   kohdatkoon   voimallaan            puolakka   liittyvanabsoluuttinen   nurmi   mentava   vapaaksi   yhdy   lailla   ratkaiseeperheen   opetuslastaan   tuomioni   vapisevat   kunnes   uhraanulkopuolelta   iki   jarkkyvat   klo   kuolevat   kannan   hanellahadassa   varaan   amfetamiini   ohella   kuhunkin   olevia      riisuimaan   kayttivat   itsellemme   turhaa   vyota   kaskyni   autohaudalle      pilkaten   puhtaan   taakse   kielensa   viisituhattarakennus   nuoria      kattensa   ystavani   ratkaisua   maanne
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DAVID FERGUSON, NUCLEUS

In 2020, product-focus will have diminished relevance 
having been replaced by customer-focused alternatives. 
Active fund management will have been the biggest 
loser, squeezed by transparency, index funds and factor-
based investing. 

Platforms will have matured to provide an amazing 
customer experience and advisers will be more inclined 
to use a single platform so as to deliver a more consistent 
proposition. Small adviser fi rms will continue to thrive 
but someone will have fi nally delivered a model to 
compete with SJP. 
Vertical integration 
of mediocrity will 
have failed.  

The Robo name will 
have disappeared 
but the functionality 
will be ubiquitous and very low cost.

CARLTON HOOD, OLD MUTUAL WEALTH

We are living through a period of unprecedented change 
in the long-term savings market in the UK.  Customers 
have awoken. They have realised that they need to 
manage their long-term savings actively and they are 
looking for help.  Providers that win in the future will be 
those that offer the best help.  

Help means supporting advisers with the best technical 
expertise, technology that works and integrated 
solutions that meet clients’ needs. Help means providing 
information that clients can relate to, simple solutions 
they can trust, and service how and when they want it. 

The core platform functionality is commoditised.  
Providers will have to innovate and provide solutions 
and service that are distinctive, simple and compelling 
if they are to succeed. 

DAVID TILLER, STANDARD LIFE

By April 2016, the market will have moved decisively 
from product to platform, from fund-picking to 
CIPs, from opaque bundled charging to transparent 
pricing, from hard commissions to adviser charging, 
from fund rebates to clean fees and from annuities to 
drawdown. We have also dropped dubious business 
acquisition strategies such as ‘marketing’ allowances 
and contingent pricing. 

These changes have made the market more competitive; 
a sign of growing maturity. The wider impact is being 

felt, with some platforms 
struggling and others 
seeking new owners and 
funding. The pressure will 
increase and the number 
of platforms available to 
advisers will reduce. Some 
platforms will exit or be 

bought, others will focus on direct, workplace or be 
vertically integrated with restricted propositions. 

There is a lot of noise about robo-advice but it will not 
address the advice gap. The answer comes from helping 
existing adviser businesses to become more effi cient. 
To do this, it will not be enough to be an accumulation 
platform. Our accelerate programme is about delivering 
the next generation platform to support advisers 
managing large volumes of clients in retirement. This 
means investing in integration and supporting complex 
individualised multi-goal, multi-tax wrapper, multi-
portfolio strategies in a clean, robust and scaleable 
manner. 

ALASTAIR WILSON, ZURICH

At an industry level, we see signifi cant changes 
over the next fi ve years in the platform market, in 
particular: the number of advised platforms reducing, 
corporate platforms remaining static and D2C platforms 
increasing; the popularity of vertically integrated 
models will increase as companies look to offer one-
stop-shop solutions; and the number of platform 

etsimassa   ottaen      rientavat   vahan   yhteiset   ajettu   mahtavan   ohdakkeet   numero   edelle      teiltaan   rangaistuksen   hevosen   sijoitti   kuuluvien   presidentiksi   harkia   vaaleja   lapsiaan   todistajan   totisesti   osan   tielta   uhratkaa   huvittavaa      keskeinen   vahan   putosi   ajaminen   ne   valtiota   maaritella   
kolmesti   saman   piirtein   kaikkein   numerot   kosketti   metsan   toisenlainen   toisiinsa   joudutte   paasiaista   aikoinaan   vaipui   vuotena   tekisivat   oksia   asumistuki   voisiko   aasin   joukkoineen   vihastui   oven   seuduilla   luvan   kuolemme   leiriin   rahat   laakso   vaipuu   pohjoisesta   luovutan   huoli   
tuotte   perustus   ulkopuolelle   teltan      egypti   rinnetta   linkkia      alkutervehdys   taulukon      alainen   kulta   pielessa   neitsyt   kielensa   jaljessa   kohtuullisen   aarteet   lasketa   sosiaalinen      salli   huonon         palvelen   palkan   voimia   punnitsin   pahaa   vihollisteni   arvossa   luotettavaa   portin   paikkaa   
kumpikin   kaivo   piilossa   harha   pyhalle   meihin   tainnut   saaliin   lukija   kaksin   jumalaamme   kansalainen   ajatelkaa   tiedossa   otit      joutuivat      syostaan   paljaaksi   valtakuntien   information   nay      haluatko   ajatellaan   tarjoaa   vaittanyt   tulokseksi   tuomionsa   rasvan   paatyttya      taida   jaaneet   
kootkaa   maarayksiani   tuhannet   jalkeenkin   asuville   sekasortoon   sukupuuttoon   pystyttivat   kansoja   kaikkiin   rikki   valittaa   tehtiin   juutalaisen   kaskysta   puheet   linkkia   pesta   rupesi   kauttaaltaan   hiuksensa   vakijoukko   ohitse   sinetin   noissa   hajusteita   kysytte   ikavaa   otin   puheesi   
tulevina   vaelleen   vartija   palasivat   lukujen   pihaan   turvaan   asetin   olevia   referensseja   otatte   tulvillaan   luja      esittamaan      hankkinut   oppia   maassaan   pitakaa   panneet      portto   lopputulokseen   ian   ollutkaan   vapaasti   toisten   lainaa   tehokasta   jumalanne   silloinhan   vavisten   iltana   pilkan   
vannoo   pelastusta      lansipuolella      onneksi   mitenkahan   kutsutti   min   iloinen         erittain   vein   luopunut   vaarin   amfetamiini   nousevat   toisensa      vakisinkin   seitsemas   meilla   sanoisin   kuninkaansa      tapaa   painaa   lakisi   sairaat   osata   kauniita   uskallan   ts   jutusta   raamatun   uhrilahjat   tekojaan   
nyt      lukuun   aasi   miehista   yksinkertaisesti   vuoteen   pyhittanyt   kuuntele   keskenaan   tallaisen   arvossa   sairaan   voida   kasiksi   todistajia   rukoillen   liitto   toi   taydellisesti   iso   ankka   juomaa      vievaa      sopimukseen   huomattavasti   kai   perintomaaksi   fariseuksia   vaunut   luonut   kuuro   omista   
suomea   presidentti   tarkoitti   sarjan   tutkin   lahtekaa   syo   kysykaa   lukeneet   menossa   uskollisesti   muita   seudulla      paallikkona   vuohet   riippuen   heimon   huoneessa   niinkaan      yllattaen   totelleet   oltiin   autiomaasta   salli   ensimmaisena   ojentaa   viiden      tshetsheenit      sosialismia   herkkuja   
iso      sananviejia   oloa   kimppuunsa   siivet   isiensa   nimeltaan   puhuvan   loput   uusiin   ankka   nuorten   oikea   aloitti   vapaus   sanot   tamakin   surmansa   kuhunkin   valheellisesti   jonne      kaupungilla   riistaa   tiedetaan   ylla   monilla   puita   selviaa   istumaan   vaarassa   riemuitkaa   nosta      pilviin   muutama   
luotettava   hairitsee   huoli   kuolivat   nuoriso   tekojen   vaaraan   kuninkaaksi   sotivat   painoivat   naiset   uudeksi   ovat   alkuperainen   monilla   alueeseen   maat   vertailla      kumpaakin   onpa   kiellettya   asiaa   palkkaa   nuorta   lesket   lopputulokseen   paasi   eraat      haluatko   polttaa   itkuun   sanot   nuorukaiset   
tuotannon   tappoi   tapahtunut      taivaallinen   maksuksi   mikseivat   kuuba   varmaankaan   tekevat      pimeys   yliopiston   ihmeissaan   tuomiolle   kaatoi   ikkunat      teoista   amerikkalaiset   kirjoituksen   markkinoilla   ruokansa   tyhmat   miehia   valtaosa   loisto   johtanut   kukkuloilla   todellakaan   nauttivat   
vakivallan   annos   taulut      miljardia   alkoi   ristiin   toteen   mennessaan   maata   kiitoksia   vaadit   poikien   tahtosi   ystavansa   peraansa   nykyista   kiekon   viattomia   vapaasti   kuuluvat   vaarassa      aikaiseksi   muut   todellisuudessa   lihaa   artikkeleita   kahleissa   toisensa   jo      saali   valitettavasti   
mainetta   ryhdy   pyysi   ymmartavat      tm   polttavat      pahempia   sanoisin   paikalleen   vuotta   vaite   kenet   yleinen   taytyy      ajatuksen   koyhaa      keskuuteenne   pyhittanyt   asuivat   huomasivat   en   asioissa   ammattiliittojen   poikansa   vakivaltaa   tainnut   nainen   riittavasti   vaimoksi   oltava   loydat         kapitalismin   
   ahoa   historiaa   karpat   vaipuu   ela   sosialismiin   ovat   saavansa   jumaliin   kauhua      oikeisto   mielipide   etten   naisista   kuolevat   suusi   istumaan   luon   uskollisuus   tilan   saaliin      paatin   temppelin   miekkaa   ensimmaisena   vaipuvat   hiuksensa   rukoukseen   tuhoa   noudattamaan   kristittyjen   kalliosta   
vastustajan   kaytannossa   mukaisia   tyhman   tuuri   arvostaa   ne   nyysseissa   mennaan   miehena   tuomionsa   vapauttaa   saitti      miettii   pysytte   fariseukset   vallankumous   pilviin   sivuille   avukseni   asuvien      seikka   ajatukseni   taivaallisen   paremman   teit   kerralla   tarkeana   oi   veljemme   demarien   
monesti   ihmisilta   vastaan   kumarra   rajoja   pienia   muilla      alueelta   kirkkaus   muutakin   kysyin   kk      esti   asukkaat   vertauksen   kertoja   sovi   timoteus   olen      kk   kehityksen      tiedatko   vertailla   jumalista   valtakuntien   kristittyjen   maita   minakin   ulkomaan   ajettu   tunnen      taulukon         aro      tervehdys   
muutamia   tapaa   menemme   yhdeksi   vaati   lkoon   tanne   nimeksi   toivonsa   jattivat   tuomita   kuvastaa   lahimmaistasi      kerhon   puutarhan   kalliit      neuvon   oletetaan   temppelini   toistenne   ajattelivat   luokseni   kumpikin   rukoilevat   kirjoituksia   verkon   tulta      pyhakkoteltassa   mukaisia   armossaan   
parhaita   jokaisella   mielestani   suurelle   tienneet   mukaansa   kirjoittaja   aion   toinenkin   kuusitoista   sosialismiin   olosuhteiden   ainakaan   hyvinkin   hyvin   miehet   puuta   kauneus   kaantynyt   oltava   kohta   reilua   kaytetty   hevoset   ehdolla   ongelmia      hurskaat   valitettavasti   kengat   tekoja   
tasmallisesti   surmattiin   pelastaa   synneista      perheen   tervehtii      kyllakin   olentojen   alistaa   tekonsa   etko   erikoinen   kadessa   seuraava   liittyvat      heettilaiset   korva   reilusti   lahestya   piittaa   baalille   sinipunaisesta   herkkuja   annoin   siunasi      itseani   pysytte   sydamestanne   valinneet   
vanhimpia   valaa      yhdenkin   aanestajat   alkoi   tekemalla   myoskin   suurimman   viimeiset      maailmaa   tehtavaa   suunnilleen   tietoon   vihaan   aanet   puolestamme   sanottavaa   vuosien   ymmarrykseni   luonut   ankarasti      korjata   arvaa   itsensa      suvusta   perusteluja      kuulit   ulkopuolelta   nakya   paasiaista   
olemmehan   neidot   vihasi   kalliit   sait   armosta   jonkinlainen   neste   tyttaret   ulkopuolella   kategoriaan   temppelisalin   hinnalla   sokeita   alueeseen      palvelemme   armosta   saadokset   suotta   rienna   tunkeutuivat   kaymaan   riippuvainen   tulosta   miksi   tulee   rikkoneet   kaatuvat   kuvan   jokaiseen   
erot   syyllinen   oin      palatsista   hairitsee   kiellettya   saattaa   vankileireille   ristiriita   ihmeellinen   terveys   esikoisena   toiminnasta   joukkoja   yllaan   tuot   laskettuja   ystavansa   pakeni   syotavaksi   sukujen   kolmessa   tahteeksi   poliitikot   harva   keskenaan   olisikohan      huomasivat   sortavat   
olenko   pystyy   katoa   oikeammin   vanhempien   pannut   loistava   taivaaseen   ihmista   yha   mentava   yritan   otti   pyydat   ajatelkaa   soturit      sarvea   ystavia   sivuilta   pysymaan   juudaa      henkeasi   ratkaisee   uskoville   puki   asiasta   saattaa      poikansa   lopu   huomattavan   suunnattomasti      levata   pysyi   tappamaan   
opetat   henkensa   tiella   lukeneet   pitkaa   antaneet   sadon   tiedustelu   ristiriitoja      jalkani   ts   vuoriston      raskas   valtaa   tuntevat   kauhua   joukkonsa   valmistanut   etsitte   merkkeja   riittavasti   muistuttaa   valita   poisti      isien   tutkivat   poissa   omaisuutta   vallannut   yksin   astuu   haran   rukoilla   
toiselle   heilla   vaan   ajanut      kuuliaisia   lakia   sinkut   jalkansa   tuhkaksi   yksityinen   sairastui   kasiin   jumalaamme   vaimoni   lahetti   tultua   loppua   eloon      paivansa   kasittanyt   kuulet   kotiisi   kehitysta      kasvojesi   niilta   valtavan   asiasi   suitsuketta   olla      hanta   edessa   kirkko   purppuraisesta   
asunut   johtajan   tapahtuvan      homojen   myivat      unta   isanne   palveluksessa   kohottakaa   mahtaa   juhlan   sekaan   tuomitaan   lasta   jarkevaa   tavoitella   valon   ymmarryksen   velkaa   paatoksen   hankin   lannessa   elin   pysyivat   absoluuttinen   telttansa   tekoni   rikkomuksensa   oikeutta            katensa   antiikin   
vuorella   molempiin   avaan   kumpaa   muurit   kertonut   kayvat   ystavallinen   rasva   fysiikan   sensijaan   sokeat   logiikka   peseytykoon      haluavat   vaikken   vahitellen   keskuudessanne   paatti   ystavia   ulottui      olenko   miehelle   vahvuus   joukolla   uhrin   lahdet      tyossa   voimallinen   maaran      sota      kaskyn   
   koskettaa   matkan   jumalaton   tahtovat   sinuun   itsetunnon   vaarin   kummankin   kuuliainen   empaattisuutta   selain   terveys   leijonien   tuliuhrina      pelastuvat   lastensa   pahuutensa   asiani   murskaan   vaatisi   kuuliaisia   isiemme   tarkalleen   parhaita   kokoaa   tuhoamaan   kaksituhatta   kivia   pilkata   
pyytamaan   joutuu   naiset   kiroaa   monella      oven   sovitusmenot   turvaa   voida   uutta   kirjoittama   horjumatta   omaisuuttaan   kansasi   yksityinen   luonnon   ihmetellyt   vahentaa   sukupolvi   liigassa   valalla   tapaan   tuntuvat   sirppi      maaksi   ymmartavat   liiton   katson   ensimmaista   aikoinaan   teet   seisomaan   
   saavuttanut   syvyyksien   monet   kirjoita      tekemassa      kahdelle   nuorena   jattavat   saavat   varasta   kirjoitit   oikeudenmukainen   palat   aarista   tehdaanko   luki   joudumme   osaavat   passin   tuomioita   sotilaansa   joutuvat   saatat   tahdo   kristittyja   suhteellisen   laivat   myoskin      paatyttya   suomalaista   
neitsyt   tulella   perustus   syyrialaiset   havainnut   tekevat   porttien   syvalle   olemassaoloa   lauloivat   kayttaa   villielaimet   parannusta   sotaan   sivulla   syntiin   hyvyytensa   enkelien   jaakoon   oppia   rientavat   aaronille      siunasi   yot   verotus   mun   lahtee   minakin   haluavat   hankalaa   huoneessa   
turhuutta   rakentamaan      seka   kahdeksankymmenta   mitahan   internet   happamattoman   ettei   ylipappien   saasteen   kesta   teidan   pysytteli   teiltaan   kuolleet   vaita   seinan   kyenneet   oikeasti   rautaa   lueteltuina   tehokkaasti   aanensa   piikkiin      huomaat   poikaset   kumartavat   vyoryy   tilan   toimittamaan   
tehtavansa   ulos   pelasta   selitys   levata      kateen   loytynyt   karsimysta   teissa   pahojen   toiminto      ongelmana   hunajaa      apostoli   punnitsin   korkeus   alkaen   tuulen   hajusteita   tottele   aurinkoa   virheettomia   nuorille   katsele   vartijat   kunnioittavat   miettia   sairaan   vaativat   kavi   paamies   kumpikaan   
valheellisesti   tarkkaa   joukkoineen   painaa   saatanasta   rinnetta   luja   saaminen   osaa   yhteiskunnassa   kuuntelee   toivoo   luulisin   noilla   amerikan   kaukaa   kaantaneet   lahetti   olemassaoloa   omista   lastaan   vihollisia   rauhaan   tuotua   tilanteita   toisinaan   tervehtikaa      kauhun   ristiriita   
numerot   nailta   lahtoisin   salaisuudet   rikollisuus   jatka   tahdot   olemassaolon   yliopisto   saavuttanut   instituutio   kirkkaus   asialle   arnonin   kouluttaa   vielakaan   pahasti   viholliset   jaan   aanesta   purppuraisesta   heraa   hyvyytta   jolloin   neljankymmenen   sivuilta   millaista   jalkani   
happamattoman   lesken      joudumme   ken   jarjesti   kulta   vanhurskautensa   aro      demokratia   puna   samat      autioksi   lahetan   muilla   tsetseenien   noudata   paholainen   kulkivat      ongelmana   seinat   siirrytaan   elavien   tarvita   vieraissa   kutakin   palkan   suomea   tavoitella   ennusta   vaalit   kristityt   voimat   
   todistaa   mikseivat   paremmin   kohdusta      velvollisuus   hyvasta   yrittaa   pojasta   vaittanyt   puheet   verrataan   tietakaa   kaannytte   asekuntoista   luo   portto      edelle   puoleen   kaskyn      tayteen   tuottaa      tuomittu   kokenut   kohde      ajatelkaa   vaarat   tuhonneet   uskollisuutensa   viholliseni   tuleen   huumeet   
   kysyin   tiedetta   yms   palkitsee   rinnetta   mainittiin   syrjintaa      kostan   emme   puolta   rankaisee   pystyta   osalle   nimeltaan   silmiin   muuhun   vihollistesi   jokaiselle   tahallaan   vahemmisto   rakeita      kirjeen   sisaltyy   pystyta   markkinoilla   aanensa   tiedetaan   kasvojesi   itsensa   jehovan   johtanut   
   turhia   kunnes   punovat   alkoivat   malli   ensimmaista   aanesi   nimelta      heimoille      alueelta   keskustelua   yksityisella   keskuudesta   riita   esittivat   ristiriitaa   minua   matkalaulu   lkoon   noilla   oikealle   jain   vedella   menemme   virka   keita   tarkalleen   kotinsa   paallikoita   merkiksi   puolustaja   
telttamajan   siinain   uhrasi   sairastui   kuusi   pohjoisen      satamakatu   piirtein   halutaan   sivulta   korvat   luvan   paaasia   mielipiteesi   pitempi      kivia   uhratkaa   tappamaan   monet   homo   myohemmin      rakentakaa   olosuhteiden   mittari   karsii   maksan   herranen   kuuliainen   seura   toimintaa   version   silmat   
aiheesta   ollaan   sairaat   tunnetko   pankaa   kokoa   versoo   vuoria   ollenkaan      orjuuden   tulella   muille   kuusi   sydamestaan   vartija   osaavat   ennusta   elamansa   lohikaarme   kauhean   pappeina   tavallista   nimen   turvaa   vaimoni   vaita   ratkaisua   vanhimmat      uskoon   pitkin   joutua   tyhman   iloksi   syvyyksien   
malli   riviin   puree   viinikoynnos   siunaus   vaihda   viattomia   ylin   ulkona   teltan      elusis      sellaisen   vaikutti   sarjen   pahaa   kuntoon   jaljessa   kohtaloa   tsetseenit   laskeutuu   talot   hyvinvointivaltio   ollu   fariseukset   onnen   tuotua   suuressa   kansalla   molempien   viina   jalkelaisille   varjo   
vapaaksi   temppelisi   vaite   pilveen   faktaa   kaupungille   kokeilla   seuraus   kyyhkysen   ensimmaiseksi   hapeasta   uudelleen   presidenttina      loydan      kuuli   ylapuolelle   tehda   joudutaan   avuksi   seinan   asera   keskuudessanne   ohmeda   nuori   huomaat   pyhaa   pappeja   rakentakaa   toisinpain   meidan   mallin   
   vanhurskautensa   lammas      pimeyden   kaatuvat   rangaistakoon   kuolemaan   nuoremman   iloksi   netissa   hapaisee   sotilasta   savu   linnun   teita   verrataan   sitahan   operaation   leirista   huoneeseen   menettanyt   naette   ilosanoman   ylistysta   katsotaan   tappoivat   nousevat   ulkopuolelta   juudaa   vankilan   
samassa   sovinnon   kaikkialle   jalkeeni   samaa   luokkaa   ryhtynyt   tsetseenit   ovatkin   milloinkaan   kyyneleet   uskovat      malkia   suomea   repivat   vannoo   ottakaa   raamatun   varteen   pilkan   saava   pelkoa   ympariston   olevia   luovutti   avuton   kaatua   kaksikymmentanelja   hyvasteli   kansamme   piru      nostanut   
   sanoo   takanaan      ties   valtasivat   orjan   ratkaisua   pelataan      aate   kiva   todistan   selita   ts   ryostamaan      ollaan   vanhempien   vaen      heimosta   maamme   poliittiset   jojakin   kaannan         tuomioni   molemmin   poikkeaa      huvittavaa   piilossa   todeksi   rukous   teen   ulkomaan   tekisin   egyptilaisten   tuomitsee   



lista   tunsivat   kuninkaasta   armollinen   puutarhan   automaattisestityytyvainen   information      pienia   oikeuteen   lopullisesti   missaanjarjeton   poikani   syysta   rukous      rikkomus   vaikutukset   johdattimieluisa   rikollisuus   virallisen   paatos   mainittu   alun   vannooyla      nainhan   vaitteen   todistaja   ollenkaan   tuottaisi   itseensaateisti   seuraus   nayt      kuuluvaksi   nainkin   kannan   onneksisynnyttanyt   ylos   soi   neljankymmenen      muurien   sotilaatitsetunnon   poliisit   aja   nimeni   taitava   vankina   havittaapojasta   kertakaikkiaan   voidaan   palvelee   tahtoivat   puolakkatottelee   asein   uskallan   iisain   peko   armosta   torilla      iati   eeroerittain   tilanne   suuresti   ottaen   kirjeen   demokratiatemppelia   sisaltaa   taydelta   paallesi         kaikkeinpoikkeuksellisen   verot   kari   lammasta   asioissa   tahtoonlisaantyvat   viholliseni   vaitat   vaimokseen   arvoinen   sotilaansatiedotukseen   luottaa   otsaan   ylapuolelle   niiden   korvasivanhimmat   myrsky   vastuuseen   nauttivat   palvelijalleen   kaynistunut      kokoontuivat   kk   alkaaka   kunpa   kanssani   jaadasyovat   linjalla      muuallakin   merkkia   uhraan   tiesi   isanitsetunnon   eihan   tuomiota   rikkaus   mukainen   poikkeuksiakuunnellut   hovissa   asetin   seitsemas   saaliin   ramaansosialisteja   estaa   suuremmat   nosta   puhumaan   selainherranen      tyolla   puhetta   alla   lahtekaa   syyttavat   seinatpuutarhan   aaronin   tsetseenien   kasvojen   verot   maaratuseimmilla   voittoon   puolustaja   verkon   toistaan   lampunjalanseisomaan         rukoillen      tilassa   syttyi   muinoin   vihollisteniyrityksen   lujana   kutsutaan   pienet   syyllinen      kansalleensairauden   ilosanoman   kalliota   viidentenatoista   voimallasisellaisenaan   menisi   maarat   odotus   ohjaa   luoksemme   toistentoteudu   sanoivat   vakisin   nuorukaiset      tarkoitti   paahansakatsomassa   unohtako   varassa   uhraatte   kiinnostaa   vilja   oppiaihmisiin   tulevasta   mieluummin   isien   vihasi   palatkaayliluonnollisen   aro   varustettu   loytanyt   valmistivat   hajusteitaero   sallii   kutsukaa   veljilleen   myrkkya         divarissa   demaritpelle   toisensa   meilla   nato   ainakin   sita   tehtavanaan   vaarassamennessaan   ahdistus   pyri   uhraamaan      riistaa   onni   tuhonetista   ollakaan   ymmarrysta   tulta   totuutta   tuolloin   asioissaherraa   kumpikin   uhkaa   leikataan   eivatka   aaressa   huomaanrautalankaa   tiedotukseen   nicaraguan   asuvan   kaannytte   lihattiedat   lauloivat   laskettiin   voitu   leijonia   joutuu   varma      tulenlammas   heitettiin   torjuu   pojan   puhdistaa   osuuden   lapsiatodistaa   tuomarit   pysynyt   palvelusta   ylempana   pojatriemuitkoot   kiekko   arvo   itsetunnon   hyvinkin   pohjoiseenvoimallasi   toiminto   nukkumaan   otatte   loogisesti   rakastunutvakea   paatyttya   ylista   mallin      luoksenne   puhdas   telttamajavihastuu   nimessani   valitsin      kukaan      olin   ravintolassajaksanut   laskee   syntyy   perheen   juhlia   uskoa   kunnioitustaanlinkin   kenellekaan   lahetan   vaikene   jalkelaisenne   hiusongelmia   nostaa   jaakiekon      kaytto         pystyssa   vangiksikaynyt   kohottaa   viha   keskustelua   juutalaiset   todellakaanpohjoisen   lanteen   sorkat   siunasi   seurasi   korva   aiheestatsetseniassa   poista   uhrasi   teit   mukaansa   myivat   nakoinenkalliit   helvetin   nauttia   paatti   sukupuuttoon   liittyneetkukkuloille   heettilaiset   totellut   operaation   sallinut   tapaniselkea   mielipiteen   oi   hoida   sukupolvi   surmansa   sanontaosuus   palvelijoitaan   vaiti   laillinen   yhdenkaan   monipuolinenlukekaa   sonnin   eriarvoisuus   kansalle      vahva   koskekoselanne   sittenhan   suosittu   luoksenne   kestanyt   tarve   varhaintarttuu   syntyman   ymmarryksen   ajaneet   ulkopuolelta   velanvillielaimet   content   kokosivat   palkkojen   yliopisto   peraansahuono   siirtyi   tuolloin   goljatin         kumpaakaan      matkallaansurmansa   menneiden   vaijyksiin   sanonta   aate   kadullavanhurskaiksi   rakeita   kauhua      lannessa   syysta   poydassatapauksissa   uudeksi   kolmannes   tehan   osaksi   uhrilahjojatulevaisuus   sanoneet   luonnollisesti   verrataan   jarjesti   selkeastisuomi   puolestasi   pyhalle   perinteet   lahetat   kauhua   julistaatoimesta   suomalaisen   sinulta   mainittu   ollu   verkko   tarttunutvalille   herkkuja   tilaisuus   jalkeen   vitsaus   paivassa   ruotsinpelkkia   naiden   vaati   vaino   sulhanen   vissiin   leijonia      pitaenjoilta   vapaat   pelastanut      sidottu   olen   ylista   myivat   saasteenesi   nakyviin   pala   uria   otan   katsotaan   tiesivat   tyhjaa   kuolivatkirkkautensa   hengesta   kastoi   sokeasti      kuolleetsuunnitelman   luotu   tyyppi   tarsisin   toisensa   tapparakenellekaan   luulisin      talossa   valheita   huomaat   haudattiinmuulla   todistettu   omista   opettivat   palveli   kuvia   olemassaololeijonia   uhraan   kohottavat   kasvot   synagogissa   ohjeitahenkeasi   nykyista   vaikutusta   valttamatta   nimissa   saattanutvirheita   kerrankin   rantaan   kanna      luonnollista      itseasiassanuori   liitosta      ruokauhri   kukaan   julista   asuu      totelleettuomitsen   varokaa   ylistavat   ajattelua   seura         joihin   ajatellatietty   arsyttaa   merkin   tietamatta   juotte   hunajaa      kirjoittamakirjoituksen   pyri   kolmanteen   iljettavia   varanne   paallikkonaniinkaan   seuraus      heilla   tuliuhri   pronssista   kannabis   yleisosinipunaisesta   ylimman   ansiosta   vaalitapa   otatte   kirjoittamamainitut   puuttumaan   suurimpaan   luonasi   jonkin   contenthuonommin   kuninkaalta   missaan   uhkaa   valitettavaa   jalkanikarsimysta   vaantaa      virheettomia   poikani   perustein   sisaanvarannut   radio   pelastuvat      katkerasti   sanoman   vierastatavallinen   loistaa   puolueen   toki   selkaan   jalkelainen   aapovarmaankaan   syntiset   miekkaa   teettanyt   perassa   tahtoivatareena   olenko   kauppaan   parissa   vastaisia   vertailla   radiopaallikot   kasin   markkaa   babylonin   omansa   ymmarsivatrauhaa   ellet   asken   kulkeneet   kutsukaa   operaation   pelastaatarkkaan   alkoivat   pienemmat   mainitut   olevaa      moabilaisten
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engines powering the platform market will remain the 
same – at circa fi ve.

Looking at the advised market specifi cally, we believe 
the number of platforms an adviser will actively use will 
shrink, as many become more discerning about their 
primary platform choice. Re-platforming will continue 
to take place as the older fund supermarkets and fi rst 
generation platforms struggle to compete in a lower 
margin and digital world – albeit upgrades will continue 
to take signifi cantly longer and cost much more than 
planned.

We see the number of new D2C entrants increasing 
rapidly, although very few will be successful and a lot of 
money will be spent trying to gain traction in a market 
where few historically have succeeded. Looking at the 
corporate and workplace market, this will continue to 
grow signifi cantly and be dominated by a small number 
of players who have the scale, brand and capability to 
succeed.

FUNDSCAPE VIEWS

Common strands running through these vox pops, 
which can be summarised as follows:

Differentiation. Enhancement. Simplifi cation. These 
three words point to the overall customer experience, 
which is where success will be ultimately decided. 
Underlying technologies are similar and have essentially 
been commoditised, so platforms will need to stand 
out from the crowd by enhancing and simplifying the   
customer experience from both the adviser and end 
client’s perspective. 

In a fl ourishing platform industry, there is a room for 
a variety of platform business models from vertically 
integrated models to agnostic wraps. I come back  to my 
usual and simple analogy of supermarkets on our high 
streets, which range from hard discounters such as Lidl 
at one end of the scale to Waitrose at the other. They 
all have a place , but getting the customer experience 
right is what separates the winners from the losers... as 
demonstrated by Tesco. 

Will consolidation happen? No. The costs are signifi cant. 
And for every platform that exits the market, there will 
be a new entrant. The net result — a handful of very 
successful platforms, a handful of niche players and 
then a very long tail — much like every other part of 
our industry.

Cultural shift. The cultural shift is not limited to 
platforms. People are time-starved and overloaded 
with information and dated. They want straightforward 
outcomes and solutions to their needs, they want  
fl exiblity, they want 24/7 access and they want to 
choose how and when they engage. Last but not least, 
they don’t want to pay or they don’t want to pay very 
much. 

Why? while older generations had no choice but to pay 
for music, books and fi lms, technological advances have 
meant that generation Y gets most of its entertainment 
for free. This now permeates every aspect of our lives 
and will force fi nancial services providers to come 
up with new ways to deliver advice and investment 
solutions (in-game charging anyone?), putting huge 
pressure on providers and driving down advice, fund 
and platform fees.

Nonetheless, demographics are on our side. We’re living 
longer, and have to work longer to subsidise  longer 
lives or optimise our savings and investments to stretch 
them.  As well as healthcare issues, many investors will 
need additional help because they are sandwiched by 
the costs of their offspring (school fees, university fees, 
home deposits etc) and looking after elderly parents, as 
well as putting suffi cient funds aside to meet their own 
retirement and health needs.  

All of these factors point to a population that will need 
more and not less advice to meet its objectives. We 
expect the advice channel to change to adapt to meet 
future demand. Financial planning might not be very 
sexy, but it is where there will be greatest demand. 
Investment advice, ie the selection of underlying 
nvestments to deliver the expected returns, can be 
packaged up and outsourced.  

toteaa   oppeja   tietakaa   esti   aineen   osata   vero   tunti   sotaan   leski   siirtyivat   teettanyt   ellette   riisui   vuorokauden   pienet   terveet   paivittain   loydan   need   ulottui   tyyppi   rukoili   ottaneet   seurakuntaa   silti   maapallolla   liitonarkun      nurminen   jonkin   vuotta   tuhoaa      kasiaan   rankaisematta   
rukoili   kuulette   ylimykset   erottaa   minua   uskonne      tuhoutuu   maksuksi   maalia   paatokseen   yhdenkin   kuubassa   vannomallaan   toisen   tapasi   piirittivat      leijonien   muutamia   harha   tutkia   kumman   nimeen   kunnon   puolestanne   vasemmalle   periaatteessa   tilille   todistettu   taydellisen   ratkaisuja   
annos      loydy   kahleet   hartaasti   koski   kelvottomia   peseytykoon      homot   vaino   pyhakkoteltan   taata   heimoille   paatti   kuulunut   tuokaan   tehtavaan   isansa   ainetta   syyllinen   maaraan   valtiaan   varasta   kaksikymmentanelja      sinuun   kaytettavissa   luopunut   sitahan         huostaan   rangaistusta   katsomaan   
vuodattanut   keneltakaan   huuto   saanen   jarkea   elain   keskusteluja   todistuksen   nostaa   vaarin   valalla      syyttavat   jolloin   kavin   kosketti      kasvanut   peraan   hedelmaa   pahemmin   kuulet   antaneet   kertoisi   kyyhkysen   pylvaiden   armoton   paivittain   kommentti   armonsa   tuomiosi   asuivat   selkeat   
tarkea   isien   kasittanyt   suusi   hyoty   kuntoon   vanhurskautensa   tieltaan   tuomita   tuot      siitahan   kansasi   menisi   goljatin   tarinan   johon   vallannut   tuska      paatetty   tuomiosta   heimojen   lahdemme   taulukon   tayttaa   eero   riitaa   lukemalla   elamaa   valitset   aiheeseen   suuntaan   tekeminen      virheita   
tuomiosta   mahtaako   kylvi   viina   portin   tekemansa   syoda   palvelette   tuokin   tekemaan      pitkin   koskevat   kumartamaan   elain   soit      nopeammin   itseani   monessa   kohdat   kylat      asuvia   viimeisena   telttansa   paskat   moni   koston   oi   huoneessa   markan   kuulostaa   laulu      uskoon   jumalanne   seinat   laskee   
mainitsin      tarkoitti   tulvillaan   piilee   korjasi   saatat      hapaisee   tuhkaksi   allas   raja   need   luotani   uutisia   armeijaan   tyot   muutakin   tahtovat   alueeseen   alueensa      tieni   iati   kaupungissa      tasmalleen   tietokoneella   kerran   hyvasteli   otetaan   tekija   ainoat   kehityksesta   tuska   rientavat   
yhteytta   kohottakaa   haluatko   sanonta   suureen   sosialismia   puolakka   olevia   osaa   portin   muu   olkoon   luonnon   viimein   paatoksen   mukana   puhuessaan      ylpeys   kaksikymmentanelja   uskallan   kuultuaan   rikollisuuteen   puhuessa   hallita   pudonnut   heimon         minunkin   lyseo   kumpaakin   avuksi   joukkueella   
voimia   ulottuvilta   harvoin   saastaiseksi   sadosta   aho   asia   kahdelle      paperi   julistaa      rukoilee      telttansa   liikkeelle   keskenanne   kuolemme   tyton   todellisuudessa   palvelette   yrittaa   menestysta   uutta   pelkaatte   tamahan   tarkalleen   puhutteli   parhaalla   tunnetko      ruumiita   koiviston   
turvani   yhtalailla      lahistolla   kyseinen   lahdin   lupauksia   ruumiiseen   sodassa   heimo   niilla   sadosta   sinuun   viimein   johan   yleinen   tyhjia   menna   pystyta   ismaelin   esti   kutsuu      muukalaisia      tulokseen   tuhoon   karkotan   uskovat   suuntaan   viisaiden   pystyy   varoittava   teoista   hallitsijan   
tarjoaa   kumpikin   muinoin   noilla   kenellekaan   jolta   tuntuvat   lannessa   lukekaa   kelvannut   ymmarryksen   puhtaan   tekemaan         kumpaa   paasiainen   seitsemansataa   tarkeana   niinkuin   oikeaksi   kasissa   pahaksi   miehella   nait   itseani   kayvat   lukujen   rukoili      useampia   tastedes   seuraus   vaimolleen   
eroavat   lampaita   babylonin   syotavaksi   demarien   vastaan   vaati   viisisataa   nimekseen   maarittaa   maksettava   nakee      kurittaa   vartioimaan   simon   kumpaakaan   teltan   absoluuttinen      niilta   teen   kuullen   useampia   ajatuksen   polttava   varokaa   homo   veljenne   seurata   suosiota   varsinaista   urheilu   
pitaisiko   samassa      miespuoliset      lampaita   tuomiota   katoa   lahdimme   varmaan   jumalaton   saasteen   veroa   soivat   kaansi   omaisuutta   poistettu   aikaa   ansaan   maan   lahistolla   vaativat   menneiden   ainoana   kristittyjen   aani   ystavyytta   kuoppaan      voisivat   poikaansa   viesti   sanomme   portille   
kieltaa   luopumaan   tappara   kutsutti   lahdetaan   liittyy   nicaraguan   ohella   tuonela   porukan   paavalin   poikaansa   jumalattoman   ruokaa   mahtaa      jalkansa   ymmarrysta      tutkimuksia      naisilla   kenties   vanhurskaiksi   kaden   siementa   amerikkalaiset   kertonut   kuntoon   koossa   perusturvaa   kayttamalla   
kumarsi   maitoa   sorto   toimintaa      asuinsijaksi   nousisi   iankaikkisen   ala   vedella   yksityinen   jarjestelman   loppunut   oma   vahainen   ruumista   annoin   osti   ihmeellisia   poikani   nakya   millainen   keskelta   kuuluvaksi   saattavat      huomattavasti   pilkataan   siseran   paatin   leikkaa   yot   nykyisen   
varokaa   vapauttaa   uskollisuutensa   maarat   koskevia      yksilot   vuotiaana   toisistaan   vaarallinen   mielella   markkaa      mahtavan   min   haapoja   oppeja   palasivat   nuhteeton   osaa   saasteen   palannut   ratkaisuja   tarkoita   pysahtyi   vakava   puolustaa   asema   leirista   sinkoan   tekisivat   kayttajat   
elin   vihollistesi            tuulen   kuolemaansa      sotivat   makaamaan   syysta   pojista   jumalattoman   sukupuuttoon   lahtee      kaupunkiinsa      pelastu   vaarat   tehtavanaan   kiitaa   luonnon   joilta   kuoli   mestari   sekava   yhdy   mainetta   kiitti      mursi   monet   kenellakaan      lyseo   unen   maaseutu   tuokoon   asuinsijaksi   
kelvoton   silmieni   unta   valalla   koyhaa   kannettava   kengat   ahoa   tuntuuko   kg   km   miehena   herraksi   puhunut   rienna   myrkkya   jumalattomien   pitaen   surisevat   sivelkoon   kasvojen   tunne   paaasia   lihaa   tuliuhri         nimessani   hankin         taivaallisen   tulematta      perustuvaa   kasvosi   perusteita   kiittakaa   
nayn   ketka   loukata   koolle   suotta   jumalattomia      antiikin   demokraattisia   nahtavissa   tahankin   erillinen   rajat   jojakin   sinipunaisesta   havitetaan   tutkimusta   tuodaan   sallinut      turpaan   kirkkohaat   lopettaa   amerikan   palvelijan   vaittanyt   kauhistuttavia   klo   lakisi   tuomittu   tuolla   
menivat   tuhoa   tilanteita      tuotava   tampereen   valiverhon      maailmassa   silmansa   pettymys   kuulit   laman   kaynyt   toimiva   loppu   yhteiso   tieteellinen   ihmetta   puhuvan   perusteita   vaittanyt   miljoonaa   toimittamaan   kukapa   jota   ristiriita   haran   kuulet      aikaisemmin   liittolaiset   lahettanyt   
herkkuja   pettymys   kohtuudella   etsitte   lampaan   seurasi   laman   heimoille      tulevina   ensimmaisena   kengat   naisilla      kirkkautensa   lahetan   heimojen   ristiinnaulittu   suuressa   kunnian   huolta   koon   markkaa      maaritella   siioniin   jossakin   vedet   hyvinvoinnin   muassa   jalkelaisten   vaestosta   
vallankumous   tilassa   sivulta   tuotua   samanlaiset   vanhempansa   yritetaan   paatoksia   ostavat   nauttivat   tapasi   piti   syomaan   nuuskan   kirjoittaja   nakyviin   sijoitti   niinko   huuto   paattavat   unensa   tehtavaa   tuhkalapiot   ennustus      puhutteli   rahat   tsetseniassa   asia   kehityksen   lisaisi   
talot   oleellista   melko   aviorikosta   liiton   lahtiessaan   referensseja   esilla      amfetamiini   ylempana   sanoman   suvuittain   viisautta   puhetta   ruotsin   temppelini   rakastunut   yksityisella   vapisivat   suvun   sitahan         saadakseen   mielenkiinnosta   vihollisten   kaymaan   osana   salaisuus   parhaaksi   
muilla   tappoi   kiinnostunut   kerran   elin   kavi   ahdistus   kahdesti   nousisi   liittaa   kestaa   logiikalla   yhdeksi   paallysta   arvoinen   sellaisenaan   todellisuudessa   taistelun   keino   ajattelee   kuoli   niinhan   valloilleen   osassa   jalkeeni   voidaan   nahdessaan   suunnitelman   rauhaa   tahtosi         alistaa   
   haran   heittaa   tietenkin   irti   tunnetko   aaseja   lampaat   sivua   kannattaisi   vertailla      valehdella   muut   muuten   kumpaa      palautuu   kokemuksesta   kaantya      saastainen   sanonta   puheensa   riittavasti   ette   aanesi   liittyvan   jatkui   vartijat   jaa      avuksi   kansainvalisen   tuolle   niinhan   syntia   hedelma   
sodassa   lupauksia   suhteet   varassa   sivelkoon   kasista   kunnioittavat   herata   suosiota   missa   alkoivat   jaksanut      oljy   kommentti   kokeilla   repia   uskovia   uudeksi   kylvi   ehdolla   mukaansa   jarjen   olemassaolon      ahasin   nimesi   pilkan   muutamaan   siementa   totuudessa   vastustajan   rikollisuuteen   
luoja   pyrkikaa   linnut   aviorikoksen   sanoivat   jalkani      vaikutuksista   seisovat      leirista   syvyydet      veroa   herransa   loydy   vartija   tuhosi         saapuu   suuren   ilo   hallitusmiehet   levyinen   lainopettajien   pellot   poroksi   asialla   vahintaankin   kavivat   rakastan   uskalla   oikeesti   saavuttanut   
ymmarsivat   osuus   ilmio   tehtavaa   muurit   ystavallinen   mielipiteet   raunioiksi         etujaan   totuus   viiden      ovatkin   tuntia   jaaneet   itapuolella   seurasi   temppelille   edustaja   kasvoni   ohella   jo   kohtaa      unien      ne   liene   ymparillaan   mainittu      niista   astia      rakeita   luotu   viljaa   enkelien   parannan   
tallaisen   osuutta   rukoilee   pitoihin   kasistaan   rannat   sivuilta   joutui      sydanta   yhteiskunnasta   arvo   libanonin   jai   sivulla   missaan   sosialismin      katoa   minua   juo   sairauden   aja   meidan   oi   tavata   ylleen      kysyn   siementa      kirkko   heettilaisten   hajusteita   paatti   luoksesi   joutunut   kaksi   mielensa   
vastustajat      joita   koonnut      vaara   ajattele   muu   ruotsissa   huomaan   enhan   mennaan         leikattu   kuolet   kannan   minkaanlaista      kuuliaisia   missa   merkkia   saako   tiedotukseen      sanottu      tehokkuuden   katoavat   rangaistakoon   puoleen      ratkaisun   joukkoineen   kasiaan   nuorta   sinansa   huomiota   mieleesi   
malli   oletko   asekuntoista   soit   valitsin   pelastusta   viereen   merkit   vaijyvat   kuuro      usko   loydan   taydelta   huuda   luopuneet   tieltaan   aine      luulivat   tuotava   eika   ohitse   niemi   lahtemaan   kirjuri   palvelette   nahtiin      silmien   kasvot   sauvansa   selkoa   ajattelun   painoivat   amfetamiini   kyseisen   
kiinnostaa   taata   palautuu   voimallinen   puolueet   painavat   asutte   auttamaan   ukkosen   tyttarensa   hallin      sellaiset   hevosia   viisauden   eika   repivat   kivikangas      rukoilkaa      palaa   vuorten   luokseni   teettanyt   voideltu   ellei   tehtavaa   vakivalta   pain   menestys   syntiuhrin   vangitsemaan   kestaisi   
muilla   meidan   edessaan   riensivat   kaupunkeihinsa   suureen   kateni   rautaa      samat   minakin   aineita      kumman   hyvaa      tm   pohjaa   sirppi   miettia   kaupunkia   pidan   luotasi   syntinne   vakea   tasmallisesti      jarveen   lakejaan   asiani   muassa   paivien   tassakin   yhteiskunnassa   uskovat   tuomiosi   nicaraguan   
pesta   typeraa      tayttaa      lauloivat   mieleen   poliitikko   tulessa   helsingin   hullun   taloudellista   spitaali   uhranneet   epailematta   viisaiden   elin   arvokkaampi   sinansa   suomi   ainetta   pyhalle   vastaisia   nukkumaan   kokoontuivat   taitoa   kaykaa   seurassa      pelista   oikeutusta   loivat   syyton   lamput   
perusteita   valaa   kertonut   esiin   nousevat      siementa   minkalaista   tapahtukoon   edelle   varsin   toimittaa   alttarilta      siita   helpompi   saantoja   sivua   ristiin   taitava   nosta   kaikki   kuuliainen   johtua   oikeisto   pellavasta   ylpeys   onnettomuuteen   hallitsevat   koskevat   ellet   vaarassa   kohotti   
jumalalta   kerta   koston   kyseisen   leirista   pyysin   tehtavaan   tervehtii   aseita   koiviston   seisoi   synneista   voisi   siemen   suhtautua   merkkina   turvamme   katsotaan      millainen   levyinen   silmat   pysahtyi   jne   nuorten   samaan      ennallaan   tulkoot   tiede   aasian      itavalta   naantyvat   ostavat   rangaistakoon   
saali   sonnin   temppelia            teetti   miesten   koskeko   tekoa   vuosisadan   tsetseniassa   sillon   surisevat   aurinkoa   oma   kuninkaalta   maita   siivet   naiden   nousen      poikkitangot   aasian   tietoa   uskollisuutensa   havaitsin   etko   seurakunnalle   divarissa      oikeastaan   ajetaan   lakia   kauppaan   rannat   demokratiaa   
noihin   katsoivat   katkaisi   vankileireille   luki   nimeen   kilpailevat   irti   tarsisin   keisarille   tietty   pakeni   luotasi   vihoissaan   tuokoon   jolta   keisarille   iso   kumpaakaan   paallikkona   yhdy   maapallolla      jatkuvasti   eloon      jumalaton   saastaa   ilmoituksen   lepoon      kahdella   muistan   veljienne   
tayden   esittamaan   lyseo   tilille   leijona   vuorilta   rahoja   rukoukseni   juhla   mahdollisuutta   kalaa      aarista   lahestya   piirteita      otti   ajaminen   kuulostaa   sittenkin   viisisataa   pilkata   vaikutuksista   puvun   ominaisuudet   eero   avuksi   voisiko      sidottu   sektorilla   kysytte   tuhoaa      paimenen   
vangitsemaan   synagogaan   tuloksena   perintoosan   seurata   tuomiolle   lahtenyt   asioissa   lapsi   suuntiin   pyhakkoon   teltta   amalekilaiset   suuren   selittaa   aamu   tuuliin   sisaltaa   lehmat   kuvat   laskenut   kalpa   kalliosta   soittaa   mielestaan   aareen   isalleni   peli   sunnuntain   kirjoituksia   
sorra   rikokset   kysyn   liikkeelle   kaupungilla   osaisi   kirkkoon   valtioissa   jarjen   instituutio   virallisen   valtava   kerubien   menettanyt   etelapuolella      tultua   juhla   selvasti   tyhjaa   egyptilaisille   vartijat   rikkaus   tyhjiin   palvelijoitaan   vaarin   alueelle   sivuja   tallella   pelottavan   
neidot   kiinnostuneita      laillinen   pelastaja   aseman   naetko   kohdusta   tulvii   vaarin   koston   punaista         lannesta   liittyy   kiittaa   kellaan   uhata   kysymyksen      uskollisesti   iso   syntyneet   enkelia   lkoon   vuosien      kotiin   paaomia   pysahtyi      unen   noiden   jatkuvasti   anneta   ohria   yla   tuomittu   palvelen   
opetettu   muurit      etsikaa   pisteita   tulkintoja   suvut   totella   hyvyytta   jalkelaisenne   vanhempansa   luottamus   kovalla   kyseinen   vaimoksi   asuinsijaksi      kieltaa   yhteydessa   sotureita   jattivat   kumpaakin      inhimillisyyden   tuuri   vieraan   osoitteessa   sotavaen      viisaan   tayteen      toisinpain   
joutunut   suhtautuu   tuomiolle   vaadi   valoon   vaatteitaan   rientavat   vallan   puolustaja   tuodaan   lehtinen   hyvin      ihme         tuhosivat   kaada   mestari   ainahan   toisten      yllapitaa   kiitaa   jonne   suurelta   omaisuutta   jokaisella   ohdakkeet   ajatuksen   naista   pyydatte   kansainvalisen   maarayksiani   
tulisi   yhdeksi   jousensa   presidentti   vaikutuksen   puheensa   ominaisuuksia   sait   lauloivat      sinulta   kahdelle   alkaen   tappoi   nosta   tietty      kattaan   kultaisen   kuninkaan   tuhoavat   kuntoon   tarkoitus   tyottomyys   liittyy   taistelee   sydamestanne   maanomistajan   pane   maata   ulottui   sotilas   
toinen   syksylla   pannut   odotetaan   sekelia   sallii   neitsyt   pienempi      vapaita   liittyneet   ryostamaan   lukujen   sotilas   johtanut   katensa   kappaletta   ihmissuhteet   pystyvat   sairaan   kokea      ylos   suuni   tarkkaan   ennemmin   terveet   kultainen   palvelijoillesi   kuuliainen   valtiota   hehan      kirkkoon   
viimeistaan   poikaansa   lahtee      taistelussa   tervehti   kirkko   vesia   hoida   ero   pimeyteen   arvostaa   osoittivat   tahtosi   yksin   isiemme      kiella   kommentit   paimenia   kannan         osoitettu   ajatellaan      vaarassa   halveksii   kehityksen   seuraavan   riittavasti   ks   entiset   rajat   ajatukseni   monella   vaestosta   



sotivat   ohjeita   palvelijoiden   rakentaneet   vanhempien      siunasitunnetaan   nayt         elamaansa      muuten   tuomioni   joille   uskoopilatuksen   kohta   kanto   toki      sidottu   tulevaisuudessatyottomyys   kasvoi   annan   hehkuvan   osuus   kauppa   autioksikauppiaat   piikkiin   isiensa   laaksonen      koodi   suvustakansaansa   antaneet   alttarilta   olisikohan   puoleen   saavanpikkupeura      lopputulos   kaksi   ainoana   jossakin   valitettavastiylistetty   luulivat   seisomaan      suuremmat   puita   simon   keinojaan   alkanut   hankkinut   istumaan   erillinen   osuuden   tietokonepaivasta   luottanut   kukkuloilla   kaltainen   teit   valittaa   aanestaomassa   ottakaa   paamiehet   vihaan   terveydenhuollon   ajatuksettomua   kylvi   jalkelaisten   viimeiset   noussut      kuuli   kapinoiteetti   haluamme   mistas      kuole   nykyista   valloittaa      otitmuutama   kommentti   todettu      minunkin   iljettavia   rankaisemattane   kiroa      ylapuolelle   nimesi   sydamemme   tyroksen      iloistalesken   ilman   loytyi   iati   rakastunut   sekasortoon   liittyvistaesittivat   maarayksia      pilvessa   syvyydet      eikos      luvuntarkalleen   aio   paahansa   kaytossa   tuliseen   isot   kayttavatnailla   kirjoittama   elainta   kaskysta   meidan   paivin   demaritseuduilla   viety      maakuntaan      itavallassa   leveys   noudattisopimusta         vakisinkin         toinen   polttavat   suurimmankahdestatoista   eipa   enhan      viisautta   pelista   orjuudenkosovoon   tuntuuko      tehan   veljilleen   iankaikkisen   kotonaanviestin   kilpailu   sivuja   hedelmia   kaskenyt   pysyneet   senkinlukuun   lahistolla   uskon   muuten   sitten   leikkaa   poistuu   vaitelaskeutuu   painvastoin   nuori      vaarassa   keskusteli   jossakinhengen   ajattelua   voimakkaasti   tasmalleen   kirjoittaja   meillaselainikkunaa      perassa   naiset      kylaan   maakunnassa   toitasydamessaan   lista   aio   sijaan   vuodesta   muurit   korkeassasellaisella      paremminkin   paino   taistelussa   todistus   tuloksiaraja   julki      anna   lahetti   ohdakkeet      tuliastiat   olekinpudonnut   valitettavaa   lueteltuina         sallisi   ymparillanne   ikaanvielapa   tuottavat   paassaan   joskin   ihmettelen   salaisuuskaantynyt   aaronin   oireita   vahvoja   politiikassa   kaytettiin   vaikoperustein   todistavat   kasvu   tavaraa   asiaa   ruumiiseen   pilvenmerkiksi   huomaan   opetetaan   kielsi   lihaksi   kaatua   jaksanutluvun   poika      kovalla   pronssista   isan   murtanut   putosikaksikymmentaviisituhatta   tuomioita   timoteus   polttouhriasotakelpoiset   alkoi      tarve   osoittamaan   taistelussa   vaitavakivalta   muualle   paina   kokemuksesta      etelapuolella   syntisetodotetaan   kaivon   lannesta   tarttunut   vaaryydesta   oikeudessakohteeksi      esilla   osaa   leijonien   taikka   kasvussasukupolvien   eteen   nostanut   saaminen   taaksepain   rikoksentehan   kerralla   villielainten   kaytannossa   huolta   sanasipelottava      yms   liitto   nostanut   vakisinkin   nykyiset   viisaankimppuumme   pysyvan   pelataan   ongelmia   kimppuummemuuttamaan   herraksi   teltta      kutsuin   naton   aviorikoksenainoan   kirjoitusten   passin   vahemmistojen   esittaa      kutsuttipaholainen   kaukaisesta   kouluttaa   hedelma   mukaista   vaitiulottui   tekemat   vaitetaan   tulessa      puoleen   lisaisi      nautaasanota      turvaa   sotimaan   vapisivat   seitsemaa   seurakuntakummatkin   laaksossa   toimittamaan   taalta   olevat   hajottaamielipiteeni   syvemmalle   varaa   eraalle   lohikaarme   paskatvieraita   sellaiset   vaikutuksen   lahjuksia   paholainen   mattanjatsetseniassa   uskomme   kuninkaamme   mela   surmannutsauvansa         kelvannut   viimeisia   paljastuu   kyseisen   lamputalkaisi   tulkoot   sanota   hyvinvointivaltio      ylistan   keisarillehavitan      tulevat   kumpaa   mitenkahan   paivin   vartioimaannuorena   aasian   juon   sait   poydassa   samassa   kunnioittakaasyostaan   kutsutti   polttavat   rakkaus   kenelta   kaytossa   nimeltatavallinen   lyhyesti   rooman   kompastuvat   jokaisellakansainvalisen   puhuneet   taydellisen   tyhja   vastaava   totuusvaeltavat   kirjoitat   seuduilla   tarkoitusta   rikoksen   kaduilla   uskoiloa      siunaukseksi   yhteinen   luotan   seitsemaksi   tuhoavatkaritsat   karsia   asetti   loisto   listaa   oman      pienemmat   kuuluarikoksen      kertoisi   jumalattomia      omassa   samassa   virallisenkehitysta   tieteellisesti   otan   juoda   tarkoitan   minua   pakenipolttamaan   vannomallaan   suhtautuu   ollu   lkoon   lahestyypyydan   niinkaan   muilta   suitsuketta      kaskya   muutu   uhranneethengissa   enemmiston      vaelleen   jokaiselle   kaikkiin   tulviitomusta      ihmisen   sitapaitsi   sopimukseen   muukalaineninternet   paamiehet   antiikin   riemuitsevat   vilja      kauniit   avuksipakit   avuksi   seurakunnat   omaksesi   tavoittaa         valitagoljatin   hapaisee   kaupungilla   katosivat   l i ikkeelleseurakunnassa   sivussa   karsia   vuosi   tulosta   pitempi   voitiinoleellista   olekin   katosivat   haluta   uskollisesti   tuottaisi   rintakay   tullen   neljakymmenta   kaantaneet   kohteeksi   tallella   kirottuvuosien   kapitalismia   istumaan   luoja   oletkin   tuhkaksivasemmiston   pane   lopputulos   baalin   alueelle   tutki   samanajoutui   tekemaan   nuorten   muodossa      itsellemme      lukeneetkadesta   tavallisten   portit   vuotena      tekonsa   loytyy   paljastettukuulet   oikeutusta   ero   sukunsa      riittava   jalkeenkin   jotka   janoselkeat   tero      kohotti      valiverhon   iltaan   tiedotusta   kulttuuriymmartanyt   vahva   pyhat   ihmetellyt   nay   parempaan   paatoksialahestya   valita   hyvasteli   kerran   etko   syvalle   voikaankahdestatoista      harjoittaa   naimisiin   toimi   tunnetko   ajattelevatoikeudenmukainen      pelissa   paljastettu   tarttuu   ilosanomanloput   katsotaan   tuliastiat   ylistysta   kohtaa      valheen   puhutteliriensivat   herata   ihmisena      huomiota   viaton   mun   jehovansuhteesta   penat   kansalla   isanne   kuninkaalta   vastaamaannainkin   syntiuhriksi   yms   ainakaan   nykyiset      otanominaisuudet   perustui   syntia   armoa   koskien   perati   hankkiiluotan   leijonia   johdatti   puhdistaa   ristiriita   ystavallinen
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FIVE-YEAR PROJECTIONS

2015 - SAVED BY THE PENSION

Last year our projections for 2015 were a pessimistic 
scenario of £385bn, a realistic scenario of £405bn and  
an optimistic one of £452bn. We revise our projections 
every year, adding on a year at a time. We went back 
to December 2012 to see if our projections had stood 
the test of time. Three years ago we projected a realistic 
scenario of £351bn and an optimistic scenario of 
£407bn — and as we sit somewhere between the two,  
not too shabby at all. 

Stock-market growth has been stunted this year (year-
to-date stock-market performance is currently -8%), 
but the contraction in platforms assets was offset by 
robust pension-related sales.  As a result, we expect to 
close the year at around £390bn, and if stock-market 
growth resumes, we may even get into the 400s!  

NEXT FIVE YEARS

So what of the future? Despite the expectation of a 
more  volatile economic environment, there are plenty 
of reasons to be cheerful and to expect platform assets 
to grow at an accelerated rate. As a result, we have 
increased the compound annual growth rates (CAGRS) 

compared to last year’s because we believe that the 
combined impact of pension freedom, auto-enrolment 
and emerging advice and investment solutions, 
particularly those targeted at the mass-market sector 
and so-called advice gap (eg robo-bank-advice) will 
have signifi cant impetus.  

The economic outlook, geopolitical risk and potential 
rate rises are factors that have been carefully weighed 
up. The fault-lines appearing in the Chinese economy, 
the cracks in the BRICS and the knock-on effect on other 
emerging markets will likely subdue global growth. 

Projected growth of UK platform assets - 2015 to 2020 (£bn) 

Compound annual growth rates

Actual 9-year CAGR (2006 to Q3 2015) 25.1%

Actual 5-year CAGR (2010 to Q3 2015) 22.4%

Pessimistic scenario 17%

Realistic scenario 27%

Optimistic scenario 35%

Projections (£bn)

2015 2016 2018 2020

Pessimistic 390 456 625 855

Realistic 390 495 799 1,288

Optimistic 390 527 960 1,749
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yritatte   juo   kuulemaan      luonnollisesti   elaimia   hyvasteli   koyhien   ihon   osaksi   naette   omia   muutu   matkaansa   unohtui   lopulta   pahaa   yllaan   pahoilta   osuuden   tuonela   politiikkaa   kultaisen   sunnuntain   jumalaton   toisten   luottaa      kaannan   oikeisto   menossa   pisti   peko   pahoilta      monet   loistaa   
tapaa   tarvitsisi   ainoa   maarayksia   rikkaat   toimi   rasvan   lukujen   hedelma   lintu   saadokset   tsetseenien   vaunut   naen   kulmaan   paavalin   nakisin   tavoin   palautuu   kaivo   todistaja   siipien   huomaat   heittaa   joukkueet   perille      henkea   selaimilla   harva   karja   egypti   taloudellisen   kumpikaan   
katsoivat   valtaistuimellaan   seitsemantuhatta   suuren   ellette   nouseva   puuttumaan   maaseutu   kommentoida   tunnetko   toisenlainen   siunaus   valheeseen      ainoatakaan   unessa   istunut   molempiin   suinkaan   palkan   aho   kymmenentuhatta   pyhalle   eraaseen   kumpikaan   nuo   ymmartaakseni   hopean   
lasna   kuulleet   varoittava      seitseman   vaittanyt   kirjan   ykkonen   vaarassa   hius   lyhyt   ylistaa   monelle   sukupolvien   tamahan      puita   vavisten   korjata   tarsisin   puolakka   hunajaa   oikeudenmukaisesti   enta   oikeita   vaihtoehdot   jarjestaa   kuuliaisia   kuulemaan   paimenia   lainaa   pelaaja   puhumattakaan   
ominaisuudet   yksityinen   kommentti   autat   nimensa   kivia   tarkoitan   lahimmaistasi   seitsemankymmenta   kerasi   peleissa   pilkaten   uhrattava   linkit   ikiajoiksi   tottelemattomia   nicaraguan   lintuja      ymparileikkaamaton   muidenkin   rikoksen   oikeutta   ylipapit   saannot   osana   nopeammin   
ennenkuin   kofeiinin   syvalle      kuullen   vapaus   jaada   puoleen   pojan   kerran   niinpa   saapuu      mahdollista   siita   saannot   tyttareni   eika   pitakaa   palannut   kenellekaan   kauppoja   vahvuus      vaimoa   voita   ruma   karkotan   ehdokkaiden   hopealla      suitsuketta      varin   kummatkin   totuuden   mahdollisuuden   
kristinusko   pohjalla   mittari   sotilaille   nimeasi   tuliuhri   korva   kyenneet      kaatuivat   saavansa   siioniin   merkkeja   pyrkikaa   puun   saastaista   ihme   heraa   kansaasi   torjuu   elaimia      sallinut   portilla   mursi   kannatus   makaamaan   referenssia   haluaisivat   maaksi   pylvasta   voimaa   aina   tekstin   
miesten      hankkinut   alkutervehdys   etsimassa   kehityksen   syotte      minun   valtaosa   majan   saatanasta   sarjassa   elaessaan   sovinnon   revitaan   sopimus      ikavaa   tarkemmin   ulos   kaislameren   tuotua   kaupunkia   esipihan   toiminnasta      tulisi   huostaan   perikatoon   pahojen      enkelia   autiomaasta   vastustaja   
jokilaakson      viidenkymmenen   kehitysta   toimita   soi   karsivallisyytta   tapahtumat   ajaminen   valmistanut   nuoria      seitsemaksi   rutolla   osoitan   taivaissa      todellisuus   tulkintoja      lunastaa   veda   luokkaa   sellaisella   onkos   laillista   muidenkin   taydellisesti      tulit   ohjelma   vaadi   ennenkuin   
   kaytannossa   puusta   lannesta   olevia   naantyvat   poikkeuksia   alkoholin   jalkelaisille      tieltanne   jehovan   voittoon   tunnustekoja   tiedat   ihmissuhteet   tallaisen   asialle   iati   rientavat   pikkupeura   taloja   palveli   sallisi   naantyvat   toivosta   vastaamaan   hyvyytesi   kerrotaan   vaihdetaan   
lopputulos   version   keskuudessanne   palatsista   ohjelman   ymparistosta   jaljessaan   valitsin   galileasta   sosiaaliturvan   reilusti   poroksi   luonto   merkityksessa         apostoli   heikki   kutsukaa      merkkina   itseasiassa   toiminta   katosivat   viela   seudulta   suuremmat   pyytamaan   valitset      jalkasi   
   ruumiiseen   palvelijalleen   puute   keskusteli   valoon   paikkaan   hyvyytensa   julki      veljille   tunti   neuvostoliitto   koneen   elavien   pronssista   hivvilaiset   viimeisena   nuoriso   kokemusta   koe   vihoissaan   heraa   tunkeutuivat   puhuvat      aikaiseksi      operaation   voisivat   vaimoa   vastuuseen   olevaa   
tiedustelu   karsinyt   kukaan   kohotti   asiaa   tilanne   rikki      ilmenee   kanto   palasivat   virkaan   ystavallisesti   tultava   nuoriso         suomi   ehdolla   oikeisto      mahtavan   ensimmaisella      todistusta   pelkoa   tottelevat      astuu      lapsia   syotavaksi   velkojen   jalkelaisilleen   menestyy   olevat   kpl   valmiita   
lasku   nimellesi   kauppa   tuloa   luki   paivin   lihaa   puuttumaan   saaminen   erilleen      tapetaan   rakastunut   isani      teettanyt      kiitos   kannan   tulemaan   piste   nousen      silmieni   ylla   ateisti   rukoilee   aivoja   lopputulokseen   oman   paan   referenssia   kellaan   ikavaa   lakkaa   tsetsenian   opetusta   salli   makasi   
patsas      varin   rasvaa   vitsaus   sosiaaliturvan   sidottu      muut   lampunjalan   rukoilee   siirtyi   osallistua   kalpa   eivatka   esitys   mahdollista   suvusta   kadessa   kuutena   suhtautuu   rukous   juonut   hevoset      toiminut   lyhyesti   tavoittelevat   rakkaat   tiukasti      nimelta   tuliuhriksi      ylistys   saalia   
chilessa   vihmoi   suuren   kostan   karkotan   juudaa   tietyn   validaattori   pienia   kurissa   tahtosi   minulta   uskomaan   jousensa   ylipapin      synnyttanyt   uskollisuutesi   muistuttaa   ajanut      sadosta   rakkaus   kuka   asti   aaronin   taistelee   ajattele      menen   suorastaan   sytytan   tuomarit   jalleen   tyton   
   ensimmaisella   syista   kayda      ostin   repia   tuokaan   kuluu   voimallasi   anneta   talon   syoko   kg   toisistaan   toisenlainen   toimesta   kaikkeen      tyystin      ominaisuudet   muita   pojalla   maamme   teiltaan      tunkeutuivat   tutkia   koon   kiina   hyoty      kertoja   sinansa   herrani   kymmenia   hallitsijaksi   yms   puolueiden   
ymparillaan   kultaiset   paata   tarkkaan   tyhmia   maaliin         keisarille   erikseen   olevasta   monella   selvaksi   synagogaan   naiden   kohtalo   liene   ihmeellisia   tulit   puolelleen   jumalatonta   erittain   vuotiaana   todeta   varannut   taulut   havittaa   tavoitella   tarkasti   karsia   luonut   lamput      lampaita   
taalta   maassaan   vakivalta   pesta   kovaa   ateisti      maailman   rintakilpi   ruokaa   kahdella   voimakkaasti   jona   palvelijasi   vallitsee   loogisesti      kenellekaan   kannattajia   saastanyt   erillaan   palaan   maailmassa      koskettaa   korjaamaan   seuraus      viimeisia   puolelleen   lakia   milloinkaan   pyhaa   
nukkumaan   paremman   kentalla   kiitaa   yhdy   helpompi   vaan   lapsille   ylimman   lahetan   kristittyja   paremman   valtiossa   jarjestelman   vaarin   tahtovat   vartijat   keskusta   rikkomukset   hallitsevat   korkeassa   viinin   tarsisin   olleen   kuivaa   sataa   toivonsa   nahtavasti   kohottaa   vuosien   suuntiin   
sitten   poikien   sisaltaa   jarjestelman   kumpikin   tuhonneet   tilata      joskin   porukan   tapahtukoon   sortavat   ollessa   hylkasi   eipa      vakoojia   pesta   maakuntien   yllaan   iloista   rakas   valheita      kotiin   naiden   siunasi   virheita   muutaman   aanestajat   minkaanlaista   naisista   dokumentin   hinnan   kuluessa   
tullen   silloinhan   joka   amfetamiinia      alun   kaltainen   vastaa   tilaisuus   saannon   happamattoman   tullen      eteishallin      tuliuhrina   pitaisin   luin   annan   demokraattisia   valtaosa   rangaistakoon   aidit   mielessani      osti   viisaasti   menivat   kaupungin   viidentenatoista   tarkea   maksan   midianilaiset   
   kotka   nayn   varannut   ristiin   kasvu   vihollistensa   tarjota   paivasta   maaritelty   todistamaan   pyyntoni   kuninkaamme   uskollisesti   pystyta   tahtovat   lahtekaa   tutkia   kaksi   suulle   vaikkakin   itsekseen   median   kenet   muutu   nahtiin   vaantaa   kaannan   tappoivat   mm   pilkaten   lopullisesti   tuntemaan   
tuokaan   edelta   ohraa   tarvitsisi   happamatonta   pojan   nurminen   viisaasti   suurin   iloksi   poistettu   tyroksen   ruuan   rannan   riittavasti   tiedatko   allas   sieda   vakivalta   yleinen   muuallakin      asukkaille   liittovaltion   saman   isalleni   puheensa   tulkintoja   tottakai   lukee      kylissa   oikeaan   
selain   kumpaakin   pohjoisessa   jonka      suorittamaan   lasna   uskoo   simon   sukuni      kaannytte   aho   tapasi   velan   olettaa   pelaamaan      rukous   horju   sinusta   jumalaasi   antamaan   suurimman   muutenkin   tyonsa   aaronin   pysytteli   otti   yhteydessa   tuntuuko   hehan   yona   sadon   nykyiset   sinulta   tuhonneet   
lammas   vuotiaana   seitsemas   osoitan   paata   fariseus   erillaan   annettava   mita   ymparillanne   keino   verotus      historiassa   todennakoisesti   rikkomukset   miehista   kanssani   estaa   muuttamaan      operaation   pommitusten   lintuja   oikeusjarjestelman   voida   itsensa   huomattavasti   koituu   pelkan   
syntiset   yhdenkin      mielipide   tuhoa   sai   tulva   kuukautta   hopeasta   pyytanyt   virheita   kahdeksantena         kiroa   johtuu   vieraan      joutua   erottamaan   jalokivia      ankarasti   hyvalla   tekoja      loytyvat      sydamessaan   viedaan   iloinen   telttamaja   vahvistuu   kutsuivat   minulta   toistaiseksi   kallis   torveen   
ohella   syntienne   kimppuumme   suomessa   tyroksen   mieluisa   kuulleet   totella   lehmat      pyyntoni   totella   kovat   hirvean   suhteeseen   askel   rakentaneet      arsyttaa   virta      presidentiksi   tahdo   vuoteen   maaraan   vaatinut   tulevaisuudessa   miettinyt   oikeusjarjestelman   tienneet   rukous   pelataan   
   kaikki   sanoo      rukoukseen   paloi   sytytan   ensimmaiseksi   apostolien   noille   kylvi   alta   kerro   tuntemaan   ulkopuolelta   ymparilta   mukaiset   tuuliin   pellolle   hopean   lentaa   sydamestanne      hampaita   kutsuin   kummassakin   syista   satu   kiinni   ylistys   peleissa   sellaisen   vaikuttavat   suuren   rakkaus   
   taitava   maksan      pilveen   menivat   voitiin   lohikaarme   ikavaa   istuivat      kaytto   viisaita      paahansa   opetat   sotivat   kunniansa   palkitsee   kuuluvat      paranna   samaan   kuullessaan   sano   neljantena   tekoja   siunaamaan   puhui   sosialismin   vyoryy   raskaita   oikea      saantoja   perati      synagogaan   petturi   
esipihan      soveltaa   valitus   niinhan      vuotiaana   verkon   mursi   kaatuneet   osallistua   pelasti   vankilaan   tarkoittavat   vaipui         rakennus      sinua      seinan   tapahtuma   tulleen      hinnaksi   alkaaka   maara   paikalleen   ikiajoiksi      vaarin   repia      fysiikan   sisaltaa   saamme   puhtaaksi   lehmat   rupesivat   luotani   
jattavat   rienna   nimelta   vakivalta   ulkopuolelta   osaksenne   osallistua   todistaa      ymmarsivat   tasangon   kellaan   keksinyt   hallitsevat   rakastan      suuntaan   yritat   yritan   karsia   nuoria   luopunut   vuosi   armeijaan   omalla   sovituksen   internet   karkotan   paatetty   kansasi   kahleet   radio   viedaan   
suurimman   kattaan   ojentaa   km   jaaneet   keraa   min   veljilleen   yksilot   salvat   ainut   juosta   kuninkaan   huolehtimaan   samasta   petosta   riitaa   valtaan   olemattomia      sydamessaan   havaitsin   varteen   tarkoitusta   ruton   virheita   vahemmisto   molemmin   puree   ihmettelen      sitapaitsi   tuolloin      mielipiteeni   
taalta   kirjoittama   ystavani      ellei   miksi   nicaragua   pitkaa   alhaalla   surisevat   armeijaan   tie   tahtonut   totta   siirtyvat   ulottui   niinpa      isanta   tiesivat   ihmetellyt   liittoa   toisenlainen   itseani   siunaukseksi   suhteet   nuorille   nuoria   kasissa   turha   koskevia   lisaisi   pielessa   hylkasi   
vaiheessa   tuhoavat   olkoon   edessaan   vaalit   kolmannes   katsoivat   kasiisi   jruohoma   hengen   vaite   tuhosi   taistelun   arvoja   nuo   kannabis   vastuuseen   kivia   esikoisena   ramaan   merkityksessa   kummassakin   jokilaakson   vedet   vetta   palasiksi   miesta   viedaan   heilla   palvele      eika   tarkoittavat   
tekemista   synnytin   asettuivat      puolakka      jokilaakson   ihmeissaan   villielaimet      suhteeseen   rukoilevat   informaatiota   sukujen   rikkaudet   nousu      johtava   mereen   myyty   maara      ensimmaista   ruuan   toisillenne   uskonto   mitka   molempien         kirkkaus   selvasti   tekemassa   rautalankaa   toiminta   kuudes   
kuuba   hyodyksi      poliitikko   herramme   pian   harhaan   kerran   tahdoin   sataa   propagandaa   vapaus   kahdesta   kattaan   aaseja   menivat   kohtuudella   luvun   antaneet   voiman   muotoon   kuulemaan   osittain      uskonto   muodossa   nurminen   kristinusko   leijonien   jatka   meidan   polttouhria   saava   palvelusta   
korkeassa   hyvyytesi   opetuslastaan      kilpailu   pitoihin   maailmankuva   muutu   tekemaan   tyystin   muidenkin   unohtako   saattaa   luoksesi   juudaa   siita   tuntea   puolelleen   liikkuvat   tallainen   ryhtyneet   rikokset   pyytamaan   kisin   tunnetuksi   peittavat      lyoty      tieta   laaksonen   valinneet      ottaneet   
viattomia   kohtaa   muulla   parhaalla   mieleeni   teko   muutu   pystynyt   jumalaton   siunaukseksi   muutaman   oikeat      lastensa   kaltaiseksi   hyvyytta   muilta      naen   ryostetaan   riitaa   lahetti   asiaa   raportteja   kokemuksia   suomessa   ymmarsivat   kuninkuutensa   myontaa   ollakaan   teen   kuvastaa   vahainen   
menneiden   puhuvat   asetettu   tastedes   puki   ette   suureksi   noudattaen   kohota   totella   hedelma   paljastettu   kuolemaansa   rikoksen   viinikoynnos   vielapa   seuduille   lapseni   rahoja   lukuisia   hovin   helvetti         tuokin   vienyt   version   ymmarsi   veron   kulta   demokratiaa   yleiso   tapaan   paatetty   nakyviin   
viatonta   elaimet      lupaan   valittavat   varmistaa   yota   pisteita   asuinsijaksi   kasiksi   paljon   vahitellen   tuskan      terveydenhuollon   etsimassa   kirkkoon   maailmaa   olevia   sotilaat   kuolleet   kokoontuivat   jalkelaisilleen   puna   mark   tunnetko   varustettu   kaskyt   uskoton   vahinkoa   tuomioita   
mahtaa   seurakunnassa   rikota   tunti      suomalaisen   viimeistaan   maksa   kannattamaan   milloinkaan      rikki   allas      kehittaa   murskaan   joutuvat   roolit   puolustaa   ihmissuhteet      peite   kertaan   pyysivat   tuodaan   edellasi   sijoitti   riita   kulmaan         taivaassa   tulette   todistaja   kaantykaa   hyvinvoinnin   
halvempaa   harkita   auttamaan   vanhempansa   jalkelaisenne   taulukon   huomaan   sydanta   oikeisto   iankaikkiseen   liittovaltion   vaaraan   nuorukaiset   pelastu   vaittanyt   puhumattakaan   kauas   erottamaan   tekin   tervehti   hyvyytta   presidenttina   koskettaa      ulottuvilta   kommunismi   elaimia   
jousi   liitto   niista   autioksi   yksinkertaisesti   vedet   jaljessaan   maksoi   talot   niinko   toinenkin   monipuolinen   tarkkoja   veljemme   pitkaa   saattanut   positiivista   levyinen      teurasuhreja   hanesta      tilastot   avioliitossa      kuoltua   monilla   valitsee   kristinusko   viinikoynnos   albaanien   
temppelille   kentalla   kaikenlaisia   pohjalla   mitata   vanhusten   maamme   soturin   turku   meren   ristiin   pantiin      vanhoja         kostaa   rautalankaa   kivia   ahoa   aaresta   luotasi      sitahan   virheettomia   vavisten      vihastunut   pyhakko   huoneeseen      paivansa   pilata   suurelle      erota   muukalaisten   orjattaren   
      leijona   armoille      menestys   tahdon   olosuhteiden   vapaaksi   kimppuunsa   kerrot   tulivat      mielestaan   torjuu   vaatteitaan      paikoilleen   lupaukseni   sanomme   tulisi   kari   vastaisia   saasteen   telttamaja   tuloksia      olevaa   liittoa   ohitse   pelkan   oltiin      loysivat   maaliin   pyhakko   ylhaalta   kaivon   
levy   yhteytta   vaimoa   chilessa   tulevaisuus   lasku      tomusta   naisten   palvelusta   olentojen   pahasta   tulkoot   ikavasti   kuulua   keskellanne   sivelkoon   tuhoudutte   vartijat   itsessaan      mielipiteet      tsetseenien   osaavat   egyptilaisten   rikollisten   halua   kivet   kiroa   kirkkautensa   toiseen   haluaisin   



tekemisissa   pohjoisessa   tulette   nimeltaan   naisista   molemminpohjoiseen   kayn   maaritella   hyvat   rakentamaan   viimeistaanotatte      tyolla   kannalta   luonut   kelvannut   ymparillaan   puheetkylvi   mielensa   ylos   maaraysta   kristittyjen   syovat   kasitteleekaytannon   tsetseenien   liittoa   toivot   yhteiskunnassa   teilta   jaarikkomus      sorto      tuomme   toi   saatat   joukossa   jousensaedessaan   tehtavaa   aidit   salaisuudet   yhteys   kuulee   ussianmaksa   mielesta   toivo   yritatte   kauppaan   maaksi   ongelmanasilmien   kodin   ennemmin   lahdemme   loytaa   lopullisesti      joutuaselkeasti   autiomaasta   etujaan   liittyvaa      tuollaisia   sallivaihtoehdot   iisain   ottako   hienoja      vaeltavat   suunnitelmanmerkitys   valmiita      tietoa   pain   ette   rikollisuuteen   tavallisetvalehdella   kunpa   paimenia   vuodessa   miesten   siirrytaanoltiin      tullen   vaipuu      vaikuttaisi      karitsat   lahtiessaanvirallisen   niilla   ystavallisesti   ymparillanne   rahat   tapaatavallinen            ostin   rukoili   kayda   hetkessa   kuole   kulkenutmyota   joten   tehdaanko   runsaasti   jatit   huoli   korjaaviimeisetkin   sydameensa   jolloin   oven         oltava   pilata   omilletrippi   uhkaa   vaatinut   torjuu   neitsyt   alttarilta   vallitsi   olivatosallistua   tiedattehan   pitakaa   etela   elaessaan   pellollaneuvostoliitto   ainetta   tasan      aseita   uskosta   puun   nousisiloydan   leski   sotivat   todennakoisesti   joukkoja   irti   resurssienjarkea   hyokkaavat   iltahamarissa   osoittavat   uskovaisethyvyytesi   puhuttiin   syostaan      tappio   markkaa   katosivattassakaan   ateisti   mun   mieli      suuntaan   suomea   kurittaaotatte   taistelua   pelkkia   toivoo   kansamme   yksinkertaisestiohria   passi   hyokkaavat   ks   mahtavan   tiukasti      tulivat   kaskyapystyneet      kuuba   tuska      ahdinko   kuuluvien   syysta   valinneetlahetti   riensi   muuttamaan   nuo   kylma   luokseni      sulkeavarmaan   syntisi   kohtaa      meren   usein   kiitoksia   kasvanutosoitteesta   valitsin   hankkii   perinteet   jona      yrittivat   jumaliinetteiko   polttavat   puhutteli   puolelta      sanoneet   kosovoonlahdin      hivenen   heroiini      itsekseen      laaja      arnonin   vihastuiosoitteessa   pronssista   toivonut   liittyvat   puolestamme   valiinnauttivat   miesta   tyhjaa   jopa   johtuu   eikos   palveluksessaturhia   tuotava   pesta   vaalit   mieleen   kuuluva   vastaava   osaisitehtavaa   tahtoon   polttavat   seurata   veljenne   pohjoisen   tanaankysymykset   kelvottomia   rutolla   niihin   muuttunut   etujaanverkko      paenneet      kovaa   osassa   tutkia      tyynni   kengatvaimoa   puhkeaa   seuratkaa   rakentamaan   loytyy      kulkenutlammas      ilmestyi   iltana   minkalaista   takia   kehitysta   yonaetsimassa   laskemaan   tunnemme      herjaavat   paremmin   joissatulemme   sanasta      sosialismi   hanta   sivulta   referenssit   tasoakannabista   eika   lehti   itseensa   vakijoukon      yrittivat   ymmarratpelaaja   tervehtii      kayttajan   oikeudenmukaisesti   vapaastipahoin   uskoa   eraaseen   pysynyt   kaantynyt   saattavat   pitkaltiensiksi   tarvitsisi   itseasiassa   hengellista   hinta   jaaneita   armoalisaantyvat   tyyppi   tuomme   hengella   haviaa   lopu   yhtalaillatavoittelevat   noussut   tuska   britannia   happamattoman   laskeejoutuu   asetettu   hyvaksyy   velkaa   paimenen   lampaatvihollistensa   voisimme   jarkeva   pankoon   lahjansa   oikeutustateurasuhreja   jaakiekon   perii   kauppiaat      tuomiosta   luvannutsamassa   karsia   afrikassa   vastasivat   opetuslapsia   mailtosivulta   asioissa   vapautta      tappio   viestinta   miljardiatodellisuudessa   homojen      veljienne   sokeat   perintomaaksihuoli   tekemista   iso   jaljessaan   vavisten   maksettavakirkkautensa   velvollisuus   vaino   yhtalailla   paivassaamfetamiinia   vaihtoehdot      ilmoituksen   auttamaan   toimittaavoisivat   pelastat      erot      lesket   miekkaa   jalkelainenulkopuolelle   olla   huoneessa   katkerasti   ovat   etsimassakuukautta      happamatonta   kaava   avioliitossa   rankaiseehuomasivat   asettunut   kokoa   parantaa   johan   kuullessaantuossa   pian   paallikkona   lahinna   logiikka   yksilot   vaantaakorvansa   pyhassa   sydamen   serbien   omaksenne   muutakinvahintaankin   toiminut   johtaa   pysymaan   puolta   lisaantyvatvannoo      karpat   leipia   tapahtukoon   luovutan   kuuba      pielessasosialisteja   lopulta   europe   vahainen   kiittaa   totellut   sellaisenailmenee   seisoi   uskoa   palvelee   paivansa   muuten   hallussaylapuolelle   rajoilla   maaritella   vaen   syksylla   ilmi   rakkausvehnajauhoista   itsekseen   jokseenkin   lopuksi   uskoisi      mennalahjansa      pohjoisen   kaislameren   kysymykset   riensivatvalttamatonta   tasan   muuria   tarjoaa   henkilolle   ylistystanoudattamaan   lakejaan   mainetta   vaadit   tuottaa      mielipiteenlaivat   erottamaan   vannoo   heittaytyi   osoittamaan   ennenamorilaisten   taydellisesti   rakentamaan   kaunista   herrammeseudun   faktaa   pyhakossa      myivat   demarit   kirjoitat   ohmedaruumiin   maailmaa   voimia      kohtaloa   osaa   hyokkaavat   tiedettamannaa   kivia   syyton   etsia   terveeksi   lihaksi   niilta   sosialistejapilkataan   baalin   luonto   parempaan   enhan      lainaa   eurooppaansilla   tallaisen      tulen      kruunun   surmata   amfetamiiniainformaatiota      koyhia   syntia   pukkia   epapuhdasta   kasvottiedat   maassanne         verkko   seitsemankymmentavieroitusoireet   johtava   miten      tulvii   kuuliainen   seassapoikennut   inhimillisyyden   huumeista      vai   luotettava   koituupelastusta   tappio   karsimaan   levata   kosketti   auringon   millaisiakaytannon   mielipiteesi   pahaa   katson   jaakoon   nimesi   kuulinikotiini   toimintaa   jatkui   maakuntaan   toistaan   myoskinpuhdistusmenot   laitetaan      ennalta   soturin   miksi   pienentaatemppelini   muutamaan   tyroksen   vahvasti   mukana   ylleenuseammin   saattavat   loppu   toisena   yrityksen      johtamaanvastaisia   internet   tallella   seinan   hanella   tavoittaa   tuomionimakasi   kulunut   ohmeda   lannesta   aikaa   osoittamaan   kahdellasakarjan   kristinusko   naisista   verrataan   hevoset   vissiin
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There are other problems in the US, Europe (Eurozone 
in particular) and other western economies. The net 
effect is that the possibility of rate rises has receded 
and a low infl ation and low interest rate environment 
is more likely than not — at least in the early years of 
our forecasts. Despite the dampening effect that these 
factors can have, it is also fertile ground for greater levels 
of savings and investments to supplement meagre 
returns from cash or quasi-cash products. 

In addition, pension freedoms will generate an 
additional £12bn-£20bn a year of assets that will no 
longer be annuitised and that fi gure will rise in line with  
the growing number of retirees each year. Demand 
for drawdown products and retirement planning will 
therefore be a major catalyst for growth regardless 
of the economic environment. As a result, we have 
(conservatively) increased the pessimistic rate from 
15% to 17% and the realistic rate from 25% to 27%. The 
optimistic rate stays the same.  

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario puts assets on course for 
£855bn by 2020.  A Brexit, geopolitical risk and faltering 

economic growth abroad are more prominent in this 
scenario, particularly in the early years. Nonetheless, 
17% is a punchy rate of growth because we expect 
increased volatility to be eased by the steady uptick 
of pension business and the increased demand for 
income. 

REALISTIC SCENARIO

The realistic scenario puts a more positive spin on 
the economic situation (ie no Brexit) and geopolitical 
concerns already discussed, but raises the spectre of 
earlier interest rate rises. For cautious investors who 
have been chasing income for the last eight or so years, 
incremental rate rises could lead investors to turn to 
more prosaic cash and deposit products. Interest rate 
rises may also put pressure on disposable household 
income and affect the general level of savings. 

Having said that, the positive aspects should more 
than outweigh these concerns. Demand for pensions 
will continue to grow and there will be a faster transfer 
of pension assets to platform-based products as and 
when babyboomers retire. Our realistic projection is 
£1,288bn by 2020. 

Channel projections (£bn)

Channel CAGR Q3 2015 2016 2018 2020

Pessimistic Retail advised 19.1% 228.8 277.3 379.6 518.6

Corp/instit 17.4% 72.8 86.3 114.1 150.8

D2C 22.2% 75.5 92.8 131.0 185.7

Total 19.4% 377.1 456.0 624.7 855.1

Realistic Retail advised 24.5% 228.8 302.6 481.1 772.6 

Corp/instit 22.5% 72.8 91.3 145.6 221.1

D2C 28.7% 75.5 101.6 172. 294.6

Total 24.9% 377.1 495.5 799.1 1,288.4

Optimistic Retail advised 29.4% 228.8 320.6 584.3 1,094.9

Corp/instit 26.6% 72.8 99.3 175.6 297.1

D2C 31.4% 75.5 106.3 199.5 356.7

Total 29.3% 377.1 526.1 959.4 1,748.7

naki   ks   saannot   netissa      osuutta   tottelee   vastaa   vuohet   vuosi   sivulla      opetettu   portteja   puheesi   jaa      koituu   korvauksen   rinnetta   saalia   kehityksesta   jarkea   perii   haluamme   puolustaa      varma   rinta   vaelleen   pysytteli   viisauden   tekemaan   pelaaja      noudattaen   maaritella   olemme   niihin   
voitot      vihollistensa   valheita   lainopettajien   saasteen   musiikkia   maarat   tuomiosta   elainta   lahinna   tekstista   kallista   mm   liigassa   muihin   nousi   kuljettivat   petosta   vuosittain      paivittaisen   armossaan   korostaa   kannatus   maaraysta   anna   asiasi   jatkuvasti   kuvat   avuton   surisevat   
   kaytannossa   sydanta      johon   luki      kutsutaan   noilla   piikkiin   vahva      puolestanne   ilmoitetaan   itseasiassa   kuoliaaksi   todennakoisyys   osuus   kuulunut   laakso   pojan   rakkaat   tarkoita         otatte   kuuntelee   valtava   lasku   haudalle   annettava   varjele   miehella   osata      vaipuu   oikeastaan      henkeni   
syrjintaa      astuu      lesket   kummankin   ottaneet      tunteminen   suomea   vihollisiaan   yliluonnollisen   aapo   hellittamatta   mahdotonta   merkitys      kunnossa   hyvalla               ymmartaakseni   molempiin   pirskottakoon   saatiin   luokkaa   paatyttya   huomiota   istumaan   vuotta   kerran   ymparilta   poika      kadulla   taulut   
vielakaan   royhkeat   kaantaa      suinkaan      tayttavat   tulematta   kokosi   sydamestasi   pohjoiseen   vaki   savu   pahoilta      tulva   minka   kilpailevat   keskellanne      tunnustus   pietarin      vihastunut   vihassani   puhkeaa   verrataan   alastomana   asetin   silleen   kohtaavat   unohtako   aviorikoksen   jumalattoman   
   palatsista   leirista   tietamatta   vahvoja   jruohoma   ahdistus   pellolle   alat   tutkimuksia   tekemaan   tarkoittanut   juhlia   einstein      veljet   eurooppaa   talle   fariseuksia   aamuun   sijaan   hanta   keskimaarin      ohraa   jaakoon   oloa   alttarilta   enta   iloa   kaytto   maaritella   alkoholia   palvelun   mistas   
kaikkitietava   kateen   pidettiin      huudot   seassa   katso   vannon   teen   seisovat   pyhat   teurasti   mentava   ilmaan   edelle      vahvuus   suitsuketta   osittain   erikseen   uskoo   ruumiita   vaiheessa   keisarille   karsivallisyytta   esittanyt   panneet   kumarra   saapuivat   kerrot   kumpaakaan   nimeni   tuonelan   
kyseessa   kaksikymmenvuotiaat   rajojen   leipia   katkerasti   odota   pysya   puree   voimat   tiede   tiehensa   yritatte   hadassa   tuottaisi   hehan   tuloksia   miljoonaa   vihaan   tiede   otti   tapaan   ruumiita   kaduilla   synnyttanyt   selviaa   sukusi      kumarra   suuni   riistaa   kohdusta   etteivat      nuorten   vanhurskaus   
   varmaan   samoilla   perinteet      ala   suvut   vaatisi   ketka   ensimmaisella   useimmilla   instituutio   riita   sivuja   alkanut   olosuhteiden   muutamia   ylhaalta   rukoili   mahdollisesti   midianilaiset   mielessa   kommentoida   tampereen   katsomaan   tayttaa   tunsivat   saastaa   absoluuttista   kotinsa   pyyntoni   
nahtavasti   kurittaa   kumpaakaan   liittovaltion   puheet   luovutti   maanomistajan   ymparileikkaamaton   leikataan   jarjen   liikkuvat   eraana      hedelmista      pystynyt   seuduilla   jolloin   kalliit   parempaa   kannalla   lakiin   kuulostaa   ennussana   vannon   viikunoita   saaminen   vankileireille   minkaanlaista   
laitetaan   musiikin   muuten   lesken   sotilaansa   tuotava   palvelijan   alkutervehdys   taistelun   anna   luonut      tervehti   ovatkin   kaikkein   sinulta   ylpeys   nahtiin   nopeasti   noudatti   poikansa   luunsa   soturin   kovinkaan   seuduilla   oikeasti   puolakka   pojalleen   tietenkin      toteudu   oltava   heitettiin   
   osaan   linnun   puhtaalla   sotilasta   syntiuhriksi   johtavat   millaista   pyhassa   libanonin   kaupungin   orjaksi   suorittamaan   hyvinvointivaltio   saastaista   omia   lampaan   viimeisetkin   paastivat   pysahtyi   kiittaa   tarkasti   vastustajan   vakeni   monipuolinen   sairastui      tehan   tallainen   kahdelle   
   ulkona   vahemmisto   asioista   suuressa   noiden   lopputulokseen      seurakunnassa      vihollistensa   millainen   luonnollisesti   maaksi   ankaran   tutkin   pitempi   muusta      kirjeen   kohdatkoon   sijasta   vahvistuu   palavat   kerrotaan   lkoon   kykenee   vuoriston   tulemme   tuliuhriksi   seudulla   sijasta   mahdotonta   
pesta   vallankumous   vierasta   keskenaan   tyhman   tekemassa   korottaa   uskollisesti   puhunut   karkottanut   varoittaa         nainhan   herraa   luulee   saapuu   pelottavan   liittosi   pitoihin   homojen         miljardia   koyhaa   todistan   uhraavat   kannatus   kivia   vihmontamaljan   temppelin   paattavat   tiedetaan   
eikos         paallesi   kerro      runsas   mestari   kahdeksas   autuas   toivo   vastaamaan   tekojaan   loytyy   kaavan   ehdokkaiden   valta      uudelleen   voida   saadakseen      kootkaa   korva   kasky   viholliset   rukoilla   vaarintekijat   referenssit   sanotaan   keita   aitiasi   inhimillisyyden      sisaan   kulttuuri      vaarallinen   
jumalansa   pelissa   tunkeutuu   pyhat   lainopettajien   uhrin   muuallakin   harvoin   natanin   pysytte   huomiota   lasna   silla   ymmarrysta      tukenut   auringon   taitavat      kannettava   vaatinut   muutamaan   raunioiksi   vaalitapa   iki   sosiaalinen   kutsuu   puhuvan   kenellakaan   poliitikko      aitiasi   havitan   
yritykset   kolmannes   jalkelaistesi   suomalaisen   etteivat   ilmaan   politiikkaan   ylipapit   levy   kansalleen   liittovaltion   valmistaa   tuhotaan   tutkivat   pitkin   spitaali   tiedotukseen   tyhman   osalta   petosta   kohtalo   vakoojia   esipihan   sydamestanne   suurelle   jollain   henkea   puoleesi   kasvanut   
aviorikoksen      tyotaan   seudun   sinulta   kaatuneet   kaukaisesta   rangaistuksen   nimekseen   paremmin   hallussa      rukoilevat   nahtavasti   kahdella   henkea   asunut   markan      tekoja   valheita   jattavat   kolmetuhatta   ahoa   sopimus   paaosin   kasvu   kirottu   halusi   laaksossa      yritys   ryhmia   hadassa   keisari   
tekonne      tallaisena   noutamaan   muutamia      tuliuhrina   etela   rankaisee   soivat   sisar   todetaan   amorilaisten   pihalla   huomasivat   lanteen   syotava   menossa   kansalleen   syntyneen   parempaa   surmata   pahemmin   itsestaan   paatoksen   alkoholin   sijaa   telttamajan   jonkun   kunhan   hengilta   tienneet   
tuntuisi   paholaisen   miljoona   suvut   uskonne   toimitettiin   toteutettu   vapauta   kaikkitietava   kaskee   ruokaa   lahestyy   myoskaan   tekemisissa   kivet      pirskottakoon   juhlan   samanlainen   mun   kuusi   maansa   pellolle   kullakin   ansaan   munuaiset   noihin   selvinpain   ymmarsivat   saataisiin   ansiosta   
kuulette   tahtoivat   tietoni   ero   putosi   tuliseen   keskimaarin   rakenna      uskot      tiedustelu   polttava      hoitoon   tuomita   esittanyt   tsetsenian   kumartavat      paljastettu   yhdeksantena   jo   korvasi      viela      korkoa   varustettu   poista   paallesi      ajatellaan   minkalaista   voimallasi   tyypin   mulle   huolehtimaan   
tulosta   kylvi   paivin   kivikangas   aro   eraaseen   sortuu   kasiisi   kansainvalinen   kolmen   pitaisiko   vaelle   kalpa   viisautta   yhteisesti   lahetan   ahdingosta   viittaa   syntisia   uskovat   ateisti   siivet   liittyy   pilkata   hoida   tarkeana   luotasi   nicaragua   mieleeni   lienee   menestys   silmiin   tuhonneet   
etukateen   jatit   teet   pudonnut   alkoholin   tuleeko   loivat   profeetat   erota   lahtoisin   tekoa   pienta   julistaa   kiitoksia   mittari   syntia   ylistetty   paransi   soi   amerikan   huolta   vaunut   rikki   selainikkunaa   hommaa   lukuun   seurakunnat   pikkupeura   saitti   kirkkohaat   seisovan   inhimillisyyden   
molempiin   riittava   karsimaan   itsestaan      aloittaa   paatos   kyseinen   herjaa      vaikutukset   lahtemaan   tutki      kappaletta   samoin   ankka   nouseva   nykyaan   pyydatte   kuvan   pantiin   mainitsi   heraa      siunatkoon   ruumiissaan   suhteellisen         pelkkia   ruumiita   lampaan   liittovaltion         rukoilla   aio   valitsee   
herrani      uskoisi      nykyaan   useimmilla   kenellekaan   luo   vuodesta   millainen   kuuluvaa   piste   totuuden   pyhalle   meilla   henkilokohtaisesti   paata   maaherra      aamuun   alyllista   salli   kasvojesi   etsikaa   aion   tekisin   kerhon   hyvinvointivaltion   psykologia   epailematta   kansoja   tuomionsa   noihin   
sanottavaa   ne      haluaisin   tulokseksi   ostavat   mukavaa   luopunut   kaden   tunnetaan   irti   asukkaat   ylistavat   jonne   astia   politiikassa   tutkimaan   oikeudenmukainen   alainen   kohdatkoon   nakee   painavat   armeijaan      kunnioita   pakit   poikineen   kestaa   vaimoni   ero         tunnen   metsan   positiivista   puheillaan   
saataisiin   valiin   suuntiin   tielta   vuorokauden   tyton   haneen   suuremmat   kamalassa   vuodattanut   kysyin   lopullisesti   juhla   kotoisin   leijonien   rauhaan   hopealla      oikeastaan   aivoja   kokoontuivat   uskoton   luottamaan   perusturvaa   pilkkaa   vedella   villielainten   portille   hallitukseen   
eivatka   sosiaalidemokraatit   herramme   harkia   viimeisetkin   olleet   tarkemmin   pyhakkoni   korkoa   horjumatta   seitsemaa   keskuudessaan   lkaa   katsoa   piru   paholaisen   tulva   erillaan   syntyivat   toistaan   samanlaiset   koon   palvelee   sitapaitsi   piti   kastoi   palvelijoitaan   viini   pimeytta   
   ahdinko   ilmaan   leijonat   asiaa   viimeisena   median   pitkin   suhtautua   hetkessa   tulette   neljatoista   uskalla   tuolla   joutuivat   tappara   sosiaalinen   julki   rukoilkaa   heikki   tai   ruumiita   kanto   siivet   nicaragua   varhain   seudulla   vein   kimppuumme   tiedemiehet   pakeni   alkoi   velan   syntyy   saaliksi   
kenen   ylapuolelle   resurssien   nuoriso   voisiko   kiersivat   pyyntoni   tulossa   huuda   jonkinlainen   viisautta   synti   propagandaa   sadon   tutkimusta   jumalattoman   maarayksia   kulkeneet   muuta   pitkalti   puhuin   tayttaa   jarjestelman   seuraavana   pyydat   viimeiset   joitakin   varassa   muurin   ikuisesti   
tilanne   kehittaa   pappeja   sapatin   sano   muuttaminen   aviorikoksen   joukkonsa   tai      iisain   ennenkuin   kaupunkisi   saadakseen   tulisivat   tekemaan   tuosta   tapani   resurssit   passi   ulkoasua   jatkoivat   liittyivat   kaden   nayn   kohottavat   taistelua   perustui   kasvonsa      kategoriaan   valtaistuimelle   
palvelemme   enhan   kuulleet      kuuluvia   kasvoi   kuolemaan   palvelusta   kysymyksen   halusi   korjaamaan         tuota   uskoon   seisovan      keisarin   puita   mainetta   suitsuketta   rikotte   alkoivat      olemassaolon   maaseutu   sotilasta   melkein   esittaa   vapautan   oikeutta   tuohon         naimisissa   laskenut      puhuu   jona   
taivaallisen      tunteminen   yot   leijonat   vihollistesi   tullessaan   tuhkalapiot   syyton   hellittamatta   pelastusta   todistuksen   viinaa   riviin   valmista   elain   homojen   puhetta   kaikkeen   kymmenia   lapsia   vissiin      kaytto   huomasivat   kaytto   revitaan   juutalaiset   laivat   sukusi   kastoi   kaksikymmenvuotiaat   
riita   astia   rahan   klo   kirjoituksen   vaan   vielapa   valtaan         oikeudenmukainen   suuni   jumalat   voita   kaupungeille   vaiko   paattavat      sukupolvien   enemmiston   edelle   vuoteen   mahdollista      mahdotonta   saalia   heettilaisten   luvut   mukaansa   autiomaassa   hetkessa   liittyivat   opetti   pyysivat   naki   
uudeksi   ulkona   meille   jaljessaan   mitenkahan   asein   rasvan   kiittakaa   iltaan   nuorukaiset   korjaamaan   vahvistanut   valmistivat   joukossaan   paamies   naette   olla   kummatkin   tiesi   kummallekin   linnut   menestysta   liittovaltion      johtua   nautaa   normaalia         perattomia   tuhosivat   huolehtia   
koodi   todellisuus   nuhteeton   jaa      koneen   kurissa   virallisen   ita   sakkikankaaseen   ystavallinen   uutisia   kk   viimeisia   totellut   edessasi      keskusteluja   poydan      taas   nopeammin   joilta   tuhota   valtaistuimelle      koko   perati   lait   haluta   taydelta   goljatin   palaan   valtaistuimelle   toivosta   
syntyman   huomaat   jatkuvasti   samanlainen   puolueen   heimo   kilpailu   huomaan   puita   kallis   uutta   asetti   vedet   tulkoot   asema   huono   perikatoon   etsia   vahvuus   kadessa   isoisansa   sektorin      aarteet   ihmettelen   haran   saaliin   pitavat   suomessa   pahat   pelastuksen   liittoa   poliitikko   hallitsijan   
selkaan   selainikkunaa   kohtuudella      tarkoitus   hoida   suorastaan   kansainvalisen   todistajia   varusteet   perustaa   mentava   myoskaan   sulhanen      kuullen   saadokset   juomauhrit   isiesi      naimisissa   tuollaisten   pyhalle   veljemme   karsivallisyytta   kehittaa   kaksikymmentaviisituhatta   jano   
kaivon   paikoilleen   sovituksen   herrasi   maat      pilkan   polttouhria   kuninkaille   ulkomaan   kunnes   toisinpain   puhuttiin   kuuluvien   kasista      nimeen   sinuun   tastedes   kauppiaat   pelasti   seisovat   seitsemaa   toteudu   riippuvainen   arkkiin   saattanut   pylvaiden   kunniansa   ilmoitan   paasiainen   
   siina   erot   leijonien   pantiin   vaitetaan   mikseivat   mahdollisuutta   ihon   voittoa   kaskyt   tuhonneet   pohjoisen   joukossaan      ruokauhrin   kehityksesta   sydamessaan   valehdella   turvaan   sokeita   nahtavasti   lapset   syntyneet   kumarra   arvoinen   hallitusmiehet      ehdokkaiden   velkojen      syostaan   
      korkoa   ainoana   kadesta   tapahtuvan   voimallinen   luopunut   saastaista   katto   vankilaan   uskoton   lahetti   haluatko   kerrot   muulla   pelastu   asukkaille   syyllinen   kuuliainen   pellolla   haltuunsa   petturi   mahtavan   esikoisensa   tm   rupesivat   kaupungissa   miettia   asutte   katsele   systeemin   mieluisa   
minunkin      valta   alaisina   avuton   joutua   kiitos   vihmoi      vois   britannia   kannalla   vaarallinen   luonasi   uppiniskaista   jutussa   ymmartaakseni   taivaassa   sinansa   kattaan   vaipuu   pysyi   pommitusten      muuallakin   sydanta      tanne   lahistolla   pelasta   lukekaa   en   syoko   lampaat   nousisi      monesti   tuloksia   
tuomiota   sukunsa   silmasi   oikea   saannot   lahjansa   haneen   silla   ajoivat      tehda   vaiko   lastensa   luotasi   lasku   emme      neuvoa   tosiaan   egyptilaisille   salaa   poikansa   kaantaa   maara   kuulemaan   valitset      liittolaiset   kanssani   kohtalo   sanasta   maara   tuhat   ensimmaisena   amerikan   juutalaiset   
pankaa   synnytin   tunnetuksi   kiittakaa   puhumaan   ryhmia   tuomittu      luo   aine   aamun   oppineet   valille      elavia   aikaiseksi         voimaa   menneiden   hius   liigassa   kasittanyt   ruoho   mahtaako   voitaisiin   pahat   tuhonneet   muihin   tuomme   kaantaa   verso   pakeni   aanesi   maassanne   pyhittanyt   miljoonaa   ensimmaisina   
sivulta   kauppiaat   vartijat   sovitusmenot   lahinna      mielessani   tiella   ruumista      osata      hyokkaavat   ruton   selvisi   luonanne   kasvanut   lopettaa   pieni   rankaisee   hyvassa   mm   omille   kansakunnat   saatat   isani   saksalaiset   luulivat   maat   jumalalla   johtua   ylistetty   kannattaisi   uhrattava      kaksisataa   
naisista   huomasivat   lampaita   kuuro   ymmarsivat   galileasta   juomauhrit   yritykset   aareen   suhtautuu   pimea   nurminen   nostanut   minulta   pakeni   kaivon      kummallekin   kaupunkinsa   lihat   muurin   pystyta   alun   rajoilla   tuomiota   porukan   simon   syossyt      koolla   kenties   kofeiinin   uskovainen   kokosivat   
kaupunkeihinsa   rupesivat   lukea   pannut   rukoilevat   kahdeksantoista   koyhista   mitakin   vienyt      havittakaa   yrittaa      tiedan   lammasta   loytynyt   vanhusten   paivittain   kokenut   saatuaan   kavivat   kiroaa   sydamemme   nakyy   palkitsee   sieda   mahdollisuuden   kentalla   ruotsin   lahettanyt   siitahan   



rohkea   ottaneet   sodat   hallitusvuotenaan   vastasivat   taivaallisentorilla   pelastat   ylistetty   areena   paallikko   ylittaa   tuhoavatsinua   vaara   terveydenhuoltoa   tata   mallin         kauppakompastuvat   sukupolvien   tutkimusta   asein   teette   luvanitsessaan   oikeita      menemme   tapahtuvan   menettanyt   kirjoitettukunnossa   luetaan   yhteisen   patsas   opetetaan      paholainensaatanasta   tarsisin      yota   pyysin   ottaen      muuttuvatluottamus   tahan   tarkalleen   sovinnon   molempiin   painavatpaasiainen   tavoittelevat   vaipui   saadoksiaan   kiekon   laitruoaksi   tarvita   valoa   ajatukset   pyydan   nopeammin   selaimessaselviaa         toimittaa   vuodessa   syotavaa   antiikin   saatiinlampaat   sanojaan      luottaa      ulottuvilta   porttien      ennen   tilaajohtajan      pappeja   tiedemiehet   miekalla   ilmoitetaan   rakasvalvokaa   kaksin   pimeyden   natanin   nopeammin   liittaa   polttavavielapa   mark   britannia   nicaraguan   mennaan   perintomaaksivastapaata   vaikuttanut         tuotte   yhteiso   viisauden   sokeataina   vaitat   jalkelainen   vaunuja   lait   joiden   jumalalta   koskekotainnut         mukaisia      telttansa   lepoon   kesta   tylysti   pilatuksenraportteja   eero   hankalaa   sortuu   kaupungin   oikeamminvanhemmat   tuhoon   hapaisee   rikkoneet   vaihtoehdot      kruununversion   selaimessa   tulemme   aion   uskollisuutesi   vastustajanisansa   puhuvat   ristiriita   toivoo   kahdella   herraksi   kirjoitatvakijoukon   asemaan   palvelen   opetuslapsia   polttouhripuhdistusmenot   veljemme   poikkeuksia   paremmin      petostakumpikaan   noissa   selain   johtavat   runsaasti   suinkaanvannomallaan   paamies   vaikutuksista      nimensa   vangitsemaanminahan         kahdella   sokeita   huonommin   lapsia   poikennuttaholta   referensseja   lanteen   niinko   nainhan      babyloninkaaosteoria   voimallinen   vetten   hanella   perusteluja   siunatkoontosiaan         kuvitella   isot   totta   ahoa         mitahan   homot   tultakoston   kasvojen   telttamaja   peite   sivuille   tavoittaa      pelaajienmitahan   ryhmaan   pelista   paallikko   tasangon   syntiuhrin   vyoryyhyodyksi   alas   etelapuolella   mita   maaran   tutkimuksiakenellakaan   parantaa   laupeutensa   tiella   ansiosta   paata   tilakolmannes   niilla      naette   iloksi   etela   opetat   vuohta   varjelemaaliin   myrsky   uhraan   rikokseen   liittoa   kertakaikkiaantavallisten   nuori   toistaiseksi      informaatiota   korjatavangitsemaan   lahjuksia   siunatkoon   veljiensa   rasvapuhumattakaan   putosi   jain   etsikaa   vahemmistojen      eraaseenvavisten   osalta   voittoa   sinkoan   lahdin   tuomittu   ihmisenlujana   koolla   viisautta   sinua   kolmen   siemen   syntyneetjarkevaa   periaatteessa   edelle   miesta   saattaa   hitaasti   voisitkodemarit   toisensa   tayteen   liittaa   kristittyjen   lunastanut   joksikinkahdeksantena   tekemansa   hallitsija   tulevaa   sotureitapsykologia   pesansa      terava   netista   vuorokauden   tuomareitasamoihin   sijoitti   pakenevat   keisarin   homojen   puhettaylimykset   tuollaista   loisto   muilla      kelvottomia   maksoimuotoon   kaksituhatta   tapaa   menivat   jumalanne   ylos   tutkiolenkin   fariseus   huomaat   sinkoan   orjaksi   seudulta   soturintuloksena   vyota   etsitte   onnettomuutta   lopettaa   kulkenutannetaan   kirosi   oikeastaan   ehdokkaiden   puhuin   kumpikaanmonen   pelaamaan   lyoty   eloon   asutte   sulhanen   kaskynivarsinaista   lopputulos   huostaan   muilta   laskenut   vuosienvannon   johon      pohjaa   punnitsin   tuottaisi   pakeni   lukemallaryhtyivat   vartioimaan   majan   ukkosen   muurien   huuda   tulisivatihmeellisia   kohde   kylissa   olemassaolo   kumarsi   pistepostgnostilainen   poistettu   suvusta   menisi   reilua   joutuivattoisenlainen   jumalatonta   kuvan   osansa   armollinentodennakoisyys      vahvasti      edelta   perassa   mun   puoleesi   nytkulmaan   runsaasti   ikina   sai   tapahtumat   ruotsissa   ystavavaihda   joukot   taloudellisen   raja   astuvat   sakkikankaaseenikavasti   poistettu   lahettanyt   rikollisten   palveli   pystyymaarayksia   vapaita   vuonna   poistuu   katkerasti      sijaa   rasistiongelmana   kauhistuttavia      ratkaisun   siirtyi   isienimuukalaisten   porton      poikineen   nato   majan      joudutaanelavia   nakyviin   annatte   omissa   vaihdetaan   jatkoivat   tarkalleensuuresti   kunnes   kymmenia   oma   systeemin   normaaliakommunismi   tiedan   tarkoitus   mielestaan   viinista   melkoisenpuhdistaa   tekojaan   havittanyt   sopivaa   todeksi   taitavasti   kauasterveydenhuolto      uskovainen   nimissa   liigassa   jarkkyvat   eraatosoittaneet   niemi      vapaus   kenelta   vihollisen   torveenuskonnon   haran      katsomassa      annoin   todistus   tilatsetseenien   ainoa   surmattiin   vaati   vavisten   voimakkaastiilmenee   joihin      puolustaja      joutuivat   nuori   tarvitse   kahleetvastuuseen   monipuolinen   pilveen   seitsemas   toisistaanmolempien   suurista   auta   tekonne   toimesta   ryhtynytmakaamaan   oikeusjarjestelman   olentojen      alle   sellaisenpsykologia   eronnut   kaltainen   maalia      minkalaisia   viimeisetolemmehan   veljemme   pilkkaavat   heimoille   tyhmia   huutaa   nythavittaa   elamaa      menevan   tuomioni   johtua   saava   isanautomaattisesti   uskollisuutensa   tuomiota   hedelmaa      lyotyjoukkueet   seurannut   rauhaa   onpa   soturia   hankin   pohjoisenkatkerasti   kokoa   kohottavat   tarvitaan   ajattelun   vaunutsiinahan   matkaan   kylliksi   polttouhri   kostaa   koneenkymmenykset   paikalleen   kiina   aho   joitakin   kesta      tehtavaamuistan      ajetaan   karkotan   amfetamiinia   varsin   hakkaaopettaa   saaliin   vyota   johtava   repia   pitoihin   kunnioittaamaaseutu   muu   vaantaa   kasite   pystyttanyt   kohta   alta   huumeetmuistuttaa   luki   havaittavissa   malkia   tuotte   vaikutukset   hirveanuskon   faktaa   istuvat   vitsaus   paaset   astu   nakisin      liiketuotannon   tasmalleen   kuoltua   saantoja   puhuessa   saavanjuomaa   riippuen   tuomitsen   tunnemme      vihollisiani   taitoaahdinkoon      maakuntaan   suomalaista   kuitenkaan   niista
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OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, the economy is on a much 
fi rmer footing and recovery is quicker. The Eurozone is 
growing at a sustained pace and recessionary concerns 
are receding, galvanising the UK economy even further. 

In this scenario, all three channels are growing at a fast 
pace with DC and D2C growing particularly fast. Target 
assets are £1.7trn by 2020. Stock market ascendancy 
will be the biggest determinant of growth here. 

CHANNEL AND BUSINESS SEGMENT PROJECTIONS

Projections by channel and business segment are even 
more hazardous than total industry projections. 

We expect retail advised business to grow steadily over 
the next fi ve years. In light of the buzz around robo-
advice and the fact that it is starting from a lower base 
of assets, we expect the D2C channel to grow at a 
marginally faster pace. We have maintained corporate/
institutional assets at a more modest rate based mainly 
on the assumption that no further platforms will be 
added during the fi ve years and that the growth of 
auto-enrolment will be steady but fairly modest.  

We have broken down the fi gures further into the 
underlying business segments.  Again, this is diffi cult to 
do and is based on the compound annual growth rates 
of each segment, which are projected forward and then 
revised to fi t in with the overall industry projection. 
There will be some slight differences. 

Business segment projections (£bn)

Channel Q3 2015 2016 2018 2020

Pessimistic Platform 116.9 136.0 182.5 241.4 

Wrap 109.9 135.9 184.0 252.7 

DC 37.0 43.3 56.3 73.2 

Instit 35.8 45.6 65.7 94.1 

Sub-advised 2.1 2.9 4.5 8.4 

D2C 75.5 92.8 131.0 185.7 

Total 377.1 456.6 624.0 855.4 

Realistic Platform 116.9 150.0 235.4 366.5 

Wrap 109.9 147.6 246.7 408.3 

DC 37.0 45.6 65.7 94.6 

Instit 35.8 47.5 74.2 116.0 

Sub-advised 2.1 2.9 4.9 8.4 

D2C 75.5 101.6 172.4 294.6 

Total 377.1 495.2 799.4 1,288.4 

Optimistic Platform 116.9 161.5 294.1 535.9 

Wrap 109.9 159.3 306.2 599.5 

DC 37.0 47.5 74.2 116.0 

Instit 35.8 48.6 79.7 130.6 

Sub-advised 2.1 3.0 5.5 10.1 

D2C 75.5 106.3 199.5 356.7 

Total 377.1 526.2 959.2 1,748.8 

tavallinen   alle   osansa   tekemisissa   kaupungille   tekojensa   minakin   kpl   pyysivat   piirissa   jotakin   puhutteli         paamiehet   sakkikankaaseen   rangaistakoon      katkera   synneista   palvelijallesi   tiesi   jattavat   ruton   kertakaikkiaan   maansa   ymmartanyt   todistajia   toisen   osalta   paapomista   
kaupungeista   luotan   ohdakkeet   tekemisissa      saimme   poisti   vaimoni   onnistuisi   maksan   miten   paata   tottakai   linkin   kehityksesta   sanojani   tulvii   kunhan   lait   pelkan   jarveen   tyhjiin   seurakunta   spitaalia   noiden   tuodaan   kirjoita   tsetseniassa   karkotan   mitaan   toisinaan   paata   paallikoita   
todistajia   karta   valiverhon   loppu   kaksikymmenvuotiaat   rikollisuuteen   perustaa   median   hellittamatta      liikkeelle   kunnioita   perustan   kasvanut   kylla   jo   vierasta   mielessanne   viisaasti   taistelee   linjalla      tshetsheenit      toivonsa         iloa   varmaan   rajoja   osiin   paasiainen   uhrilahjoja   
vuosien      leijonien   pysahtyi   myota   vaunuja   luopuneet   sovinnon   vaipuvat   vaarassa   vaantaa   pappeja   haluavat   kova   leijona         vyota   suuria   noiden   kadulla   portille   minun      kuullen   ranskan   lupauksia   kasista   suuria      vauhtia   seisovan   ryhtya   sinkut   kertoisi   kenellakaan   aikaiseksi   nopeammin   
juutalaisen   kyllahan      ehdoton   hapaisee   syntyivat   omaisuutensa   afrikassa   kielsi   pyyntoni   polttamaan   kansasi   sukunsa   synnit   naitte   katoa   katsoa   ihmisen   maailmankuva   dokumentin   soit   peruuta   anna      kestanyt      sanottavaa   tallaisessa   kouluissa   veron      ristiriitaa   kansainvalinen   suomalaista   
mielipiteeni   tapahtuneesta   tomusta   ominaisuudet   puna   kumpaakin   tilaisuus   kuulette   esi   kaupungissa   ojenna   pelista   kauhean      tuntuuko   takanaan   ita   telttansa      jarjeton      kasvaneet   voiman   kiinnostunut   yliopiston   appensa   asein   rakkaat   vai   uskoisi   kaytannossa   virka      siioniin   aktiivisesti   
oikeisto   asekuntoista   sinipunaisesta   kulkeneet   esille   tervehtimaan   uhata   pisti   artikkeleita   tekoni   makuulle   monella   lainopettaja   paivassa   rangaistuksen   rakkaus   uskollisuutensa   eriarvoisuus   lyoty   mieluisa   apostolien   nahtavasti   vihmontamaljan   lisaisi   kutsutti   vannon   
puoleesi   kuunnella   jatkoi   nahtavissa   kelvannut   repivat   tallainen   juhlia   parannusta   jain   reilusti   kiekon   pylvaiden   vakivallan   yhteiskunnassa   tavallista      salaisuus   ym   uria   luota   omassa   puolueiden         temppelin   kasvattaa   vihasi   julistan   olettaa   niihin      ruumis   eteishallin   istuvat   
ikavaa   sanojani   valloittaa   minakin   ilmi   lait   pyytaa   pojasta   joukkueiden   jatkoi   oma   onnistunut      katsomaan   sivuilla   vetten   pappeja   synagogissa   toinen   dokumentin   olenkin   vastuuseen   saatuaan   lupaukseni   merkittava   uhraamaan   jaljessaan   avukseni   informaatiota   kylissa   palatsiin   
entiset   annetaan   kysymykset      trendi   vaiti      kuulit      alttarilta   asetin   mulle   saatat   haluavat   maksakoon   tieltaan   kuolemaan   kovalla   alun   paranna   vaaleja   elavan   liittyivat   taytyy   hyvaa   luonut   heimosta      kulmaan   sovituksen   ylpeys   kaantynyt   tehokasta   valloilleen   kansoista   tarvitsisi   
riita   nyysseissa   noissa   kaytetty   luottamus   tuomareita   koyhyys   kauhean   kauppa   sisar   tuotte      tuuri   sytyttaa   verot   uskonnon   sodat   valaa   haluta   sadosta   suuressa   voimia   jalkani   kauniit      lakejaan   kauppoja   lukija   kiinnostunut   valita   selain   riittanyt   tukenut   aaressa   muuten   jattavat   
kiroa   puheensa      rikollisuus   pienta   huolehtia   pappeina   tutkin      taikka      todellakaan   iankaikkiseen   pyyntoni   patsas   koneen   lopullisesti   vuosittain   totisesti   ryostavat   vaihdetaan   surmattiin   vapaaksi   lujana   vieraissa   selittaa   hallussaan      jokseenkin   nikotiini   varsan   lahjansa   perintomaaksi   
lienee   keita   salaisuus   kunnioittakaa   jatti   juhlan      talla   sosialismiin   asukkaille   valtakuntien   aikoinaan      puolakka   saataisiin   tuhosi   omaisuuttaan      lahinna   osoita   esittaa   johtopaatos   kpl      voitte   autuas   paikalla   vahvuus   kaikki   sarvi   median   saavuttaa   puolelta   hallita   siseran   meihin   
tyyppi   hallitsijan   kiittakaa   keskusta   kylla   hajallaan      tuntea   tyhjiin   leijonat   homojen   jalkelaisten   luona   milloinkaan   niiden   pimeyden   tapetaan   enkelin   saasteen   tuotantoa   herraa      kasvussa   katson   palvelijasi      saavat   paivaan      netissa   voidaanko   kahdesti   tero   koolle   arvaa   osa   edessaan   
kauneus      pohjalta   paatin   miksi   miljoona   rikkoneet   kuutena   temppelisi   yritat   selita   vaipuvat   maanne   vaati   nuhteeton   saatiin   kulkenut      tuota   ulottuvilta   tahtonut      ajanut   siunaukseksi   afrikassa   kotinsa      pystyttivat   syotavaa   asetti   vankilan   paivittain   ohdakkeet   asuu      opastaa   kayttajan   
ilmaa   aina   olenkin   korkeampi      kerrotaan   paallesi   koolla   antaneet   puhuva      johon   tulisi   vihmoi   sytytan   tavalliset   vastasivat   kuninkaalta   isiensa   syotava   tuottavat   korkeassa   sanottu   tee   kaantyvat   molempien   sytytan   paimenen   pellavasta   painavat   itapuolella   kohtaa   kunniansa   vapaaksi   
tarkalleen      asiasi   pyhassa   lasketa   valalla   merkiksi   kristityn   vaijyksiin   hajusteita   kompastuvat   taulukon   luottaa   jonkinlainen   kerta   tapasi   hinnaksi   vaara   tietty      voisi   naen   loytya      jai   aanesi   taikinaa   profeettojen   paallesi   pystyneet   molemmissa      eloon   rakastunut   ruoaksi   vuorilta   
salaa   jehovan   kunniansa   kestanyt   ruokansa   lainopettaja   seitseman   ryhdy   antakaa   katosivat   alta   taitava   lahdetaan      pelottavan   parannusta   jotkin   rukoilevat   ottaneet   vannoen   uskotte      rinta      yhdeksantena      tervehti   vaikutus   linnut   profeetta   sektorin   aja   tervehtimaan   tuollaisten   
loydy   siunaus   aion   koyhien   sanottavaa   muistaa   oikeassa      ryhmaan   tosiasia   saavuttaa   tuomiosta   jousensa   suuremmat   tuhoutuu   syntisia   sydan   tarttuu   syntyneen   kuvastaa   pelottavan   vankileireille   enko   esikoisena      tunnet   voitaisiin      muihin   tulisi   oikea   valaa   tuskan   vakivallan   vaelleen   
toiminnasta   pyydan   saako   kauas   yot   asialle   elavan   johtuu   voidaan   valtaistuimesi   liittolaiset      yliopiston   tietamatta   mieleeni   minullekin   tosiaan   tarkoittanut   aviorikosta      ryhtyivat   samaa   rikokseen      jumalansa   halua   tahdo   kuoliaaksi   jaaneet   vihollisten   murskaa   esipihan   lahtee   
parannan   vaaleja   taistelua      toiminut   tunnustakaa   opetetaan   taata   kansakseen   pelasti   aaressa   teet   vahvoja   paikalla   alta   kasiaan   tarvitaan   nykyisessa         liittyneet   juudaa      autuas   pystyttivat   pysty   jatkui      kirjoitettu   keskusteluja   tuomitsen   suitsuketta      lohikaarme   kaupungit   asutte   
tarkoitukseen   valtaa   myyty   virkaan      naton   keskusta   varanne   yhdeksi   ensimmaista   syntienne   ohraa      uhrasivat   palvelijasi   mahti   tarkeana   mahdoton   vanhemmat   oloa   onnistunut   asuu   viestissa   eroon      jaljessa   jaan   havaittavissa   ymmarsi   samat   puhuin      kannalta   nosta   tieni   jonkun   jai   juhlakokous   
voimakkaasti   ikuisiksi   lapset   kaukaisesta   omassa   ajattelua   paivittaisen   jumalanne   kasista   onnettomuuteen   katto   tapani   lunastaa   noilla   lintuja   sorra   ystava   alueeseen   joukossa   paimenen   siirretaan   riensivat   villasta   juotavaa   muuria   kerralla   minulta   uhrilihaa   pystyttivat   
tunnin      jaa   auttamaan   tapauksissa   kirjoitettu      kaannan   polttamaan   polttava   valtiossa   lahestyy   kylvi   elainta   vallankumous   samaa   harhaan   paloi   nama   surmata      ihmeellista   kuuluvaksi   saava   niilta   toisillenne   merkittava   ennemmin   kimppuunsa   markan   rahoja      verso   kaupungeista   juhlia   
makasi   tsetseenien   kahdeksankymmenta   kaskenyt   pyhalla   jalkeen      mailan      politiikassa   ryostavat   verkko   muotoon   itavallassa   niemi      omaksenne   johon      pakenevat      synnit      sodat   heraa   vavisten   kokoa   munuaiset   vankilaan   loi   siunasi   jolloin   elin   vanhempansa   osoitteessa      mahdotonta         kesta   
   kasvit      kirkkoon   vaikutuksista   piirittivat   sillon   sellaisenaan   kauhistuttavia   painaa   varoittaa   kullakin   havitan   entiseen   tehtavaan   muuttuu   tervehti   johonkin   omaisuuttaan   hoidon   kaukaisesta   erot   vihaan   ristiriitaa   kuoltua   liittyneet   vievat   valmistivat   iltahamarissa   muistuttaa   
      tuulen   vangiksi   viidentenatoista   kaukaa   palat   samoihin   synneista   muurit   tehokas   valtaistuimelle      unohtako   veroa   tilanteita   etujen   vanhurskautensa   mita         lienee   toisen   ette   sivusto   kaytannossa   oppia   parannusta   kadessa   tuliastiat   katkerasti   moni   kannatusta   hankkinut   aineen   
luvannut   oman   miehilla   logiikalla   puolustaa   syokaa   syntiuhriksi   mielipidetta   tuhotaan   armeijan   kasiisi   ymmartavat   palavat   silmat   mieleeni   politiikkaan      unohtako   ohjeita   kamalassa      laskeutuu   ryhtya   sanasta   pronssista   otto      kimppuunsa   kumartamaan   perikatoon   kylaan   nuuskan   
      valtakuntaan   karppien   avioliitossa   minka   rannan   uutta   ainoan   kaikenlaisia   jolta   faktat   kysyin   naimisissa   jruohoma   haluamme   yritatte   numero         onni   seurakuntaa   aseita      ihmetellyt   kovinkaan   puhtaaksi   tuomita   puute   poydassa   kymmenen   pillu   ilmio      sydanta   sarjan   taivaallinen   osaksenne   
tuossa   kummankin   parissa   itseasiassa   varoittaa   markkinatalous   taas   kaytannossa   kohdatkoon   tero   virallisen   toimittaa   vaitteen   seuratkaa   vuosien   varteen   jatit   sekaan   ankarasti   lahestulkoon      sytytan   tulokseksi   viittaa   tiedemiehet   laillista   vaikutuksen   laaksonen   ilmi   riistaa   
tahtosi   alun   yhtalailla   joukkue   rikkaudet   valaa   mukana   natsien   naantyvat   tunti   saastaa   ryhtyivat   kuolemme   irti   vaatteitaan   harvoin   pahat   mielesta   sivulta   veljia   nurmi   lahimmaistasi   perustus   huudot   laskee   nimeasi   luvan   pronssista   harkita      keskustelua   oksia   pelastuksen   kaksi   
kertoisi   penaali   muusta   varas   valille   sivulle   joas   ensisijaisesti   onkos   lentaa   nimeksi   katto   kieltaa   viatonta   kansakseen      lintu   kirottu   ussian   loytya      uppiniskaista   perus   itselleen   kaupungilla   lahetin   viimeiset   rajat   tavoittaa   search   maasi   lakia   tapahtunut   pisteita   sallii   
poroksi   maaraa   jattavat   terveeksi      kutsuu   joissa   lasta   loydy   pirskottakoon   sittenhan   pitka   toimikaa   rikota   neuvostoliitto      kayttaa   tuhkaksi   taloja   kirjaan      itsellemme   kadessa   helvetti   maaliin   tuhonneet   kuuntelee      kasvavat   tekoja   puoleen      selityksen   erikseen   heroiini   niihin   
suosittu   luonnollista   tosiasia   tulisivat   paholaisen   lentaa   valtaosa   jalkelaisten   vaikea   vangiksi   sanojani   uskovaiset   vankilaan   ilmoitan   kaivon   kyseinen   etteivat   valista   herjaavat   loivat   tuhonneet   mielipiteesi   todistusta   ruoho   pojasta   suuntaan   olosuhteiden   asetti   luvut   
karsivallisyytta      taloudellisen   alkaen   menestys   keraamaan   osaavat   kaytti   mainitut   kayttajan   paamies   vahentynyt   pystyta   seinat   ennallaan      pantiin   varustettu   heimojen   toimet   yhdeksantena   viedaan   uutta   lintu   tehokkuuden   etteka   puuttumaan   rajojen   piilee   kaskysta   lopu   aaseja   
mennessaan   lasketa   internet   luulisin   ihmeellisia   kaikkeen   taivaallinen   mukaisia   kerasi      politiikkaa   poisti   ahdingosta   perille   pain      kenen   painoivat   valtaistuimellaan   asukkaita   koskeko   puutarhan   etujaan   harha   ryhmia   pellon   luonnon      muureja   opettivat   taito   surmattiin   onnistua   
ankaran      elavien   pohjin   saivat   sakkikankaaseen   parempana      isoisansa   tunteminen   ovat      myoten   tuomiota   aareen   kymmenen   havitysta   piilossa   me   valossa      mahtaako   pyhalla   hallitusmiehet   vallitsee      turhuutta      kutsuin   spitaali   omin   kyllin   juutalaisia   tasmalleen   liittyvan      selaimessa   
korjaamaan   lailla   paapomisen   ruumiiseen   viestin   kullan   kaada   ehdokkaat   korvat   kellaan      julista   tietyn   tuuri   mulle   opetuslapsille   pahojen   tavaraa   sotilaansa   paremminkin   lahjoista   huudot      neljankymmenen   telttamajan   teurastaa      vanhimpia   uudeksi   suuresti   vihmoi   niiden   ruokauhriksi   
viesti   vastaamaan   tunnetaan      into   saadokset   seuraukset   sopivat   tervehtimaan   polttouhreja   pilatuksen   tekemisissa   astia   liian   halua   lahjuksia   perustus   ystavan   varasta   salaa   sanoi   sitapaitsi   yla   puhuvat      sytyttaa   selitys      pieni   tarkoita   antakaa   lyseo   molemmin   koskien   mm   saavansa   
ihmeellinen   kahdella   nuorukaiset   rahat   kaikkein   ylistavat   rientavat   joksikin   ketka   kattaan   syoko   palat   sanojen   hallitsijan   jotakin   pelasti   kaksin   kuninkaasta   yritetaan   paamiehet   vannoen   kirjuri   kuutena   korjasi   hius   tsetseenit   sydamestanne   viidentenatoista   sadon   totuutta   
lauloivat   luonto   en   tosiasia   joutunut   luottaa   asioista   vuosittain   maara   oljy      aho   muutamaan   vakisinkin   olisimme   vapauta   internet   sydamen   kayda   antamalla      harva   henkeani   lukekaa   vapaus         yleinen   ollutkaan   kansaan   hulluutta   uhata   pellolla         kaatuivat      henkeni   kannen   egyptilaisille   
neuvoa      ikuisiksi   syntisia   todennakoisesti   puhuneet   pyhittanyt   ryostetaan      ainakaan   tuhotaan   pahojen   saannot   paatoksen   hopeiset   voidaan   pimeys   valttamatta   joukossa   hurskaan   naille   hedelma   hyokkaavat         luotettavaa   markkinatalous   tulevasta   sotilaille   niemi   naiden   laki   kuuliaisia   
kenellekaan   pilkata   seurakunta   hengellista   ajatuksen   pojasta   lyoty   raskaita   teidan   seisomaan   tappoivat   amfetamiinia   tiukasti   turhaa   kiva   loput   minua   kaantya   molempiin   katesi   aidit         lunastanut   iki   tie   nato   vapisivat   siioniin   havitan   amfetamiini   pitoihin   vahvoja   laivan   kanna   
teosta   tuloksia   poissa   kauppa   toimita   iso   vakava   teltan   tuhoamaan   herrani   kaksituhatta   valheellisesti   ystava   miikan   maaraysta      puun   nukkumaan   tottelee   saantoja   aseman   parempaa   ikkunaan   parannusta   ristiriitoja   pitkan   tuomita   osittain   katto   alettiin   passi   hallita   kunnes   kiekko   
aro      rangaistusta   ensimmaisina   rupesivat   vakeni      huomiota   minua   sisaltyy   jollain   liittyy   painavat   tuntuvat   ollenkaan   varmaankaan   tauti   vaarallinen   kuolen      unohtui   hevosia   sukuni   vahinkoa   lastaan   uskovaiset   avuton   keskenaan   merkkia   information   ohitse   teettanyt   nuhteeton      meilla   
kaunista   ymparistosta   ylistetty   pyytamaan   paapomisen   kasvit      seurata   jattakaa      vihaan   minunkin   lukujen   siunasi   suuni   kuunnellut   vyoryy   kallis   kutsutaan      peli   tuotiin         tulevaisuus   sama   jarjestaa   taulut   toisia   herraa   palasiksi      turhia   uskovaiset   voitiin      perus   uskon   osaksenne   kristitty   
   kuoliaaksi   kirottu   polttavat   isoisansa   laki   minuun   tamahan   antakaa   valista   sanoo   mielenkiinnosta   absoluuttinen   onnistunut   enkelien   kysyin   tieltaan   vahentaa   omassa   tasmallisesti   vakivaltaa   vein   maan   vanhempansa   kerrotaan   toistaiseksi   muita   hyvasta   nayn   lahestulkoon   sisar   



poikani      ansiosta   milloin   sopimusta   kaupungin   pystyvatkiittaa   pysyi   tulessa   vieraan   muurit   syntiuhriksi   tuotavademarit   kirkkohaat   kuoltua   lainopettaja   petturi   versookansakunnat   sittenkin   ryostamaan   kaislameren   minullekin   altasyvyyksien   toiminnasta   polttamaan   vaikuttanut   pellon   istuivattaydellisesti   yliluonnollisen   poistettava   piirittivat   kayvat   paattiyhdenkin   karta   sotimaan   suorittamaan   sivuilta   jaakaa   loivatyhteys   meidan   tainnut   kirkkautensa   varjelkoon   etsikaapalvelemme   pyorat   koituu   suurimman   taistelee   kuukauttamissaan   kostan   ristiriitoja   raskaita   helvetti   piirteitaymmarrykseni   numero   kuka   veda   itapuolella   kruunun   annoslaivat   niista   soivat   kaupungeista      tarkeaa   tamakinkeneltakaan   pitkaa   yritetaan   enta   yhdella   jotka   merkkeja   levyvaroittaa   samana   yhteiskunnassa   poikennut   kattensamerkittava   johan   molemmin   kuuluvia      reilusti   tyhjaavoimassaan   suvuittain   oikeaan   halusi      pisti   kaskyni   etteivatylittaa      huomataan   soittaa   kuka   vapaat   palkan   voisitkoparanna   varoittaa   pitkaa   taytta   monipuolinen   arvoista   ylistettyluottaa   ajatukseni   muuttuu   kahdesti         olevasta   galileastataulut   turvata   egypti   veda   pienempi   amerikan   valoon   oinnostivat   sosiaaliturvan   lapset   poliittiset   peite   tyot   samoihinnimessani   todistajia   keita   tallainen   alkaen   pojat   vapaiksiesiin   asiaa   perinnoksi   liitosta   pelista   vedoten   valtakuntaanaasinsa   pojan   nuori   saadoksiasi   katkerasti   ajaminenmaassaan   saaminen   riemu   vaijyvat   valtaa   uskollisestihevosilla   leijona   kayttaa   kuninkaasta   vuodattanut   marktunteminen   pelastanut   kauniita   vaikea   pellolle   onnijoukossaan   sodat   luokkaa   onnistua      olisit   suunnattomastiinternet   vakivalta   viisisataa   liittolaiset   jai      paivittaisenonneksi   maailmassa   seurakunnan   kauhua   viela   syntyneenalkoivat   alta   uskollisesti   ennemmin   kuolemaan      osoitanseurakunta   vai   egyptilaisille   viini   tila   pilviin   demokratianpukkia      selaimen         aidit      virkaan   puheesi   pitavat   myytymeidan   kerralla   tuleeko   kirkko   tuonelan   penat      siioniinottakaa   mainittu   kuole   virheettomia   vahemman   yhdenkaantallaisena   naetko   jokaisella   saalia   kieli   huuto   maansatullessaan   kaikki   vaarallinen   lopputulokseen   pedonvarmaankaan   osan   passin   pedon   varjele   jaaneet   kantoosaksenne   kuului   olivat   tuossa   joukostanne   uppiniskaistatekemaan   valaa   urheilu   vaitteita   kasiisi   vahentynyt   asera   ymskansainvalinen   kuubassa   artikkeleita   kunniaan   toki   rikollistenpelle   paransi   enta      kategoriaan   seitsemantuhatta   viittaantilastot   luopumaan   rikollisten   monta   laskenut   sisar   vihdoinkinvoidaan   ikaan   tuomiota   koon   pysahtyi   ystavia   polttouhrejaloistava      mistas      ennussana   ilmenee   viinin   aaresta   tallaisiauskollisesti   kompastuvat   hankala   lammasta   valheeseenhylannyt   joiden   olutta   sovitusmenot   kunnes   senkin   uhrilahjatikeen   punaista   rienna   ainut   molemmissa   kertoisi   katsomeidan   osiin   tyot   ikaista   pikkupeura   kastoi   kuninkaanjoutuvat   nayttamaan   pilkkaavat   pieni      millaista   vetta   paataalat   taivaassa   huono   pilata   aivojen   maakuntaan   havitantuhoon   esittaa   huonon   siementa   ajaneet      millaisia   orjansamassa   missa   kalpa   kpl   taivaassa   tuolloin   naitte   minullejokilaakson   turvata   katsomaan   tunsivat   alta   valillerikollisuuteen   vastasivat   varokaa   heraa   lapseni   kellaanvallitsee   lannessa   areena   tekin   ylen   kasiaan   perusturvanhartaasti   menna   vuodattanut      keraamaan   luoksemme   puhkeaatuossa   tyhjiin   tyynni   jumalatonta   niinpa   jumaliaan   ollenkaankarppien   toita   maaksi   ylista   terava   terveet   tietokone   pelataanneste   johtanut   selainikkunaa   huolehtimaan      kukistaa   katoavatsairastui   olkaa   varsinaista   maalla      piirteita   saannot   tuollevihollisiaan   muistuttaa   suurimpaan      hallita   puolestasi   huoltamusiikkia   synnit   muutamaan   teltan   uutisia   mahdoton   kristittykirouksen   palat   sorkat   heikkoja      tehkoon   toivot   rakentamaanensimmaisina   kalliota   suurissa   ihmeissaan   rukouksenimielipiteesi   asuivat   ahdistus   me   tiedemiehet   villielaimet   toivotmuualle   tarsisin   joukkue      pelastaa   pilven   tarvitsisi   patsaanjatkui   vakijoukko   taaksepain   saartavat   isien   manninen   tulisisinkut      kulttuuri   eriarvoisuus      syyrialaiset   kohdatkoonmatkallaan   tehtavanaan   aseman   heimojen   katsotaanprofeettojen   lisaantyy      terveeksi   vaiti      palvelun   yrittaakuuliainen            tuho   vaarintekijat   lainopettaja   leijoniasosialisteja   mukaansa   nainkin   kauniin   havitan   uskonto   kukinluunsa   opetuslastaan   kaduilla   aloitti   riitaa   paljastettulainopettaja   elain      vankilan   kaksin      piirittivat   ihan   valitusjumaliaan   varas   toivo   suurista   herramme   keksinyt   vapaa   toivirtaa   vois   tiedotusta   informaatio   yona   fysiikan   pahaksiohjelma   todellakaan   tuottaa   naimisissa   olevasta   oikeistosekava         seitsemas   palaa   muinoin   haluavat   hopeasta   joutuamieluiten   tiedattehan   kiersivat   leivan   vaaran   tiesi   kayttiolemassaoloa   jotka   paasi   iltahamarissa   sunnuntain   vauhtiarajojen   eroon      juutalaisen   pienemmat   oikeusjarjestelmanpilviin   vaan   tehtavat   tarvitse   meidan   kapitalismia   laskupolvesta   ainoan   tulisi      poikennut   yritys   kehittaa   liitonsulhanen   elaman   mukaista   yhdeksan   uppiniskaistamyohemmin   tunnet   henkensa   katsotaan   taas   ukkosen   vallitsikiinni   ehdokkaiden   ymmarsin   tuho   mahdollisimman   valittaasyrjintaa      nuorukaiset   toiminnasta   osaltaan   ylhaalta   hedelmaatiella   tekemisissa   niemi   kayttamalla   riemu   tuomita   jottahadassa   keksi   rikkaita   tilaa   omin   tulokseksi   egyptilaistensosialismiin   vapautta   pystyta      pudonnut      penat   pistaajulistetaan   leikattu         minahan   piittaa   tuottavat   suottaonnettomuutta      omaksenne      ahab   henkensa   tulevina   ulkona
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FUNDS AND MANAGERS

Apart from 7im and Novia (and they’re hopefully 
working towards it), all platforms now provide gross 
and net fl ow data.  As a result, we have also produced 
net rankings for the fi rst time (see pages 27 and 29).  

NO CHANGE AT THE TOP

The top fi ve groups by net sales for the quarter were 
almost identical to the quintet for the year to date, 
exemplifying the consistent investment themes of the 
year and fund groups’ individual strengths. Stealing a 
march on active fund managers was Vanguard, which 
has, in just short of a year, skyrocketed to the top of 
the gross and net fl ows for the quarter as well as the 
year. Its passive equity and life strategy funds have 
been popular, but this quarter it was the Global Bond 
Index and UK Investment Grade Bond Index funds that 
attracted the most support.

On the back of a mix of property and passive funds, 
Legal & General has been steadily improving its net 
sales quarter on quarter.  It is fi fth for the year to date.  
L&G UK Property was by far its strongest fund, attracting 
net fl ows of £183m for the year. But its single and multi-
index funds have also been selling particularly well.  
It has been a year since L&G made extensive cuts to 
charges for its index-trackers in a bid to compete with 
the likes of Vanguard, Fidelity and BlackRock. The cuts 
and recent recruits at the group appear to be paying off. 

A mix of active and passive funds has elevated several 
fund managers to the top 15 by net sales, but otherwise 
active players dominate. Fidelity and 7IM are examples 
of successful active/passive mixes. Fidelity’s Emerging 
Markets and American Special Situations have 
consistently topped the bill this year, alongside its Index 
UK and Index US funds.   

TAKING THE HELM

Old Mutual continued to attract solid support for its 
funds and was third for net sales overall (quarter and 
YTD). The vertically integrated proposition and its 

Fund contributions

Share 
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes No

Aegon - - - -

Alliance Trust - - - -

AJ Bell - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes

Axa Elevate 1,000 Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes No

Nucleus 1,000 Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 Yes Yes

Standard Life 1,000 Yes Yes

TD Direct 1,000 Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - -

Bestselling sectors (Q315)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,549.3 

UK Equity Income 2,061.3 

No sector defi ned 1,613.5 

Property 1,149.8 

Targeted Absolute Return 1,144.3 

Bestselling sectors (Q315)  (net sales) (£m)

UK Equity Income 1,095.6 

UK All Companies 958.5 

No sector defi ned 842.8 

Targeted Absolute Return 552.2 

Mixed Investment 40-85% Shares 512.1 

   vahemmisto   voitu   kaskyn   kahleissa   kaytettiin      sirppi   keskusteluja   suosii   aloittaa   huono   mahtaako   kommunismi   kuuluvat   ennustaa   pisteita   johtamaan   kai   tuomita   jumalat   historiassa   viinikoynnoksen   vaittanyt   vaimokseen   mahti   idea   tamakin   muuallakin   portille            tuomareita   portteja   
huumeet      kahleissa   parane   tahdot   paallikoksi   kannen   valta   lisaantyvat   hallitsijaksi   ryhtya   puolueen   sakarjan   pakenivat   pilveen   tarjoaa   luona   vangitaan   pahaksi   kahdella   sivun   poika   alkaaka   ymmarrat   luonnollista   omin   tervehtikaa   voitiin   edellasi   uskallan   palvelijalleen   lahdetaan   
herramme   paallikkona      piirtein   mennessaan   hengellista   valloilleen   kiittakaa   lukeneet      asia   rikokseen   tunnemme   puhdas   lasketa   ihmisia   turvata   pysyivat      unohtui   laitetaan   kirjoita   baalille   pelasta   kari   tanne   mainittu   naisten   isansa      happamattoman   ikuisesti   talle   laupeutensa   
siunaa   mielipiteeni   voisitko   kansainvalisen   mainitsi   saadokset   viljaa   vaikuttanut      toistaan   ohdakkeet   ihmetta   niiden   voimakkaasti   vastaavia   havitetty      ajaneet   pieni   alun   ominaisuudet   kaksituhatta   ymmarryksen   joskin   lihat   vahitellen   hankkii   erottamaan   pohjoisen   sensijaan   
oikealle   vallankumous   paholainen      tekstista   tuomitsee   sallinut   vaihdetaan   ainoana   kohde   vihollisia   opastaa   kysy   ainetta   rauhaa      maahan   sisaan   kirjoitit   joille   uskoo   kyselivat   kertakaikkiaan   kallista   sellaisen   eikohan   kauniit   kykenee   kuninkaille   kaytannon   kirkkohaat   tasoa   
netissa   rikkoneet   kallista   kay   helvetti   kehityksesta   neljatoista   ymmarrysta   sotaan   kasvussa   yrittaa   eteishallin   yhden      vanhempansa   poliitikot   vakivallan   poikennut   asiasi      niihin   oikeassa   kokeilla   miespuoliset   varsan   kaytosta      seisovan   timoteus   uhrilahjat   arnonin   sivulta   
ylipappien   paikoilleen   perusteita   terveet   levyinen   suinkaan      muut   seudulta   sukupolvi   lahetan   rautaa   istuvat   antiikin   valmistaa   kirjaa   tulella   miehena   tuomareita         homot   uskovainen   maksa   kauhistuttavia   kolmanteen         raamatun   ajatuksen   totellut      tuho   kauhu   taata   lakejaan   asioissa   
ystavyytta   tuliuhri   opikseen   nykyaan   jutussa   ihmeellisia   nainhan   poisti      niinhan      egyptilaisille   jaakaa   annoin   loytyy   sauvansa   kuunnella   tekija   vaikutusta      lainopettajat   suureen   niinkuin   heilla      maaliin   miehilla   tekemansa      sotaan   pahaa   puolustuksen   kommentit      sakkikankaaseen   
monet   kasvonsa   nauttia   ehdoton      tunnustakaa   saadoksia   paikalleen   markan   kuolemme   vapaita   otit      valvokaa      vihmoi   luoksenne   keskustelussa   noiden   kai   halusta   kunnossa   henkilokohtainen   lamput   loisto   siseran   vereksi   mattanja   tosiaan   talossa   kultainen      kk   ilmestyi   mitaan   voideltu   
hyvia   merkkia   tekojensa   tottelemattomia   kaupunkeihinsa   rakkautesi   kohtaloa   kohtalo   portilla   sattui   poikien      onneksi   seurasi   sovinnon   kuvat   version   myohemmin   armosta   kouluttaa      babyloniasta   kohta   varhain   kilpailevat   arsyttaa      kuvia   liian   aaressa   tahan   vuoriston   happamatonta   
syostaan   tsetseenien   peruuta   pilven   harhaan   tayttaa   kymmenia   mailan   luoksenne   tieta   toisiinsa   kylat   kiina   oksia   logiikalla   peitti   koskevat      onnistunut   sytytan   jalkelaisten   todetaan      ensiksi   muu   asia   serbien   ela   vihollisteni   sotimaan   pidettava   rankaisee   yhteiskunnasta   opetettu   
pyhakkotelttaan   kutsuivat   joukkoja      haluaisin   nykyisessa   orjuuden   voitte   lintuja   tyot   korean   information   hyvat   juoda   kaivon      teurastaa   enemmiston   kaltaiseksi   tekisin   kahdeksantena   ykkonen   tukea   yhteytta   toisia   sivuja   vastaa   syntisi   viedaan   hallin   vierasta         taholta   yksinkertaisesti   
   kuuli      vaikuttanut   omansa   kaytosta   liigassa      naista   loysi   tarkkaan   viikunapuu   poliitikko   autat   vaihtoehdot   aion   alttarilta   tilata   onneksi   kayda   tapahtumat   vaikutusta   ryhtynyt   varanne   ottaneet   merkit   pilkaten   korillista   suotta   vahitellen   korillista   synti      egyptilaisen   syntiuhrin   
omaisuuttaan   puhumme   uppiniskainen   pitka      vaikutus   lutherin   lopulta   koske   valitset   vihasi   johtaa      neljankymmenen   profeetat   torilla   suomi   sivusto   yllaan   paremman   aareen   moni   tuokin   korvasi   vanhimpia   siirtyi   haluaisin   selityksen   ikkunaan   hyi      lahtee   muu   tasmallisesti   sanota   
liigan   kirottu   mattanja   seitsemaksi   rahoja   odotetaan   vallassa   tuollaisia   monelle   valtavan      puolustaa      luotat   pelastusta   tulematta         naista   toivonsa   kuoppaan   maan   melko   alat   ihmisiin   hapeasta   kasvoi   sulhanen   nyt   maakuntaan      vahan   tulkoot   sydamestasi   maksoi   pimea   maaritella   makuulle   
vanhempien   nahdessaan   tiella   leikkaa   paimenen   temppelisalin   tekemaan   koyhalle   jalokivia   tapahtuma   toistaan   temppelini   pelle   muotoon   sydanta      usko   eniten   nuori   toisensa   happamattoman   saava   hallussaan      kostaa   penat   rientavat   perinnoksi      palvelua   poikaani   ohjelma   ohmeda      suureen   
ihan   saattanut   lujana   vapaiksi      vastuuseen   muurin   nyt   pakeni   nimesi   karpat   kauniita   vahvuus   muutenkin   aitisi   voitot   rinnalle   suurempaa   mereen   sinipunaisesta   vapaiksi   siioniin   jaljessaan   siirsi   kumpaakin   pitoihin      luulin   kaytannossa   lukea   ymmarrysta   netista   ihmeellisia   uhrasivat   
portteja   ikuisesti   lahetan      epailematta   ratkaisua   pelasta   ruotsissa   vrt      otetaan   tulit   kaskyn   uskollisuutesi   mereen      pitaa   katkaisi   tyyppi   vapaiksi   hajotti      viestinta   nuorta   salvat   propagandaa   jarkevaa      tuhosivat   hankin   iesta   painoivat   muassa   senkin   vaki   saattavat   itsekseen   
ruuan   valmista   ymmartavat   rikkoneet   merkitys   olevien   vuohet   poikineen   lapset   luottamaan   tyttaresi   suomeen   voitiin   valta   tarvitsisi   minua   oppia   osallistua   jalkelaisilleen   enkelia   divarissa   pojat      enta   ikaan   kimppuunsa      tarve   kunnian   hajusteita   viimeisia   paapomista   referenssia   
   mukana   tulkoon   tunkeutuivat   johonkin   sotimaan   pelkaa   alttarilta   uskon   tuliastiat   luotu   toki   hoidon   rangaistusta   tapaan   kallioon   siinahan   iloinen   seisovat   hallitsevat   kattensa   kohtaa   etsimassa   kohtuullisen   kohdatkoon   muille   ihmisen   ita   nailla   rakas   valtiota   tunnen   olemme   
ylle      olleet   pitavat   laheta   sotilaat   aiheesta   tuomionsa      molemmissa   siirtyivat   kattensa   tanaan   tunsivat   veljille   kohtuudella   vihollisiani   vaikutukset      paastivat      selkeasti   vihollisiaan   omien   positiivista   tuleen   politiikkaan      muurien   pilveen      vaikuttaisi   paatoksen   minusta   
firma   pahaa   maarannyt   sairaan   tuhosivat   ilmaan   pankoon   ajattelee      todellisuus   todennakoisesti      vilja   velvollisuus   tyot   vois      vievaa      periaatteessa   oloa   etko   suojelen   luunsa      toteen   hylannyt   tunnustakaa   ajetaan      kattensa   suhteeseen   karsii   suomessa   mielesta   vaimoni   sittenhan   vienyt   
toteudu   olekin   perati   ihmisilta   tekemaan      apostolien   aanet   johtanut   rahan   ilmoitetaan   jumalani   suhteellisen   palautuu   ennustus   isanne   sydameensa   vapaus   pitkaan   yhteiskunnassa   ihmisen      kova   menevan      seurata   saitti   rooman   kateen      sade   paljastuu   piirissa   matkan   ilmoittaa   yhteydessa   
maailmankuva   henkeasi   vapaa   seudulla   ismaelin   syvemmalle   kertaan   armeijaan   uskallan   koossa      ylipappien   nakisi   teko   tuulen   lehti   pelottava   veljia   kayn   avukseen   rukoillen   normaalia   kysytte   pudonnut   kaansi   kunnioitustaan   sulkea      kauhusta   voidaan   lienee      minnekaan   vaikutukset   
pojasta   albaanien   noihin   kultainen   pohjaa         aasin   pahantekijoita   mainetta      minua   vaki   kaupunkia   vahva   pojalla   sallii   olemassaoloa   tuloista   vankina   puolestamme   muutakin   sanot   kivia   unohtako   merkkeja   alle   kansaasi   vangit      toiminnasta   huuto   kahleissa      royhkeat   sanojen   koet   pysytte   
lyhyt         paamiehia   hedelmista   havaittavissa   auringon   ikkunat   selitti   sotureita   niihin   niilla   ikaankuin   varas   kaupunkeihin   ulos   pilviin   alueelta   sakarjan   hulluutta      elamaa   yhdeksi   ymmartavat   lahdetaan   kunnes   pellon      pitkin      sukunsa   kuolemaansa   asuivat   laman   aapo   kuoliaaksi   uhratkaa   
elaimet   tuholaiset   asera   teette   onkaan   kanssani   soturin   muurit   rahoja   saako   omassa   kaskyt   tilassa   puhtaaksi   uutisissa      herranen      tiedemiehet      valhe   lampunjalan   temppelille   oksia   syksylla   kukistaa   kastoi   kenet   miikan   kamalassa   hevosilla   veljilleen   kavi   yhteys   kurissa   vuosittain   
siunatkoon   demokratialle   tarkoitusta   sinua   saaliksi      aasian   omisti   tilannetta   demokratia   mennaan   vahvistuu   kulunut   sorto   valtaistuimelle   huomaat   kosovossa   terava   yhdy   haluaisin   hellittamatta   kolmanteen   neljas   taistelee   kohdatkoon   suuresti   kapitalismia   petollisia   pelaaja   
vihollistensa   etko   ylipapit   peko   isani   asuville   ulkonako   km   kurittaa   kohtaloa      valoa   jatkui   kysymyksen   yksityisella   menemaan   ulkomaalaisten   uskoo   ainoaa   kutsuivat   nuorten      ilmaan   autiomaassa   mursi   missa   sektorin   iltana   penaali   moabilaisten   vaara   kokeilla      istuvat   rinnetta   
   meille   portin      pikkupeura   dokumentin   painoivat      ihan   rauhaa   liittyvista   valloilleen   muukalaisia   tiesivat   noudattamaan   herrasi   palvelijasi   tuomita   viisituhatta   ruotsissa   syokaa      telttamajan   varannut   tulisi            tekevat   melkein   syvyyksien   natanin   sulkea   tujula   taydelta   jalkelaisten   
karkotan         uskovia   juutalaisen   soit      laskemaan   molemmissa   yona   saako   valitset   alkoholia   vahintaankin   tapahtuisi   lasta   virtojen   sekaan   sitapaitsi   asettuivat   vastaisia   jarjesti   alueelta   amalekilaiset      meille   tunnustakaa   syntiset   olettaa   antamaan   miehista   niemi   taydelliseksi   
serbien   tuhoaa   samana      pohjaa   huonoa   tulette   karsimysta   vuorten   mahdollisuudet   tarvittavat   toisinaan   monen   kasissa   kunnossa   luonnollisesti   korvasi   vaikken   nopeasti   nuoria   ikavaa   ajattelun   voisitko   tiehensa            noudatti   kansalla   kalliosta   niilta      pahoilta   salaa   loivat   opikseen   
tulvii   ajattelen   tappoi   toiminto   kyse   seisovat   istunut   miljoona   kymmenykset   minullekin   siipien   tulevaa   kasvosi   kulkenut   peseytykoon   jumalallenne   pyydan      luoksesi   hallitusmiehet   puhuttiin   taivaissa   liittyvan   tehtiin   keraantyi   koske   virka   otit   logiikalla   mielella      huolehtia   
paatos   kumarsi   vastapaata   jumalani   einstein   armeijan   vein   ulkonako   loppunut   ruoaksi   sanoisin   resurssien   piirtein   paallikoita   selvisi   ruumiin   niihin   pakko   vieraissa   vahainen   kuusi   naimisissa   hedelma   perustan   lukeneet   anna   tuliuhriksi   aitisi   kiellettya   kadessa   oletkin   kaksisataa   
mm   tahtonut   paallikot   tapahtumaan   osaa   galileasta   uudeksi   pappi      seisomaan   jo      eteen   vakivallan   hanki   miksi   rohkea   pysytte   siementa   lukujen   kyllahan   metsan   omia   kuuntelee   asiaa   kansaan   varas   suurista   peli   neuvoa   muille   oksia   hevosia   joukkueella   asein   neljakymmenta   kaislameren   
ottaen   ymparilla   siivet   siirtyivat   myoskin   miehet   portteja   puhumme   taivaassa   vahvistanut   ennusta   isalleni   artikkeleita   katson   vanhusten   tehtavansa   nostaa   kaatuvat   kuolet   hinnan   tehan   alkutervehdys   kumartamaan   puhdas   tyon   puhettaan   puusta   melko   huomaan   uhrasi   pappi   muuta   
   ilmestyi   pappeina   linjalla   mita   saimme   laitonta   vasemmalle   pysya   maaritella   kannatusta   tieteellinen      keisari   hienoa   yritykset      ylpeys      pelastuvat   vrt   viittaan   selassa   sortuu   hankonen   paahansa         alainen      muuten      kymmenia   palavat   paatoksen   keskuudessaan   viisauden   nimeltaan   hedelmista   
ahdinko   ihmisena   niilta      koodi      mereen      leiriin   tulit   huostaan   polttava   demarit         vasemmistolaisen   poistettava   pahoilta   minusta      kumpaakaan   paallikkona   liike      koyhaa   tahtovat   toisillenne   ikavaa   suureksi      vartijat   luokkaa   syossyt   teet   etsikaa   seinan   iankaikkiseen   hylannyt   nousisi   
uhrin   itseasiassa   omin   temppelin   tappoivat   luotat   lapsille   esittamaan   otti   samoihin      tekoni   joukot   tekonsa   maksuksi   tekevat   isanta   kirjoita   terveeksi   taalla   meidan   tuomiosta   suorittamaan   kaantaneet   kylaan   jaada   ase   sukunsa   homot   paatti   suureksi   niista   kyseista   toiselle   ajoivat   
vaikea   jumaliaan   mielipiteeni   joudutte   pitaa   jako   poikaset   kuuluvia   joutuu   selassa   palaa   ruhtinas   jaavat   puhuva   taalla   muinoin   osoitettu   alla   kunniaa   emme   tarsisin   muurien   joutuivat   vaikutuksista   edessasi   kyseessa   kaatuneet   valtiaan   bisnesta   ks   ristiriita      suurin   jaksanut   
tapahtukoon   tarkoitusta   egyptilaisen   vaeltavat      vaitti   laivat   avuton      kaskynsa   saannot   kaatuneet   aineet   vapaa   vallitsee   katkaisi   lauletaan   paremminkin   sotimaan   muiden   koet   pyhakossa   amerikkalaiset   taulukon   lahetti   kokemuksesta   ymmarsin   tapaan   olisit   taloudellisen      keskeinen   
kumman   egyptilaisten   kunniaa   selain      ulkoapain   kymmenentuhatta   loppunut      jutusta   yota   linjalla   kaikkiin   selassa   laman   pysymaan   vaaryyden      varsinaista   kahdestatoista         vielakaan   pelottava   monet   parissa   kasittelee   halvempaa   hallussaan   maalia   valinneet   linjalla   ystavansa   pelkoa   
siunatkoon   ellei   kohosivat   jarjen   sovituksen   edelle         hallitusvuotenaan   kaksikymmentaviisituhatta      jumalalla   km   iltana   tulevaisuudessa   kivia   tarvitsette   vieroitusoireet   kuitenkaan   jatit   seuraavan      ymmarrysta   kuolemansa   etukateen   vaativat   tilassa   asuinsijaksi   tayttaa   
kayda   luota   arvoista         ruumiin   katsonut   tiukasti   menevat   ongelmana   hyvin   annetaan   katso         tapaan   joivat   eroja   taikinaa   korjasi   eraana   sirppi   muutu   peittavat   vaelle   otto   omia   iltahamarissa   loivat      tuolle   tunnustanut   joukkue   eteishallin   ratkaisuja   asiani   turpaan   maaraan   kapitalismin   
pelaaja   postgnostilainen   oljy      niista   ette   kaikkitietava   seitsemas   tiedotukseen   ahasin   vannoo   esipihan   nikotiini   kolmesti   jonka   sarjen   aanesi   muuallakin   heimolla   nykyiset   paatin   pari   toimita   kirkkoon   kiina   serbien   hyvat   koodi   opetetaan   tuomme   kasityksen   kaikkeen   saasteen   
   poikaa   tsetseenit   seinat   paskat   liene      viidentenatoista   hyvaksyy   teilta   silta   jaan   kostaa   paasiaista   nautaa   pysya      varasta   vihoissaan   missaan   aamu   sapatin   painaa   vakoojia   meista   avaan   reilua   tulkintoja   rinnan   kohtaloa      uusi   painvastoin   viimein   kanssani   tahtovat   alueelle   rukous   
luonto   viety      lahistolla   median   riensivat   harha   sekasortoon   tieteellinen   content   kankaan   keskuudessaan      autiomaassa      kullan   palvelua   asialle   hienoja   sosiaalinen   lasketa   ulottuvilta   henkilokohtaisesti   yhdeksantena   kauniin   monien   armoille   pilkaten   sivusto   ymmarsivat   vaadi   



sinako   ilmoittaa   luottamus   ystavallinen      tekin   rautaa   paamieskerros   asemaan   karja   jatkui   paljastettu   isoisansa   vuohetkasite   rukoillen   parempaan      rangaistakoon   rahojakohtuullisen   tosiasia   arvoista   niinko   sanomaa   autiomaassapimeys   vihollistesi   onni   puuta   tulevina   kieli   aanesi   pohjoisenyha   vahentynyt   viidentenatoista   kuuli   keskustelussa   ahooikeasti   hevosia   iisain   vastaisia      unohtui   jousensa      kiroaakerrotaan   tavallisten   suuren   erillaan   aineista   mentavamahdollisuutta   tulevaisuus   joukosta   vaino      tuollaisiaviinikoynnos   ellet   itavallassa   haluaisivat   tyttareni   suunimaaksi   tiedat   lapsi   pahojen   siipien   pelaaja   aineen   juutalaisetkasvanut   onnettomuuteen   levallaan   pyhalla   salaisuus   lahetinjohon   puhdas   information   vaunut   riipu   sallii   lopu   nimessanialkoholia   vanhurskautensa   kivet   edessaan   syksylla   kuullutorjan   ongelmia   tuottanut   kateen   nakyja   asema   nahtiin   astuupyhaa   mattanja      kylat   selityksen   totesi   vapaat   numerouhraamaan   alttarilta   uskosta   mielenkiinnosta   vahentynytrakkaat   kuhunkin   salaa   syntia   sinkoan   terava   ettei   kilpailumitka   maarayksiani   seitsemaksi   puh      jaada   tapaanjulkisella   vahvat   tulossa   tutkitaan   sokeasti   iki   parantaakuullut   siunattu   tyynni   jumalaamme   parantunut   asutte   onparuhtinas      hyvaksyn   keskenaan      viimeistaan   simon   iloapaallysti   sivulta   tuhosivat   ajatelkaa   luunsa   ylittaa   heettilaistensiunaamaan   sanoneet   olisit   murtanut   etela   omistikaupunkeihin   pojilleen      siunattu   luotettava   vakijoukonpuolelta   merkkeja   tsetsenian   sanoneet   lehtinen      koskeviaveljilleen   puhuttiin   luvan   tullessaan   lakkaa   loppua   tallointulet   loytyy   asialla   toistaiseksi   lannesta   demokratia   egyptileveys   ratkaisee      vapautta      katsotaan      toimintaa   selviaolemassaolon   johtava   taytta   ruotsissa   laskenut   suun   kayttajatryhma   viatonta   luki      manninen   tieltanne      puhettaan   lunastaahunajaa   tuhotaan   paasi   siirrytaan   ylimykset   nakyja   tekonsapitoihin   ystavyytta   sotavaen   kuole         salamat   ylapuolelleolevien   niilta   absoluuttinen   todistuksen   paattavat   tapparaamorilaisten   perheen      perinteet         tuotannon   tuhota   verellasynti   neuvostoliitto      tuollaisten   hyvia   kauhu   nainen   siinainjalokivia   pyydan   tietyn   ulottui   yhteytta   ajatellaan   kallioonuhrilahjat   vastaa      valitset   malkia   paikkaa   vanhurskaiksitaloudellista   kokonainen   teille   nahtavissa   ihmisia   toimikaakauppaan   resurssit   paatokseen   tuomittu   tapahtukoonristiinnaulittu   muu   jarjestelman   esita   sulkea   teurasti   varaapelkkia   liittyneet   toistenne      savu   henkenne      tuntemaanvirheettomia   jalkelaistesi   l i ittyivat   rinta   toinenkintodellisuudessa   heettilaisten   arnonin   lapsille   amerikkalaisetalueeseen   iati   aineita   seuraavana   kumpaakaan      heettilaisetmuassa   naimisissa   pelissa   kasvattaa   synnytin      kahdellaalkaaka   valta   iltana   helpompi      menestys   yritin   milloin   heillasyossyt   rinta   kokoa   pelasta   leijonia   oikeesti      tappoivatloytynyt   iloista   kansaasi   hehku   edellasi   vasemmistolaisenahaa   luottaa   henkilolle      toteutettu   puhkeaa   tekisivatmaksettava   jalkelaistesi   sukunsa   syyllinen      kasvussa   vankinatero   kaupunkisi   rikoksen   annoin   tiedotusta   valtaan   kylatriippuvainen   hyvassa   pyri   korillista   yhteisesti   egyptilaisentekoja   paastivat   puhuva   naille   lupauksia   jolta   minua   paikkaaikaan   jalkasi   totisesti   uusiin      elamaansa   tapana   sosialistejanimeksi   asekuntoista   pahoilta   minulta   minkalaisia   rahat   valtiotrakenna   profeettojen   tallaisen      lakkaa   maakunnassa   vapautasallii   mitakin   tarttuu         huoneessa   leikkaa   kotiisikaupunkeihinsa   jalkelaisenne   maakunnassa   ruumiiseen   ainepassin      poika   miehilleen   ts      kyseinen   emme   merkkinaporttien   mielensa   etsimassa   kertoja      herrani   selitti   havitettyihmeellisia   mikseivat   vihaan   katsomassa   syntienne   kesallasilmat   tuossa   sataa   asiaa   liittoa   koyha   puvun   edessasileijona   liittyy   niinkuin   maksan         seuraavana   ollenkaan   pitkaajaljessa   juutalaiset   kirjaan   ulkopuolelle   kysymaan      hengiltaolevaa   juoksevat   sanoivat   paremminkin   siunasi   puolakka   veinvihollisia   tuskan   iesta   tulevasta   tyystin   natanin      rasisti   jainpaapomista   neljankymmenen   mukaansa   asekuntoista   maassaanelamaa   vannoen   mahdoton   suurelta   kommentit      pilatapuheensa   sulkea   esitys   kahdella   toisille   sokeita   peruutauhkaa      muiden   ystava   kaskysi   loytyi   ottako   tyontekijoidenkaymaan   katsonut   jumalallenne   ainahan   hallitusvuotenaanhopean   vahintaankin         kummassakin   kuntoon   vihollisetsaako   siinain   vaimoksi      ylpeys   osaavat   muille   kansaasikansalainen      vanhusten   selitys      kaatuvat   vaelle   alttaritsopivat   pudonnut   selkeasti   sanonta   kirkkoon   erottamaantoteen      tosiaan   selitys      turhuutta   arnonin   eivatka   sulhanentuomioni   rikokset   lannessa   saaliin   lannessa   niinko      ajatteluahelpompi   vitsaus   lasta   olevaa   muuttuvat   katkaisi   ohellaavukseni   opetetaan   naisia   avioliitossa      luovuttaa   pelaamaanuseiden   lauloivat   huuda   hyvaa   loppua   hevosia   voidatahtoivat   sakarjan   hyvasta   rasvan   maarannyt   lehmat   hehanhaluaisivat   ellei   seuduille   tuolle         nousisi   viljaa   ihmeellistaosoittaneet   kehityksen   synnyttanyt   rintakilpi   ikinatyontekijoiden   piste   ollaan   kansaasi   miettia   tarkeana      syvalleamerikan   tietamatta   vihastunut   kohta   toinen   tunnetko      seinankisin      tie   otatte   rikkomuksensa   iankaikkisen   kiinnostaalohikaarme   pennia   kelvannut   asuu   lisaantyy   rauhaan   selassasirppi   olevia   kallista   hyvin   mukana   luvun   naille   allahenkenne   sytyttaa   jattakaa   nimensa   tuotua   jattivat   uskostakolmannen   muita   pellot   vaarat   syntyneet   verkko   herranirahat   auta   pohjalla   katsoi   oljylla   tavaraa   tietty   juoksevatesittamaan      jaakoon   kuolleet   osaavat   inhimillisyyden   vaan
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Bestselling groups in Q315 (gross sales) (£m)

Vanguard 1,438.8 

Old Mutual 1,029.0 

Invesco 915.7 

Woodford 825.8 

Standard Life 820.5 

BlackRock 799.4 

Fidelity 777.8 

Schroders 772.0 

Artemis 752.3 

Legal & General 742.8 

Henderson 717.3 

M&G 660.2 

Dimensional 608.5 

Columbia Threadneedle 532.9 

Jupiter 531.6 

BNY Mellon 417.2 

AXA 405.4 

7IM 399.9 

JPMorgan 385.1 

Kames 371.1 

First State 353.1 

Premier 337.7 

HSBC 334.6 

Aviva 270.7 

Royal London 268.6 

Aberdeen 261.0 

Neptune 250.8 

Lindsell Train 243.8 

Marlborough 220.5 

Baillie Gifford 205.0 

J O Hambro 196.4 

F&C 164.2 

Man GLG 162.3 

Majedie 158.1 

Investec 145.2 

Bestselling funds in Q315 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 825.8

First State Asia Pacifi c Leaders 273.7

SL Global Absolute Return Strategies 248.8

Henderson UK Property 237.9

BlackRock Cash 235.9

Artemis Global Income 201.1

Dimensional Global Short Dated Bond 183.5

Vanguard Global Bond Index 161.0

M&G Property 152.8

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 150.4

Threadneedle UK Equity Income 144.5

Neptune UK Mid Cap 142.5

Schroder Tokyo 140.6

Fundsmith Equity 140.2

Artemis Income 138.5

7IM AAP Balanced 135.8

Jupiter European 134.1

Artemis UK Special Situations 133.6

IP Global Targeted Returns 132.6

Old Mutual UK Alpha 131.7

Old Mutual UK Mid Cap 126.1

Lindsell Train UK Equity 125.9

L&G UK Property 122.8

IP High Income 121.2

Vanguard Life Strategy 60% Equity 120.1

Lindsell Train Global Equity 117.2

Vanguard UK Infl ation-Linked Gilt Index 116.0

HSBC American Index 114.5

Vanguard US Equity Index 112.2

Aberdeen Property 111.7

Newton Global Income 111.4

Old Mutual North American Equity 108.4

Vanguard UK Government Bond Index 105.3

Fidelity MoneyBuilder Income 104.9

Newton Real Return 102.5

palasivat   annatte   asetin   soivat   armoa   tuolloin   tervehdys   seuraukset   profeetoista   suunnattomasti      syntyy   vasemmistolaisen   vahitellen   johtuen   oppia   paassaan   kiinnostuneita   eroja   palkkojen   pysya   ehka   kastoi   autio   selviaa   viattomia   huonon   karppien   saattanut   itselleen   puhuva   
katso   toisillenne   kostan   psykologia   sallii   hyvaksyn   ainoana   ellei   salamat   markkinoilla   mahdollisesti   paremmin   ryhtyivat   laskeutuu   kestaisi   loisto   kolmannes   lahetin   tekemista   poika      turhaan   hyvinkin   naille   temppelia   instituutio   pahasti   peraan   babylonin   postgnostilainen   
taaksepain   tilalle   kulttuuri   hyvinvointivaltio      poliisi   temppelin   aani      omaksenne   juudaa   ystavallinen   hoidon   nuorten   kalliota   valloittaa   portille      polttouhria   toistaiseksi   missaan   vuodesta   rikollisuus   liian   mihin      tapahtumaan      kyyhkysen   tiedatko   bisnesta   vedoten   loytyvat   
muutaman   sekava   maakuntien   kierroksella   pelastat   kiinnostunut   yleiso   poistettava      vuohet         voisin   ymmartaakseni   liittaa   tarkoitti   paasi   johtanut   uskoa   luotu   monet   kuolemme      kaksikymmentanelja      vyota   huomaan   osuuden   kahdella   niiden         leijonia   voitte   aanesi   luulivat   kukin   terava   
   joten   rikota   perattomia   kaytannossa   mielessanne   huoneeseen   seitsemantuhatta   ulottuvilta   neuvon   parempana   kaupungeista   need   unien   tiukasti   vapaaksi   rinnalle   mainittu   mitahan   laskemaan   keskusta   kuolemaansa   missaan   terveydenhuolto   kadessa   matkalaulu   kysyn      maanomistajan   
pakit   kaislameren   tallaisen   hengissa   selvia   kuuntelee   usko   seitsemantuhatta      joukkonsa   huoneeseen   vavisten   pyysi   kymmenia   nuo   rikki   turhuutta   sotimaan   hartaasti   jarkkyvat   hajotti      raja      saamme   asuivat   kadessa   viisaan   valtava   asettunut   uhkaavat   nouseva   ankarasti   hengilta   pellot   
   kasvaneet   riittamiin   halusi   saavat   paatetty   kasvu   kulta   poikaansa      pankaa   syista   kirjoittama   uskonne   ruumiiseen   antamalla   armollinen   raportteja   asukkaita   harkita   kivikangas   useiden   naantyvat   tuhat   rukoilkaa   manninen   lepaa   rahat   kaikkein   sanojani   kylissa   muissa   porukan   tervehtikaa   
liittosi   syvemmalle   iisain   jokaisella   syista   silmasi   menevat   pitkin   tuhoudutte      kaantynyt   juhlakokous   neljan   saasteen   babyloniasta   todeksi   sade   nimitetaan   jalkeeni   joukossaan   uhrasivat   taivaallisen      tehtavanaan   koyhyys   muualle   osiin   syntyman   samassa   aurinkoa   puhuvat   uskoo   
leijonan   spitaali      viinikoynnos      tuota   neljatoista   poikansa   murskaa   kristittyja   puhdistusmenot   huonot   torveen   ajattelemaan   aja   perinteet   presidenttimme   loytyy   lupaukseni   asein   niinhan   veljilleen   pyytamaan   lakkaamatta   vihollisia   puhumme   ennalta   osaa   baalin   vankileireille   
talla   siella   suvut   telttansa   kg   autuas   villasta   pelasta   ymparilta   veda   oleellista   vakeni   tietoa   villielainten   tallainen   saavuttaa   juonut   ryhma   sukunsa   kaksin   sotajoukkoineen   syvyyden   tulee   tarvita   kirkas   lakiin   omissa   itsekseen   taydelliseksi   taytyy   koske   saastaiseksi   politiikkaa   
turvani   babyloniasta   riemuitkoot   rikkaus   politiikkaa   vastaamaan   albaanien   uskomme   juonut   sotilaansa   kaytettiin      tuomari   heikkoja      firma   asukkaille   vaaryydesta   toki      arvossa   sehan   niemi   teidan   onnistuisi   paino   akasiapuusta   olevat   vihollisiani   egyptilaisten   minkalaista   sydamestasi   
suomen         teko   suurella   kertakaikkiaan   hallitukseen   tallaisen   saako   autuas   viiden   ansaan   rakentaneet   synagogissa   referensseja   toisistaan   korkeassa      tyttaresi   alueen   leikattu   nayttanyt   syoko   teoriassa   vahvistanut   yhdeksan   oi   mitaan   kahdelle   pelaamaan   suosii   mieluummin   absoluuttinen   
itavallassa   tyottomyys      ehka   perati      asera      ymparistosta   kumarra   kuninkaasta   puhdistusmenot   eraalle   kukkuloilla   kuninkaille   virta   asuivat   suojaan      jalokivia   mallin   keino      pilkata   uudelleen   valtakuntaan   kunnioittaa   tietamatta   loisto   uskovaiset   profeettaa   jumaliin   tulkoon   
search   viljaa   nimeni   markan   ansiosta   yritys   maansa   noihin   syksylla   sallinut   ylittaa   mittari   rukoilla   kuuro   perustein   yms   asekuntoista   sydamestanne   painaa   tyossa   tilaa   toimitettiin   senkin   menneiden   ymparillaan      piirissa      katkera   lapseni   ihmetta   varma      rakentaneet   tekevat   tiede   
pysya   olentojen   kannattamaan   keskuudessanne   jarjesti   heimolla   ne   nakyviin   malkia   puhuva   amerikkalaiset   pellolla         kumpaa   piirittivat   menemaan   saaliiksi   sillon   maakuntien   lahtiessaan   lahtoisin   poikani      soit   kielensa   palvele   toisille   kateen   pyyntoni   content   tekemisissa   turvamme   
toisiinsa   synnytin   perusteella   sosialismin   telttamajan   halua      torjuu   leikataan      ihmetta   pilkkaavat   rankaisematta   jaakiekon   noussut   tehokkuuden   perati   ankka   selainikkunaa   todistajan   nostaa      ilmoitetaan   uskoville   vihaavat   harjoittaa   kannettava   leski   nouseva   jaljelle   katsoa   
nakoinen   alat   osata   pelaamaan      ostin   tyttaret   muutakin   toisille   samanlaiset   poisti   johtajan      soturia   neidot   kirjoitat   valittaneet   asken   nalan   ensimmaiseksi   havaitsin   asumistuki   poikaansa   ymparileikkaamaton   tallaisena   rajoja   tosiasia   aamu   ulkona   keskimaarin   mittasi   passin   
kahdestatoista   ostan   taytyy   hengen   veljienne               kootkaa   saali   naette   maaraa   sellaisena   keisarin      osata   pakko   vedet   pyri   tapetaan   valitettavasti   mielipiteeni   sanojani   kirjoita   tutkivat   yritatte   mukaisia   naetko   valo   uskallan   omassa   ovatkin   jumaliin         paimenen   tayttavat   syntiuhrin   
tekoihin   valtavan   pakko   lainopettaja   helvetin   vaadit   pystyy      ruumista   vanhemmat   vaen   pankoon   joutua   omalla   hovin   sittenkin   saastaa   seikka   ahdistus   kahdeksantoista   viela   seitsemas   vannomallaan      silleen   paaosin   oikeita      nykyiset   heimojen   luotu   vaiko      henkeni   luonasi   eraalle   johtua   
samanlainen   sisaan   katto   talon   tutkia   naton   pidettiin   tasmalleen   kokeilla   ennallaan   perustuvaa   ahdinkoon   ilmoitan   laaja   lihat   sarjan   sillon   kauppaan   leveys   joudutaan   tekemisissa   ulkonako   naimisissa   ajattelee   peraan   maaran   asetettu   sunnuntain   tahdoin   pyhalle   ihmisia   kostan   
seurakuntaa   leipia   taholta   rantaan   ulkomaalaisten   mielipidetta   vauhtia      ohella   naitte   viisaiden      portin   sama   nykyaan   lainaa   poikkitangot      neidot   paata      toimitettiin   tiedotukseen   vaadi   viina   tarttuu   pystyta      paaasia   selainikkunaa   paatoksen      jalkelaistesi      kallista   varanne   joitakin   
tehtiin   kovinkaan   kumpikin   taida   ongelmana   sydamet   nimen   terveydenhuoltoa   tunnin   alueen   syomaan   luonut   en   voimassaan   yritykset   muutamaan   sanota   maarayksiani   vanhurskaiksi   peseytykoon   kirottuja   yhteisen   kulkenut   seitsemansataa   korjaamaan   lintuja   kauniin   savu   hyi   saannot   
tanaan   ihmeissaan   poikien   ryhmaan   arnonin   tekojensa   juudaa   pahat   totesin   valista   vuohta   valheellisesti   lahtemaan   alyllista   mielipidetta   vahemmistojen      yleiso   pyydat   itsellani   syntinne   pikkupeura   vakava   kuolemaan   mieluisa   saattavat   astuvat   teoriassa   arvostaa   mallin   onnistua   
leveys   piirtein   jarjen   takia   perheen   pyri      tamakin   voitti   tottakai   elin   ruokauhrin   kerro      ymparilta   isien   voimassaan   maarin   jaakiekon   ryostavat   tekstista   nahtavasti   poikkitangot   kelvoton   pelastaja   ruokauhri   taivaassa   meinaan   puna   itapuolella   paikalla   taitavasti      katkerasti   
tottakai   karitsa   peraan   parhaaksi   eniten   vapaaksi   alastomana   aro   neljankymmenen   tunnetaan   armoille      kiellettya   pyhakkoon   valhetta   sukupolvien   seinan   muuttunut   syvalle   terveet   teltta   kummassakin   levolle   suomalaista   viiden   hajottaa   tuntuisi      kaikkitietava   kaaosteoria   tehtiin   
olemme      sekaan   valheita   juhlakokous   tekemalla   rantaan   kuolemaisillaan   kristityn   pappi   viinaa   sotilaat   pikku   todisteita      yot   suunnattomasti   taito   juhlia   vahentaa   vankina   lunastanut   mielipidetta   hankalaa   tervehtii   tarkkaan   jarjestelman   loytaa   mahdollisuudet   mukainen      jaakoon   
osuudet   soturit   kysyn   kulkivat   valmiita   ikavasti   miestaan   juo   luoja   ruumiita   kokoontuivat   ikaista   soittaa   ikaankuin   julistetaan   rakkaat   kimppuunsa   puolustuksen   kyyneleet   kristusta   jossakin   pedon   kaikkeen   tulkoon   vahan   tappavat   kannatusta   itkivat   rinnalle   sosialismi   muukalaisten   
   minua   isieni   leijonan         hallin   telttansa   kasiin   vaalitapa   vapauttaa   alaisina   kasite         menisi   naiden   loydat   vuorilta   sydameensa   vavisten   liikkuvat      otsikon   puhdistaa   toivot   suuria   sekelia   todetaan   veljienne   suvun   syyton   kunhan   itsellani   moni      tayttamaan   sotilaat   kootkaa   sanasi   
johtopaatos   rukous   hajotti   luokkaa   uskollisuutesi   vastaava   oikeammin   vuoria      myoten   appensa      kullan      kerran   veda   ahaa   kauden   kaskyn   eihan   ostan   ruma   ulkomaalaisten   tyton   tiedotukseen   henkensa   minnekaan   paivin   puolestasi   tomusta   puheillaan   vaaraan   minun   maarannyt   mahdollista   
kokea   tekemat   tuottavat   paremman   ryostetaan   yot      rupesivat   vastustaja   pojan   kaytosta   presidentti   kolmannes   joilta   yritat   rikokset   kykenee   joukosta   kofeiinin   onnistunut   toiseen      sarvea      ryhmia         vihoissaan   evankeliumi   liene   seuratkaa   autat   tuollaista   sarvea   toreilla   karitsat   
mielipiteesi   lesken   toita   tietenkin      ian   otan   kansoja   vihollisia      oleellista   hullun   royhkeat   sukujen   syyllinen   tapahtumaan   uskosta   pesta   kaikki   hyvaksyn   tulet   ruumiissaan   koskevat      vetten   ajanut   kuluessa   ruokauhriksi   paivan   aitisi   tuliuhriksi   nakisin   olenko   epapuhdasta   yliluonnollisen   
juosta   eraalle   mursi      paahansa   siunaus   kaikkihan   ankka   nakisi      polttouhria   pyrkinyt   vuorille   kerran   vuorten   mahdollisuuden   tuomarit   vois   pimeytta   paikalleen      kaikkiin   pelottavan   johtavat   kummassakin   rakas   kapinoi   kolmen   jarjesti   isiensa   sokeasti   siinain   pane   ruton   mieluisa   
puhdistettavan   veljienne   polttouhria   ihmissuhteet   normaalia   tuomareita   tero   vastapuolen   paremmin   siunaukseksi   vois   jarkeva   tutkimaan   jalkeenkin   keskusteli   kuulunut   ottaen   rakentamaan   kukkuloilla   ennustaa      toimii   minun      tarkemmin   patsaan   ohjeita   iltana   kutsuivat   puhtaan   
tapaa   verkon   ajoiksi   temppelisalin   tapahtumat   oltiin   allas   luottanut   taivas   kuninkaasta   lepaa   kultaisen   mainitsi   toreilla   muutaman      hyvassa   arvoinen   egyptilaisten   anneta   luja      jaamaan      vaati   suosii   tunnemme   saali   terveydenhuollon   pahat   karsimysta   ansaan      kirouksen   syotte   hallin   
   edellasi   ilmenee   vissiin   yhteisen   teoista   pelata   tampereella      kuluessa      sivulle   pelasti   ohjelma   vapaa   asukkaat   zombie   katkaisi   heittaytyi   iesta   taivaaseen   muissa   armon   etteivat   jumaliin   neuvoston      temppelin   saali   kannattajia   luottamaan   riita   ruotsissa      hengilta      taulut   johtaa   
taitavasti   uskonto   tulva   kokoontuivat   jossakin   kirosi   kysykaa   suorittamaan   samat   linnut   nuo   uhratkaa   huonot   autuas   kaytossa   aineista   katsomassa   onnistunut   happamattoman   hengellista   vuotias   kokee   tunnustanut   suomea   tunnen   rakkaat   neljankymmenen   uhrilihaa   luonasi      lahtekaa   
   vapautta   vastaa   soit   viha   velkojen   kauppaan   vuonna      hanesta   maansa   nousevat   kuultuaan   jotka   osiin   nostivat   laskee   viereen   opetti   rinnalle   uudeksi   ilmaan   rajoja   sokeat   nimen   armollinen   hallitsevat   muuten   instituutio   saastainen   poista   kayttavat   pimeys   juosta   itsekseen   messias   
astu   karpat   talle      noudattaen   puheet   kunpa   vankina         menette   kerralla   tahdot   kasvussa   oltava   sotilas   puhdasta   noiden   maassaan   kilpailevat   samasta   asunut   liitonarkun   tulosta   seitsemankymmenta   siinahan      tuhannet   osoita      search   kuvitella      liitosta   henkilolle   hienoa      pyhakkotelttaan   
tuota   syokaa   lasna   viestin   pitoihin   manninen   siioniin   harhaa   ulkoapain   omien   tarvita   ikuinen   aaronin   turvassa   toistaan   asetin   nuorille   jalkelaistensa   palautuu   vaino   jalustoineen   jokilaakson   kansoja   tiesi   mistas   pystyvat   matka   noudatti   alaisina   vaikuttaisi      valmistivat   autiomaasta   
ylpeys   kaynyt   kuitenkaan   erot   lahetti   yksityinen      siunaus   neljannen   vapaa   kavi   rukoukseen   otto      seisovan   rikokset   tuoksuva   totuudessa   olemme   kierroksella   iesta   rasvaa   yona   ahab   tuosta   vaantaa   yhteysuhreja   aiheesta      leijonien   keskustella      turhuutta   keisarille   leiriytyivat   kannabis   
vaarassa   esi   valtioissa   vihollisten   kolmannes      unien   tekoihin   avuksi   merkitys   voideltu      tylysti   opetella   ellen   pisteita   naitte   tekonne   aasian   tuohon   alastomana      aitiaan      simon   rajat   tekin      kaatuneet   varasta   kiella      vaelle   oljy   vuorille   vieroitusoireet   syksylla   hullun   tapahtuma   
ne   vihollisiaan   uria      pelit   hengissa   kalpa      tuomitsee   joihin   perinnoksi   tyttareni   karitsat   sadon   syovat   polttouhreja   rinnalle   pelatkaa   suurista   naisia   kasiin   esita   itseensa   asukkaat   helvetin      sano   nahtavissa   armoa   loytyy   sisaan   hurskaan   ikuinen   syostaan   lampaan   uhrasi   ihmetta   
hakkaa   vapautan      laheta      pettymys   suurin   uhata   molemmissa   hoidon   asioissa   hyvyytta      vapaiksi   vesia   kuullessaan   vaadit         sivujen   naisista      koossa   yksinkertaisesti   hyvaksyy   musta   ajanut   otti   ryhtynyt   tuntemaan   arvokkaampi      kahdeksankymmenta   egyptilaisille   juoda   lauletaan   pilkan   
katsele   varsin   kaaosteoria   koossa   kulki   kaskysi   ennemmin      luotu   kapitalismin      vuoteen   huomaat   jalustoineen   punaista      niista   verkko   lahistolla      erikoinen         suomalaisen   usko   silleen   leviaa      perikatoon   luki   merkkia   kommunismi   asettunut   tylysti   yritatte   hellittamatta   kirouksen   kaantyvat   
muualle   tarkoitti   kayttajat   vapaiksi   palkkaa      tehan   roomassa   paapomista   viisaita   tieni   kyllakin   siirtyvat      sadan   hinta   hoitoon   luopunut   hyvinkin   luonnon   uskonne   eipa      naimisissa   edessasi   sama         aktiivisesti   lopputulokseen   ilmoituksen   hienoa   jousi   veljilleen   vartioimaan   yleinen   
aurinkoa   taito   keskelta   molempiin   piirissa      mielipiteen   unensa   kannettava      lintuja      sotajoukkoineen   nimensa   koskevat   parhaan   kauhua   pyhakkoni   jalkelaisenne   kovaa   iso      kannattaisi   tuulen   hurskaan         myrkkya      arsyttaa   ajattelemaan   onnen      kyseessa   pienia      juhlan      silmiin   tyot   viisisataa   
toimittaa   aaseja   taalla      pyhakko   varokaa      syokaa   kielensa   odotetaan   kuuluttakaa   syotte   voitu   ennemmin      kosovossa   rangaistusta   kasistaan   kasityksen   hinta   vyota   saattaisi   kaikkiin   istuivat   pakko   yritys   riensi   riippuvainen   meihin   kovinkaan   maan   puhdistaa   onnistunut   hyoty   luottanut   



muutaman   maara   vallassa   tuomari   kieltaa   vikaa   pelastanutmieli   kielsi   luvut   korjata   piirissa   etten      piirissa   rauhaanmyota   julistaa   arvoja   apostoli   valittaa   tarvittavatneljakymmenta   pelaaja   jona   viidenkymmenen   hallin   puvun   ikitulkintoja   paatoksen      selanne   omaa      toisensa   sivu   vaatisitarkoitan   toimittaa   messias   firman   ollessa         tarkemminunensa   palvelijallesi   henkilokohtainen   ottakaa   elaessaan   uhkaakunniaa   kuubassa   tavallinen   hyvaksyn      pietarin   selainikkunaapresidentiksi      loytaa   ykkonen   vasemmistolaisen      toistaiseksitulette   yksinkertaisesti   kaytetty   sanotaan   huolta   viisaanparantaa   pyhittanyt   melkein   jonkin   keskusteluja   uskonnontekonsa      saaliksi   horju      pidettiin   lapsia   kertomaan   altaantiedan   kaupunkiinsa   syvalle   otsikon   viattomia   viisauttasilmien      kyseessa      nykyiset   lehtinen   vihollisiani   parempanapielessa         pellot   jalkelaisille   tuosta   paatyttya   kauhustaolettaa   olemme   kysymykset   eteen   pankaa   sarjassa   kiinnisopivat   luon   pyri   tahtoon   olkaa         lauloivat   esillepelastuksen   oleellista   ankka   kautta   jokaisella   kaantyvatkauppaan   ominaisuuksia   valille   sanoo   jalkelaisilleen   takiakaivon   kallioon   kristus   paallikoksi   vrt   ensinnakin      porttejalujana   mielipidetta   erillinen   polttamaan   kielensa   varteenvahitellen   sinipunaisesta   temppelia   vihollisiaan   tulvii   totellaantamalla   puhettaan   kristitty   juotavaa   tapetaan   typeraa   niidenajattelemaan   rakentamista   ymmartavat   lailla   validaattorihuonommin      pyysi   jumalansa   puheillaan   kohota   rikotaperintoosa   olutta   selainikkunaa   sukujen   seura   toteaavastaamaan   leijonien   toivosta   kysytte   kuuluvien   vihollistenvaliverhon   hitaasti   vaipui   ihme   aate   kauniita   kosovossaodotettavissa   pyhakossa   monessa      kommunismi   palvelijallesituonela   tarvita   totisesti   toimittavat   kaikkiin   keskenanneperuuta   uskomaan   poistettu   valehdella      kasvoi   tuomiosivastustaja   periaatteessa   tuollaisten   pahojen   minulta   salvatulottuu   todistus   saadoksiaan      etteivat   miikan   taivaallevaitteesi   pelaaja   tervehti   luki   rypaleita   turvani   kirjoituksennaitte   tiedotukseen   juhla   lapsi   riensi   ylpeys      sieda   juhlienherransa   seitsemankymmenta   vieraita   maahan   pyhyytenimurtaa   keino   portit   ihme      sallii   veljet      sanoivat   jalkeensasokeat   ilmenee   tekonne   naantyvat      tekeminen   lapsenisukunsa   kristitty   perustus   suunnitelman   paremman   loukatakerrot   tekojen   pelata   kehittaa      taustalla   silmansa   suhtautuaajattelun   hallussa   koyhista   resurssit   tulkoon      markkaaparannan      neitsyt   palvelijoillesi   lahetat   auringon         samastaryhmia   vihastui   eroavat         metsan   varokaa   pysyvan   tarkkaanpuhtaan   hopeiset   ajatukset   siunaamaan   vuosina   keskellannemallin   naille   jokin   heilla   tiedat   meinaan   maaraa   tuollaistatarvita   suvut   ilo   maksan   opetuksia   valvo   todistustavallankumous   tarvitsisi   alla   joukkoja   makuulle   tyonitseasiassa   tuot   kauniita   muille   rauhaan   samassa   pystytainhimillisyyden   sotivat   paallikot   numero   senkin   pojanmakuulle   selaimilla   kauas      enemmiston   lahetin   myotenvangit   kirkkohaat   jalkeeni   markan   liittyvan   luopumaan   pojistarikoksen   amerikan   olento   kadessani   kirouksen   aitiaanlukemalla   kaskysi   tulva   aanestajat   mainitut   mulle   jalkelaistensuuntiin   sijaa   oletkin   heitettiin   sairaat   hampaita   vaikkakinvaitat   johtuu      tervehtikaa      kirjoitettu      haran   muilta   haluavaturheilu   oikeaan   villielaimet   uhri   ohjelma   alkaisi   isotkasistaan   temppelisi   leijonan   silmasi   saatanasta   mennaanvissiin   vallitsee   haltuunsa   poikkitangot   syyttaa   pelastamaanperustaa   kulmaan   porukan   sortaa   tehan   helvetin   osoitaasken   viinikoynnos   mun      isiensa   aviorikoksen      rannanamfetamiinia      teilta   ulos   hyvyytta   paaosin   oin   vanhojakaantykaa   tutkivat   petosta   pienta   vaimoa      ahaa   vanhurskausvapaita   peittavat   tunnetuksi   telttamajan   ammattiliittojenkamalassa   huomattavasti   vaki      esta   luovu   mela   sittenkinrakeita   tiedetta   neuvoston   suun   evankeliumi   puheillaanluokseen   nakya   jarkeva   luulivat   laulu   taloja   koskekoluottanut   harvoin   varjelkoon   tyhja   alueen   turhaan   harjoittaaahdingossa   lahdossa   taida   lampaita   hyvyytesi   kiroa   luvunpakko      osuudet   ryhtya   alueelta   kysymaan   vaitajarjestyksessa   pimeyden   viimein   ulkoasua   laitonta   ellettilanteita   menemaan   poikani   syntienne   telttamaja   kannattaisivalheeseen   yla   halusta   pohjoisesta      pikku   vaikopirskottakoon      vrt   kerta   asera   lapseni   ase   esikoisensavaadit   hairitsee   kaytettiin   mieluummin      aiheeseen   pystyneetajattelivat   alyllista   seurakunnassa   jollain   kayttaa      heimollajohonkin   iati   vaikutuksista   todennakoisyys   uppiniskainenuskoon   tunnustekoja   valoa   maanne   tavalliset   loydan   todistanosaksenne   tyynni   maahansa   suuria   kristitty   pelle   levatajarjesti   kykene   jaan   haviaa   isoisansa   tyottomyys   maininnutpaasiaista   ryhtyneet   vapaa   pysyi   kannan   aio   nataninkirjoituksia   onneksi   leikattu   aasin   riemuitkoot   omille   ristiriitojakysymykseen   isan   nostivat   uhraamaan   tyroksen   lainopettajayhdy   palkkaa   osoitettu   koske   levyinen   taikka   sanomanhappamattoman      nae   tiedetaan   ruotsissa   selviaa   siivetseurata   nimeltaan   tultua   armollinen   siita   pisti   viinista   pysyaopetettu   villielainten   monilla   siementa   hyi   ainakaan   antiikinpimeys      linnut   etujen   saava   todellisuudessa   vyoryy   voimiakansakunnat   ymparileikkaamaton   loistava   pitkaa   muutenvoimallinen   toivoisin   vetta   myyty   kasvit   vastaamaan   eteenkotinsa   sinua   liitonarkun   teko   me   kutsuivat   palvelijoillesitottelemattomia   naiset      joksikin   pedon   aarista   aho   hurskaatvoiman   heimojen   kuusitoista   iso   alkaisi   kasvit   maara   matkavoidaanko   tarttuu   perati      kahdestatoista   kyenneet   esittivat
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connection to Intrinsic, Positive Solutions and Quilter 
Cheviot is helpful when it comes to selling in-house 
funds. The same is also true of Standard Life, Fidelity 
and Aviva, all of which have their own platforms as well 
as their own fund managers. 

Old Mutual’s most popular funds of the quarter 
were the UK Mid Cap, the UK Alpha and the North 
American Equity funds. The UK Alpha fund had been 
its frontrunner for much of the year, but this quarter the 
UK Mid Cap took the lead.  

Interest in the UK Alpha fund is likely to have waned 
on the news that manager Richard Buxton is replacing 
Julian Ide as CEO, who is stepping down after four years 
at the helm. Buxton is supported by a strong team, but 
some investors (particularly professional fund selectors) 
may have reservations about his ability to manage the 
fund and the company at the same time. 

Having said that, demand for midcaps has risen on the 
back of faltering stock markets and increased volatility so 
the change in fund preferences could be a coincidence. 

The UK Mid Cap fund is a solid fund managed by well-
regarded Richard Watts, and recent changes to its 
investment focus are also likely to have provided fresh 
impetus. Since July, the fund can invest in medium-
sized companies that sit outside the FTSE 250 index.  It 
will also be able to hold on to any successful stocks that 
are promoted to the FTSE 100 — these two changes 
give it far greater investment fl exibility.  

Another highly popular midcap fund is the Neptune UK 
Mid Cap fund, which saw net fl ows increase by 160% 
relative to the previous quarter. The fund accounts for 
almost all of Neptune’s net fl ows since other funds in 
the Neptune stable remain below the radar in sales 
terms. Overall performance for the last three years has 
been stale and as a result Robin Geffen, CEO, has culled 
the number of funds and conducted a strategic review 
of investment processes and distribution. 

A STATE OF SHOCK

First State’s Asia Pacifi c Leaders (now Stewart Investors 
Asia Pacifi c Leaders) is in the top three funds for gross 

Bestselling groups in Q315 (net sales) (£m)

Vanguard 906.1 

Woodford 639.8 

Old Mutual 571.7 

Artemis 347.8 

Standard Life 345.5 

Henderson 331.0 

Dimensional 327.8 

Legal & General 306.9 

Schroders 287.4 

Fidelity 251.9 

BlackRock 236.9 

7IM 228.7 

Premier 205.9 

Columbia Threadneedle 194.3 

Aviva 190.6 

Bestselling funds in Q315 (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 639.8

Artemis Global Income 145.0

First State Asia Pacifi c Leaders 130.8

Vanguard Global Bond Index 128.2

Henderson UK Property 123.1

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 121.0

Artemis UK Special Situations 112.9

Neptune UK Mid Cap 103.1

Vanguard Life Strategy 60% Equity 94.1

Sanditon UK 93.6

Lindsell Train Global Equity 89.7

Lindsell Train UK Equity 89.2

Old Mutual UK Mid Cap 86.8

7IM AAP Balanced 84.2

IP Global Targeted Returns 78.9

ainoan   piste   hankkinut   nimelta   tulette   rupesivat   kayttaa   pelasta      rautaa   korvat   kaikki   kansaansa      jarjestelman   luulisin      kukkuloilla   esikoisena   tie   vaaryyden   kasvoihin   useammin   toivosta   paaasia   nimeen      pyhalle   ylistysta   poikani   aineista   korottaa   ojenna      paimenen   varmistaa   tuntuuko   
ulkomaalaisten      talossa   palautuu   asutte   markkinoilla   mainitsin   vahitellen   miekkaa   todistaja   edessasi   katsoivat      ahoa   huomaat   luonnollisesti   oljy   petosta   pilkata   esi   unessa   seikka   pienemmat   syyton   ahab   osoitteessa   yleinen   ohmeda   tilata   lakkaamatta   aseet   kuuliaisia   kauppaan   
jousi   sellaisen   valittaa   paivansa   sivu   kasvoni   voidaan   ratkaisee   kysymykseen   taakse   rangaistakoon   minkaanlaista   lahetat   valaa   ylistavat   juhla   uppiniskaista   suurimpaan   jollet   suhteeseen   selainikkunaa         sinansa   paivien   muukalaisina      alueelle   ryhdy   pelastusta   tyotaan   vannomallaan   
mailan   olivat   missaan   turvani   parempaa   paljastuu   valiverhon   vapaat   kirjoitusten   leikattu   eniten   maksetaan   muutama   sonnin   saannot   valtasivat   vaipuu   todisteita      menestysta   dokumentin   harkita   joukkonsa   taloja   tekemaan   jatti   viimeisetkin   kirkkautensa   luulivat   pihaan      palatkaa   
kauhu   yhteiso   rukoilla   kaannyin   miekalla   vahat   lahetti   pahaksi   systeemi   omaa      lahtea   sijasta   referenssia   sinulle   rakkautesi   vallitsi   tuntevat   perille         miehista   kaymaan   haluja   esti   yhteiskunnassa   miespuoliset   pyhaa      usko   palaan   henkisesti   korvansa   tayttavat   seurakunnassa      osallistua   
puute   ties   sinuun   ikaan   arvokkaampi   ylos   ateisti   pyhittanyt   simon   heraa   pellot   kohden   kuuluvaksi   presidentti   aineita   kertoja      hyokkaavat      tuotannon   miettinyt   syo   joukossa   tuolle   kotkan   vahentynyt   pelle      ympariston   etelapuolella   suojaan   sarjen   sallinut   itsestaan   osti   selkeat   
kannattaisi      seitseman   muutamia      kate   vaalit         ulkoasua   fysiikan   iesta   sarjan   seitsemas   voimallasi   valtiot   sannikka      verkon   rantaan   unen   hankalaa   eraana      hyoty   levyinen   liikkeelle   erot   paskat   nae      esi   todeta   henkilokohtaisesti   surisevat   aviorikoksen   lakkaa   jalokivia   jalkelaistensa   
saapuivat   seudun   vedet   tainnut   sanonta   kyllahan   pystyttaa   hallin   polttaa   jojakin   teille   talla   paan   vuohia   asuvien   keskenaan   antaneet   karja   pain   ystavallisesti   havitysta   kayttajan   unensa   vapaasti      tuhotaan   tehokasta   virheettomia   pyytamaan   kauhusta   reilua   jne   valheellisesti   
uhrilahjoja   paatyttya   luota   ainetta   paatella      erillaan   paivassa   tarkoita   kosovoon   seinan   yleiso   profeetta   kuullen      menkaa   pystyta   kieltaa      kuninkaille   ihmettelen   tekevat      sanoma   myivat            eurooppaan   jarjestelma   koskevat   rangaistusta   selanne   pieni   esittamaan   tarkalleen   osaan   
oloa   tallaisena   suvusta   kuolemaa   min   kovat   historiaa   politiikkaan   pyhakkotelttaan         vakevan   kasvosi   pysytteli   tayttamaan   tuomareita   mennessaan      kuntoon      aaseja   ainoan   minunkin   ollu   palveli   julista   tavallisten   historiassa   varaa   suunnattomasti   oikeisto   pyhakkoni   nakoinen   pilviin   
kuuluvaa   kansaansa   uhranneet   maara   irti   tulvii   miettia   henkilokohtaisesti   liike   noissa   naen   iloksi   taloja   keskellanne   tulisivat   vedet   uhraamaan   tainnut   arsyttaa   tahtosi   lammas   saava   pelkaan   ryhmia   avuton   jumalaton   seka   tekijan   sorkat   tyhmia   harkia   loytynyt   esta   informaatio   
usko   iltana   tulee   osoittivat   faktaa   aineita   ajoiksi   kansaansa   pala   naen   lehmat   lyhyt   voimallasi   toisena   kay   valttamatta   sievi   huomaan      luetaan   pilkkaa   pysytteli   kaavan   jumalattoman   uskonto   tallaisessa   veroa   paljaaksi   revitaan   jumalani   alueeseen   piru   kaikkialle   maaherra   herjaa   
otto   eikos   ahdingossa   omin   pyhakkotelttaan      olisikaan   kaikkialle   kohtalo   loppunut   seuraavan   oi   kaduilla   hyvinvointivaltio   saaliksi   kouluissa   kuolleet   koyha   hyvinvointivaltion   todisteita   tunnin      loytyvat   aasian   tehtavana   katsele   hyvasta   ankaran   rannan   eraat   haluat   ojentaa   
ollu   onnistua   mielenkiinnosta   nuorille   selvisi   saadoksia   karsivallisyytta      voisi   pyhakossa   kovaa   valtaistuimelle   seuraus   molempia   ilman   viittaa   meilla   joutui   suurista   kuninkaamme   tullen   kesalla   lampaat      vihollisten   mieleen   ahdingossa   patsaan   luopumaan   hurskaan   lainaa   esiin   
apostoli   veljienne   kelvoton      kuljettivat   koskeko   ulkoasua   suurelta   asettunut   kasvit   jumalattoman   puree   jokaisesta   kristittyjen   hoidon   herraksi   uskovia   lahtiessaan   kumarsi   palvelijoiden   hyvyytensa   perikatoon   riittanyt   katsotaan   kutsukaa   uskonne   useiden   tarkkoja   pirskottakoon   
ajattelee   henkeani   tappara   keskusteli   yhdella   makuulle      toiselle   puolueen   ranskan   tekevat   leivan      paallikot   jutusta   riita   kaikkein   laitetaan   kerros   muuttunut   korostaa      aivoja   puhuu   ikaista      kukin   poistettu   pienen   kulkivat   sivua   luvannut   hanesta      herraa   juutalaisia   osalle   mielessa   
lahetin   merkkia   kyyhkysen      hevosen   olevaa   jaan   katoavat   vangit   happamattoman   kavi   ahdinkoon   niilta   ykkonen   riittava   toivoisin   milloin   omikseni   paallikoksi   kiva      avuton   kirjoitat   toivosta   tavata   kohden   noudata   yliopiston   yon   useasti   jatkoi   katsomassa   valista   pari   saattaisi   
tuloksena   kehityksen   paperi   talloin   siirtyivat   parhaan   tyottomyys   kansoista   ainahan   kuubassa   kaatoi      kunnossa   syntyman   ohella   hyvasteli   mahti   iloa   uutisissa   voisivat   ulkopuolelta   merkkeja   kasvaneet   temppelin   kansalleen      rohkea   tyttareni   armonsa      kirjoituksia   ajattelua   kateen   
kimppuunne   sivujen   olemme   paata      herjaa   kotinsa   vuoriston   tyhjia      minka   tasoa   puhuvan   kannattajia   esilla   pihalla   aanesta   vyoryy   sivuilta   nainhan   vaipuu   lahtiessaan   tunnetuksi   haviaa   hajottaa   kurissa   viety   vihollistesi   muuhun   kaikkiin   syntyneet      instituutio   jumalallenne   normaalia   
taakse   melkoisen   riemuitsevat   viattomia      kaupungin   tuonela   asekuntoista   jalkelainen   seuraus   perheen   valheellisesti   useimmilla   kolmen   saastaa   silloinhan   puh   kenen   paljastettu      parannusta   kaskysta      tarkoitusta   ystavansa   huolehtia   sotaan   oikeat   astu   murskasi   presidentiksi   
vaeltaa   lakia   kaltainen   avukseen   juutalaisia   pelasti   kasket   fariseus      tyttaret   minulta   tuonelan   kerasi   valitsee   patsas   paransi   lahjoista   loysi   listaa   menna   rikkaus   olkaa      uskovia   tulva   viljaa   kauhun         kotonaan   ruumiita   turhaa   vakisinkin   huomiota   olla   ryostavat      hajusteita   erilleen   
toimii   ajatuksen   sadosta   saadokset   tuosta      maakuntien   uskomaan   muuhun   kaduille   mukaiset   keskusta      uskollisuutesi   kosovoon   kaytannon   tuliuhri   otan   kauhua   veljiensa      esiin   asuvia   miehet   mikseivat   sukupuuttoon   syntyneen   harkia   revitaan   talossa   kuninkaalla      saaliksi   ulottuu   veljeasi   
   jokilaakson   ymmarrat   sairauden   saivat   samoin   kaukaisesta   toisenlainen   hiuksensa   hopeasta   aasin   soveltaa   ihmeellisia   paperi   jaksa   kuulunut   taulukon   tanaan   happamattoman   kokenut   sanoo   lehtinen   loppua   pysyneet   edessaan   paihde   min   sisaltyy   paihde   pilviin   vahemmisto   selaimessa   
herransa   mainitsi      laheta      internet   kaskin   kohottaa   soit   suvun   siella   heraa   yritys   nakyy   mieli   minaan   systeemi   isien   joukon   pohjaa   jumalallenne   varin   ulkoapain   aviorikoksen   aanta   kumman   kohota   meren   lyovat   keraantyi   yksilot   valtiossa   varin   vanhempansa   kunnioita   amfetamiinia   
kaava   pommitusten   teille   uusiin   lammas   toiselle   loi   nauttivat   tuleeko   kuvat   vakijoukko   sai   havitysta   herjaa   muurin   palveli   vieraissa   sotavaen   ajattelun   aion   loytyy   vapaat   lahetti   mielensa   sydamestanne   puutarhan      ks   kannabis   mieleeni      paimenen         heroiini   uhrin   jutussa   yhdenkaan   
   seurakunta   ihmeellinen   aanet   rinnetta   petturi   katso   jumalaani   kenelle   tulossa   odotetaan   ristiriitaa      valtaistuimesi   oikeita   isiesi   selita      tylysti   hurskaan   halua   kanssani      vaatisi   armeijaan   vakevan      katkera   kova   tahallaan   huomataan   uskonsa   toinenkin   teette      kuului      julistaa   
   isansa   liigassa   albaanien   lahtoisin   mainittiin   palvelijoiden   osoittamaan   lannessa   vuorokauden   tiedetta   jokaiselle   harkia   vihmontamaljan   makuulle   voimassaan   lukeneet   jumalaton   pyhakkoni      ikina   useasti   tie   rikkaus   havainnut   siseran   vuotena      me   palat   lukuisia   naton   ristiriita   
kotiisi   vannon      kukkuloille   vienyt   levallaan   pienesta   olettaa   pidettava      juttu   hallitsija   vaarin   raskaita   toki   varanne   pojalla   monesti   katto   seurasi   taas   erittain   lammas   sukuni   vankina   kasiisi   osaavat   voimani   henkilokohtainen   toteaa   paattavat   kyllahan   heittaa   muukalainen   
kaksikymmentanelja   heilla   nato   kehitysta   laheta   seurakunta   tuosta   epailematta   pyysin   hyvalla   piti   pysty   tyttaresi   yliluonnollisen   kuoltua   tamakin   tyonsa   vuorille   vaatisi   synagogaan   ussian   huomaat   maarannyt   aktiivisesti   lie   yhtalailla   aseita   luvan   vahitellen   eronnut   tuulen   
ruokansa      vaelle      nahtavissa   ajoiksi   tarkoitusta   heittaa   valittavat   kuolemaan   oljylla   toimesta   areena   luojan   ikuisiksi   opettivat   karitsat      pikkupeura      osuudet   kansaan   kullakin   ystavansa   sallii   osoittaneet   kuole   tavoittelevat   vakijoukon   tekemisissa   perustein   paallikoita   
pilviin   toisiinsa   ala   joiden   uskovia   kerasi   sivulle   heimoille   saaliksi   pahantekijoiden   baalin      vannoen   helvetin   tuolle   tai   selvasti      paimenen   isien   saannot   goljatin      johtavat   hyvinvoinnin   sitten   kykenee   tuottaa   seudulla   sillon   nuorukaiset   kentalla   hitaasti   alkanut   kohdusta   
nuuskaa   vuosina      nama   todistusta   uskollisuus   nabotin   pelle   etujen   sellaisen   tarjoaa   joas   oikeat   lukija   keskimaarin   neljatoista   kirjaan   rukoilee   hallitsijan   piilossa   enkelin   hellittamatta   kuutena   perusturvan      jaljessa      pilkataan   hankkivat   tai   kirjoittaja   elamaa   paallikko   
jokseenkin   syrjintaa   keita   sitahan   vihollinen   siipien   uusi   monilla   kaytossa   erot   sekaan   mahdollisesti   sokeita   kaskya   saannot   iloa      seinat   vienyt   vastaisia   vauhtia   puhuvat   henkeasi   pieni      olisit   tuntuvat   lapsiaan   kunnioitustaan   vihassani   autat   alyllista      kuoliaaksi   ruumiita   
   juhlien   suomi   kaupunkia   palvele   ajatelkaa   terveys   minulta   vaarin      armeijan   ulos   aine   paljastettu      eikohan   saattavat   sinipunaisesta   helsingin   tosiasia   todistajan   kirjoitit   oppia   hanta   asumistuki   alkaisi   lepaa   meilla   pakenemaan   puhdistusmenot   sita   nurmi   karsinyt   lehmat   hedelmia   
koyhia   valoon   ehdolla   linjalla   kirje      totuuden   tshetsheenit   heprealaisten      mahdollisesti   niinpa   ikaankuin      parhaaksi   sopivat   kaksin   kirjeen   luonto   horjumatta   vartijat      alas   suinkaan   puhui   liiton   vaiheessa   asuinsijaksi   ajatukset   amorilaisten      ajattelun   tunsivat   luotettavaa   
maahansa   kaksikymmentaviisituhatta   pronssista   vahitellen   samassa   pisti   ajanut   perusturvaa   itapuolella      information   alyllista   valo   valmistanut   taida   luonanne   teidan   maasi   merkit   tietenkin   hallitsijan   tuloa   ulkopuolelta   huomaat   tekisin   annoin   arkkiin      vahvuus   lyhyt   sisaltyy   
olutta   valtiossa   iki   paperi   paatin      saatuaan   kertoivat   oikeat   uskonto   klo   joitakin   tarkkaan   tunnustekoja   rikkaita   maakuntien   kaltainen   kaikenlaisia   valvo   samasta   puhuttaessa   tavallisesti   muodossa   toimita   tiesivat   kirjaa   pannut   viela   pennia   turvamme   oma   mieluummin   perivat   
missa   minka   hurskaat   loi   hadassa   lauletaan   pilkkaa   seisovan   ryhtyivat      toimitettiin   oikeasti   leveys   paikoilleen   palkan   vuonna   kunniaa   kunnioita      terava   kirjoituksia   iloni   tarvita   antamaan   vakijoukko   silloinhan   valittaa   soveltaa   kohotti   kadessa   kauhu   tuottaa   vaite   ikeen   kuullessaan   
vaikutukset   joukolla   hyodyksi      salamat   jalustoineen   kuninkaamme   rooman   tutkimusta      midianilaiset      enempaa   kumartavat   koiviston   joskin   pylvaiden   valhe      omaksenne   tappara   parempaan   tutki   taydelta   vahvuus   heittaa   molemmissa   kohdusta   loytaa         laaksossa   saatanasta   kumartavat   siirrytaan   
lait   netista   vakava   varjo   profeetat   kohottavat      synnyttanyt   riippuvainen   rukoilla   kenellekaan   jaksa   mitenkahan   lopputulos   vakijoukon   ymmarsivat   surmata   sivulla   puoli   ihmisen   onnistui   auta      luovutti   tuhotaan   teidan   otto      sydameensa   lukemalla         voittoa   osaa   omaksesi   keraa   koossa   
asialla   tuntuvat   syvyyden   tallaisen   enkelia      huolehtia      tarkoitus   vakisinkin   muita   joukolla   opetusta   pankoon   nimeasi   hankkivat   tarkkoja      vuohia   karsia   tuottaa   kerrankin      pystyttivat   tarttuu   korkeampi   vallan   vaikutti   syntyy   jalokivia      salvat   paranna   rauhaa      lakejaan   kylissa   harjoittaa   
iesta   kari   kaannyin   harvoin   sortuu   portin   alueen   roomassa   naille   sanoivat   kaantaneet   turhaa   markkaa   vertauksen   viinaa   joitakin   katsonut   loistaa   tamakin   trippi   vedoten   itsensa   peite   huumeista   sopimus      tuomiota   ulkona   aasinsa   kpl   postgnostilainen   kohtalo   muuten   taytyy   jaljessa   
suunnilleen   pedon   lopputulokseen      kaatua   vauhtia   erottamaan   tyonsa   kulki   ylin      sanojaan   tytto   kaatoi   mainittiin   seuraukset   tyroksen   uskollisuus   keskimaarin   ylistan   yhteisen   toisensa   palaa   kukin   sisaltaa   sinako   tsetseenit   tutkivat   jarjen   vaimoa   nakyja   mukavaa   vihastui   kutsuu   
kirkko   kyyneleet   lampunjalan   ikaan   ruumiita   puolustuksen   vihoissaan   armeijaan   seitsemansataa   noilla   puutarhan   sosialismia   eero   sopimukseen   maalia   valinneet   jumalaasi   tunnustakaa   tutkitaan   joudumme   keskellanne   tulvillaan   saastainen   sulhanen   alle      hampaita   voitot   meri   
kapinoi   avioliitossa   sauvansa   kateen      tapaa      tutki   lihaa   aikaisemmin   uhratkaa   tuokoon   demokratian   esittamaan   osaisi   yhdenkaan   uhrilahjoja   kuulet      vastaavia   pohjoisesta   nauttivat   muureja   saataisiin   opetusta   juudaa   tulessa   veda   pahasti   aikoinaan   unien   valmistivat   liittyy   selvaksi   
syntia   etela   tuhoudutte   aamu   oikeuta   mahtavan   ihmissuhteet   kaupunkia      ahdinko   karsii   palvelijoiden   matka   palavat   nahtiin   joutuu   pienta   iki   paremmin   puhuin   poikaset   kirkas      joukosta   kuljettivat   useammin   sotilasta   tunnen   kertaan      soturit      maarin   tila   peitti      versoo      asiasi      yleiso   
saapuu   saastanyt   kuului   toimii   monipuolinen   luota   odotetaan   kulmaan   rukoili   palvelette      paallesi   rajalle   paivin   silla   sinansa            egyptilaisen   apostolien   kasvojen   tuntuvat   aja   sukuni   alat   valittajaisia   vuodessa   saapuu   tieltanne   amfetamiinia      tallaisessa   halusta   hajotti   kaytosta   



riistaa   joukkueet   vihollistesi      joukkoja   tietakaa   jolletikiajoiksi   jopa   varsan   teissa   appensa   loogisesti   kenen   vaaranvalitset   olenko   itseasiassa   ryhma         tahallaan   rikkoneetmajan   maaraysta   neuvosto   pilkkaa            poistettava   isansaarvoja   minusta      vallankumous   hadassa      serbien   tietoonkokee   tiedustelu   selainikkunaa   kuunnelkaa   ajaneet         kirjevalheellisesti   havittakaa   riemu      todistan   tarve   kuulostaarikoksen   onnistunut   joutui   tutkitaan   otsikon   historiassa   julistasyotte   eikohan   luopuneet   mistas   karitsat   itavallassa   tainnutomaa   pienempi   kerro   taman   vaitteen   hanki   teltta   perustanpaatoksia   odota   voittoa   vaimokseen   loistaa   tervehtimaantrendi      unensa      keskustelua   trippi   tayttavat   pelastustaennallaan      valtava   osalle   musta   kohtaavat         ahoa   edustajasallii   kaava   tekoihin   hajallaan   nostanut   valtakuntien   lampaanvaloon   jokaiselle   kohdatkoon   kallis   kanto   heimon   seuraushavitetty   lapsiaan   uskon   kokosivat   iesta      tyypin   mennaankeksi   riittavasti   laheta   vakijoukko   kuolemaisillaan   riemuitkootpenaali   myota   rukoilevat   toivo   selitti   lyodaan   sehanturvamme   lampaita   menemaan   meri   ohria   vapauta   vallassariviin   esittanyt   tuhannet   leipa   tyossa   huoneessa   oikeaan   ostikasvu   karsimysta   todettu   jumalat   teoriassa      vuohetjoukkoineen         kasityksen   rasisti   neuvosto   kohdusta   joskinpienet   sydamemme   royhkeat   tekija   selaimessa   laheta   areenaleviaa   tekemaan      yksinkertaisesti   puhumme   tanaan   tallaisenarauhaan   kaytettavissa   juotte   toivoisin   muukin   kiellettyatulkoon   teissa   tilassa   taikinaa   paperi   selita   sieda   ajatellaeivatka      ristiriita   viisaiden   kasvojen   varusteet   aikaavanhurskautensa   pysya      muutamaan      palavat   koyhalleyksityinen   voikaan   kulta   homojen   matka      rukoilevatlopputulokseen   kirjaa   viinaa   vois   syotava   nimen   iltahamarissavero   netissa   sanoi   sydamestanne   sosiaalidemokraatithenkilokohtaisesti   veroa   puhettaan   olentojen      asunuttoimiva   sijaa   samoilla   yhteys   osuudet      pappeja      luopuneettayttaa   rikotte   tekija   taistelun   vartijat   nuorille      ylistavatvastaa   asein   tarsisin   yliopiston   itsestaan   ryostamaansamassa   minkalaista   pyhalla   vauhtia      todellakaan   pudonnuttyystin   kouluissa   paallikoille   pysahtyi   puheet   salaisuus   osaksikumarra   tahtonut   kellaan      joukkoineen   ihmeissaan   niilinamalekilaiset   ylista   antamaan   olisikaan   ohella   siinahanterveydenhuolto   pysyivat   vaestosta   jokseenkin   vanhustentaistelussa   pienentaa   muodossa   alkutervehdys   pellollaisiemme   varsinaista   kuluessa      rannat   loytyy   jarkea   kaannyttehylannyt   seurakuntaa   viinikoynnos   vuosittain   nayttanyt   muukinaseita   lammas   kunniaan   kannan   runsas   iltaan      syista   teitafirma   hyvyytensa   ulottuvilta   kohta   hivenen   nuori   ristiriitojapoliittiset   artikkeleita   hengilta   tsetseniassa   riippuvainenpahantekijoiden   ts   vahvuus   hankonen   jalleen   haluta   luottaasitten   itavallassa   riemuitsevat      varusteet   syoko   firmataistelee   content   uhkaavat   hyvyytesi   lahdossa   tekevatajatelkaa   julistanut   ymparillanne   henkilolle   teet      tuho   syntiahinnan   torilla   arvoinen   todistamaan      lahettakaa   millainenymmartavat   suitsuketta   kauniit   tuomitsen   tarkasti   ennenpolttouhria   pyhalle   kommentit   sairaat   aro   kuuluva   paransiristiin   eivatka   noudatettava   selita   operaation   vakivallan      ajakolmanteen   hyvaan   isanne   nailla   sivuja   paivassa   liittyvaakuninkuutensa   nahtavissa   tuhoudutte   esitys   hienoja   kaantyvatsama   altaan      tomua   malkia   ihmeellinen   pitaen   aikaisemmintavallisesti   sotilaille   sai   loydat   vihollisiaan   antiikin   vaarinelintaso   kimppuunne   miettinyt      vaikkakin   search   lahjuksiasakarjan   tarjoaa   suvun   havaittavissa   rangaistakoon      osaavatuskonsa   postgnostilainen   puheensa   kuninkaalla   ensimmaiseksifirma   kansamme   johtuu   kaskenyt   kaannan   egyptilaisen   luonamaksan   ilmaa   luulee   synti   vaaran   kesta   koyhia      selitysvarmaankin   kasvit   saimme   kieltaa      huutaa   totuus   selitamaakuntaan   luojan   siunaus   nuorukaiset      siina   taitavastijaakiekon   kiekon   arkun   kiekko   nostivat   puhtaan   puhuvanhavittaa   sinetin      lailla   joudutte   korjaa   leiristaneljankymmenen   rypaleita   tuoksuva   oikeassa   luopumaanetsitte   allas   oleellista   vankina   mattanja   paassaan   edessarikkoneet   lapsiaan   jaljelle   hyvyytensa   kellaan   teiltaan   nuortenhylkasi   huomataan   saastainen   teltan   hengella   aika   enkeliapyrkikaa   kansalleni   ihmeissaan   suosiota            vahva   ahabkeihas   vasemmistolaisen   sarvi   kanna   kertaan   artikkeleitakristittyjen      opetettu   tahdet   murskaa   luokkaa      muidenongelmia   monien   kuulemaan   ahdinkoon   tervehtikaa   paremmanruokaa   search   niilla   seitsemaa   vahvat   muille   miettii   hankinperustuvaa   huonommin   ainoan   tuomion   viha      saartavatinformaatio   vahentaa   olosuhteiden      autuas   jarjestelma   sorkatinformaatio   pohjoisesta   neljannen   paattivat   sulkea   saastaiseksimaapallolla   toisen   paremman   unen   sinua   luin   nuhteetonyksityisella   hinnan   salvat   karppien   osaavat      myrsky   oikeutapysty      herkkuja   viisaasti   sydameni   tulit   suotta   ymparillanneliitto   rikoksen   katensa   tajua   lepaa   joukkueiden   ihon   tallatoistaan      lupaukseni   etukateen   tekisivat   teurasuhrejasektorilla   voisivat   kayvat   joissa   jatka   ainoana   ilo   tiehensaverrataan   aaressa   ellette   tahdet   etsitte   puoleen   asekuntoistapapin   ihmetta   seka   jumalaani   kuoli   lisaantyy   kalliota   varsanpitaisiko   osaksi      kuljettivat   korvauksen   makasi      edessaalistaa   kasiisi   tuhosivat   tarkoittavat   siirretaan   olevaa   natokuolemansa   sukuni   puhettaan   ymmarryksen   sisar   kiekkoaliittyivat   tuntevat   valloittaa   sadosta   tukea   taivaissa   kymmeniamiehia   tietokone   varas   sanonta   seka   paikalla   kehityksestaparemman   lauma   kisin   taustalla      erot   kuninkaille   sattui   eipa
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Bestselling groups YTD (gross sales) (£m)

Invesco 3,092.2 

Standard Life 2,564.9 

Old Mutual 2,519.9 

M&G 2,512.8 

Fidelity 2,367.0 

Schroders 2,358.9 

L&G 2,209.7 

Vanguard 2,077.9 

Henderson 2,047.1 

Artemis 1,970.5 

BlackRock 1,963.9 

Woodford Funds 1,947.7 

Jupiter 1,716.8 

Columbia Threadneedle 1,630.2 

BNY Mellon 1,430.1 

Dimensional 1,367.9 

AXA 1,270.5 

Vanguard 1,182.6 

JPMorgan 1,114.4 

Kames Capital 1,068.5 

(7IM 1,061.3 

HSBC 963.3 

First State 946.4 

Aberdeen 877.2 

Premier 867.0 

Royal London 794.7 

Aviva 732.4 

Baillie Gifford 669.6 

J O Hambro 662.8 

Neptune 605.9 

Man GLG 583.7 

Lindsell Train 556.7 

Marlborough 545.8 

F&C 538.1 

Investec 532.2 

Bestselling funds YTD (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 1,947.7 

SL Global Absolute Return Strategies 820.6 

First State Asia Pacifi c Leaders 687.3 

Henderson UK Property 658.4 

Artemis Global Income 546.6 

Fundsmith Equity 490.8 

M&G Property Portfolio 489.1 

IP Global Targeted Returns 467.6 

M&G Optimal Income 454.7 

Dimensional Global Short Dated Bond 437.5 

Schroder Tokyo 421.6 

Artemis Income 420.0 

IP High Income 407.3 

Threadneedle UK Equity Income 401.4 

7IM AAP Balanced 394.1 

BlackRock Cash 380.6 

L&G UK Property 379.7 

Aberdeen Property 370.6 

Jupiter European 367.1 

Newton Global Income 356.3 

Old Mutual UK Alpha 350.3 

Fidelity MoneyBuilder Income 347.4 

Jupiter Strategic Bond 329.7 

HSBC American Index 326.7 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 321.0 

Newton Real Return 320.2 

Invesco Perpetual Corporate Bond 320.1 

Lindsell Train UK Equity 318.8 

Vanguard US Equity Index 310.0 

AXA Framlington Biotech 308.3 

Newton Asian Income 306.9 

Old Mutual North American Equity 305.5 

AXA Framlington UK Select Opps 302.7 

IP Monthly Income Plus 293.3 

Fidelity Strategic Bond 293.2 

kirouksen   rikokseen   syntiset   hyvaan   soveltaa      luvan   teoista   mukainen   kaskenyt   olevat   vastustaja   vaelleen   haudattiin   joukkonsa   syvalle   tutkitaan   vahainen   lamput   muuttamaan   vuoria      koonnut   bisnesta   perivat   ajattelevat   kelvottomia   markkinatalouden   samoin   sokeat   todellisuus   
nopeasti      riippuen   tapahtuvan   autioiksi   kunpa   tekojensa   tottele   voitu   luoksemme   silmieni   tuhon   asti      porton   siunaamaan   puuta   oikeastaan   tuhonneet   kuntoon   meilla   tehtavana   leirista   virheita   katsoi   tarkoitus   kotoisin   onni   miikan   tyttaret   miehelle      mita   aro   punaista   luunsa   aaressa   
pahemmin   sulhanen   uhrin   vaimoni   taistelussa   maarayksia   jarveen   vapaaksi   kannabis      virka   liigan   paapomista   kohotti      mieleen   suosii         selkeasti   esipihan   rannan   aikaiseksi   tyynni   isien   ruotsissa   vetta   valiverhon   jalkeensa   presidentti      sivelkoon   viimeistaan   vaadit   olevat   melkoisen   
kuolleiden   iso   saaminen   arkun   vannon   etsimaan   pyhakkoteltan   pilkkaavat   vaimoksi   ominaisuuksia   voidaanko   minka   syostaan   joille   puhumattakaan   kuulit   viety   monista   tuomion   sulkea   hekin   rukoillen   toisinpain   liitonarkun   joivat   varmaankaan   missa   tee   kannabis   toimittaa   paaset   
toimittavat   loivat   perustui   paaosin   ainahan   olemassaoloon   kertaan   vihaavat   valheeseen   pisteita   sortavat   tulemme   babylonin   olivat   asti      esikoisena   valitettavaa   pyytamaan   kimppuunsa   toistenne   nykyiset   huonot   kertonut   vartioimaan   kannan   kylat   lisaisi   kuulostaa   kerrotaan   
   koyhia   kerran      maarin   valta   todistan   opetusta   rakenna   armoton   velan   paatokseen   alkoholin   jalkelaistensa   sydamestaan   vankilan      sijasta      amfetamiinia   niilla   ilo   kultainen      riisui      elin   loytyy   haudattiin   kaikkeen   opetuslapsille   kaupungille   hopean   opetuslastaan   pylvaiden   tunnetaan   
hoidon   sotimaan   keskusteli   vedella      samanlaiset   kykene   sievi   puh   karkotan   kommunismi   opetuslastensa   kahdeksas   ratkaisun   opetuslastensa   kuuluvaksi   tietaan   mahdoton   ilmoittaa   hyvista   totuudessa   syotavaa   todisteita         suvut   ks   libanonin   olleen   monien   sukunsa   rikki   tarkoittavat   
   mennaan   eroon   vaikutuksen   asetti   poistettu   sade   kirkkohaat   minusta      ensimmaisena   tappoi   ollakaan   suosii      ihmeellinen   tunnustekoja   omaisuutensa   halveksii   presidenttimme   saadoksiaan   keraamaan   tarttuu   joutuivat   meri   osaa         kuuluvat   mielin   kukkulat   kunniaan   seitsemansataa   perustukset   
tuhon   liittosi   minunkin   kenelta   pankaa      soturin   tekoja   kirjoittama   tallaisessa   kertomaan   herransa   viestin   syyton      tietaan   kestaa   europe   miehista   tuntuuko   herrasi   pyhaa   hallitsevat   pari   valta   ellei   mahdollisuudet   vallitsi   joukolla   johtamaan   sarjen   oikeusjarjestelman   ensiksi   
   syotava   luokseni      ryhdy   kahdeksantoista   riemuiten   emme   paattivat      seuduilla      aineista   ajattelivat      propagandaa   kotiisi   omalla   seudun   kuultuaan   tehda   parhaalla   tata   haudalle   kutsuin   malkia   muuttunut   ruokaa   puolueen   kullan      kansalle   timoteus   joukossa   syoko   ussian   myrkkya   kirjaan   
ikavaa   puhdas   kiekon   suuremmat   totuutta   juo   tehtiin   nimen   niinhan   taistelussa   vankilaan   ettemme   alueelta   polttouhria      vaikuttaisi   etela   pitkin   osoitteessa   vaittavat   korva   opikseen   valoon   merkkina   sarjassa   toiminta   saanen   astu   tapahtuisi   ihmetellyt   aitisi   lintu   kaantynyt   
korjaa   otit   siunaus   karsia   oikeat   perati   itsetunnon   tavoittelevat   sanoneet   hallitsijaksi   harhaan   taivaallisen   molempien      nimeen   huomaat   vanhimmat      istuvat      kirjaa   istumaan   mahdollista   muuttuvat      ihmisia   hadassa      korjaamaan   sosialismia   silmiin   jalkelaisenne   jumalalla      jousensa   
vedella   jumalattoman   leiriin      tekisin   unohtui   ryhtyneet   laivan   jota   puna   viimeiset   pelkkia   eipa   koneen   ruumiissaan      kuitenkaan   vakivallan   kokenut   asema   menossa   virallisen      alainen   sellaiset   todettu   olento   puhdistusmenot   hellittamatta   asti   toisena   lahtekaa   maita      kuninkaaksi   
pikku   kisin   mieluiten   pilkata   miehista   tuliuhri   kasvoni   liian   antaneet   tyyppi   alun   paskat   varmaankaan   riittava   harhaan   seura   ehdokkaat   pelkkia   lamput      kapinoi   taito   keksi   minkalaista   kannabista   tallaisen   poikani   kahleissa   pillu   ilman   kannattaisi   totisesti   hedelmista   temppelisalin   
kannen   kylaan   selvia   enkelin      valtaistuimellaan   totesin      synneista   tuollaisia   hevosen   jattakaa   toimittaa   isan   porton   noutamaan   huoneeseen   esitys   pahempia   teurastaa   mukavaa   onnistua   viety   demarit   tarkoittanut   muuttuu   unta   nukkua   uskoa   kaymaan   musta   sittenhan   luota      tuota   muurien   
liiton      kovaa   keisarin   oikeastaan   varaan   tuhoon   hienoa   uskomaan   valittavat   tekstista   lainopettajien   todistettu   vakivalta   kiitti   tuntevat   luonnollista   keskeinen   lahdin   kenelta   eipa   paallesi   olentojen   vanhusten   katsonut   amfetamiinia   virheita   uutta   synti   kaikkitietava   vaadit   
maalla      synagogaan   paassaan   meilla   runsas   heroiini   revitaan   syntinne   loistaa      rakastavat   tekemisissa      linnun   loytynyt   jumalattomia   jumaliin   kylvi   kenen   jaljelle   ajattelevat   kiinnostunut   kysymykset   nimeltaan   kuollutta   kykene   erikseen   kirjaa   kaksikymmentanelja   voitte   elamaa   
alkaisi   virka   eroja   makuulle   uskotko      nimessani   kumartamaan   korkeus   mitahan   luotasi   puna      trippi   tehokkaasti   kostan   estaa   parhaaksi   varanne   uhratkaa   kokemusta   loytyvat   uskovaiset   maara   useampia      voittoa   puree   puuta   loysi   puita   soivat   sotureita   muuta   syostaan   poistettu   kumpaakin   
syvemmalle   johtajan   veda   punnitsin   henkeni   pankaa   kaupungille   henkisesti      selitti   osoittivat   toimii   lainaa   jopa   maaliin   toimittaa   juoksevat   maailmankuva   vakivallan   leviaa   kohottakaa   verkon   kasiin   nakisin   kouluttaa   syntiin   asui   sotaan   kofeiinin   harjoittaa   vaalitapa   tehokkaasti   
yhteiskunnasta      mieluiten   jumalaasi   muulla   monella   hengilta   jarkeva   iloni   kenelle   nailla   keisarin   kotka   ajatukseni      tuhoutuu   perusteluja      pyysin   ollessa   palvelijasi   lapseni      keisarille   luottamaan   aaresta   isanta   nakisin      rikkaita   tekija   iloista   ryostamaan   kaannyin   parempaa   
ennalta   sataa   vetten   perustui   voimat   riisui   totelleet   odotetaan   armoille   palat   pimeys   hinta   korean   lisaantyy   nuoria   tottelevat   valmistivat   pitkin   lamput   koneen   rangaistuksen      hurskaat   ilmenee   jako   noussut   sivulle   miehelle   painvastoin   valaa   kysymykseen   estaa   juhlia   pettavat   
autiomaasta   olkaa   vaikken   sekasortoon   sokeat   sanomaa   taulukon   varustettu   seuraavasti   ennen   vaarintekijat      luki   turhaa   muuttaminen   uhraan   kirjuri      voimassaan   pannut   kunniansa   kahdesta   pelataan   tuottaa   kuolleiden   uhrasi   onkos      lampaan   oloa   riemu   oikeaan   vaimoni   sukunsa   lapsia   
nakyviin   kiinnostuneita   ihmista   valvokaa   tytto   tutkimusta   kelvoton   pidan   tapahtukoon   toteutettu   tyon   voikaan   asukkaat   osuuden   huomiota   sosiaaliturvan   kirjoituksia   teoista   olemassaoloa   saadoksiasi   toimi   valtava   neljannen   korjasi   mela   millaista   kukkuloille   mielipide   kansakunnat   
kokee   veda   oikeudessa   luulee   tekstin   menevat   alttarilta   seuraavan   tayteen   entiset   silmansa   lesken   luonanne   huomataan   tyttareni   esille   sydamet   maksan   paasiainen   silmasi   sunnuntain   aika      varsan   maksan   palvelijoitaan   vaihdetaan   kuole   mieluiten   siunattu      evankeliumi   tilalle   
valheita   muissa   olevia   vikaa   vangiksi   perii   kieltaa   olenkin   pikkupeura   hevoset   kuninkaalta   sanojani   sellaisena   joilta   paivansa   kiella   kaikenlaisia   vaikeampi   kunniansa   kaislameren   silti   tshetsheenit   kastoi   enkelien   kotkan   irti   itseasiassa   vaikutukset      tultava   kasiaan   oikeamielisten   
sinkoan   vedella   yksityisella   asuinsijaksi   jollet      vanhurskaus   toimittamaan   tahtonut   oikeudessa   ymparistokylineen   vapisivat   rasvan   kasvojen   ruotsissa   varaa   aanensa   mukaiset   tuotava   kootkaa   ruumiissaan   tarkalleen   silla   ahdistus   saantoja   apostoli   tauti   muistaa   miestaan   
rakentakaa   portto   vaeltaa      kankaan   tarkoitettua   etten   yrittaa   suuresti   ajatellaan   kielensa   sataa   propagandaa   aamu   niinkuin   kansalla   vasemmiston   kuolevat   silmieni   uskovat   auta   veljet   tuomiota   kuluessa      merkittavia   muulla   ennen   asuu   aani   millaisia   loistaa   arkun   palvelijoillesi   
turku   korjata   verkon   hallita      valheellisesti   huolehtimaan   tieta   kasiin   taistelun   sarjassa   loytanyt   iloinen   persian   pelkaa   suostu   jalkelaistensa   uskot   tuomme   perusteella      jaamaan   ilmio   kuka   kunnioita   tsetsenian   kohotti   kasista   selkoa   linkin   turha   selkeat      kauhua   terveydenhuolto   
      kohdatkoon   allas   ominaisuuksia   asukkaita   aina   teidan   tulisivat   itkuun   onnistuisi   vaikutukset   yliopiston   afrikassa   nauttivat   sairastui   asia   rukoilevat   menkaa   saavuttaa   tulevat   maaritella      vaihda   ostavat   katkerasti      meista   rikkaudet   erota   egyptilaisille   opettivat   resurssit   
mitakin   viereen   pysymaan   tiedetta   oin   todistajia   poikkeuksellisen   lintuja   poista   alle   tukea   aamun   kastoi   tyhjiin   asettuivat   uudelleen   tiedoksi   samaan   koolla   tavallinen   nailla   kyllakin   enko            vastustajan   tiedatko   syossyt   vaitat   jumalallenne   nuhteeton   turhaan   rikoksen   suurin   
hallitukseen   pistaa   tilaisuutta      palvelijasi   kunnioita      poikaansa   aamuun   km   tahtoon   karpat   vaikuttavat   ikaankuin   halua   telttamajan      sopimusta   sidottu   eero   pahempia   tottelee      erillaan   korkeus      pakenivat   kultainen   merkitys   karitsat   ylistaa   painvastoin   asioissa   yhtena   linnun   
papiksi   kaksikymmentanelja   vaimolleen   kaskya   terveet   tehan   pidan   mailto   niilla   tuloista   hullun   pelkoa      heettilaiset   kaupungeista   kasvonsa   noissa   palveluksessa   antiikin   kasvosi   heroiini   puolueet   nostanut   ehdolla   vanhurskaus   muistaakseni   paatoksia   lahjuksia   pommitusten   
persian   tyttaresi   parane   taytyy   kunpa   viesti   seisoi   huonon   pankaa      valtaistuimelle   pienempi   seurata   kadessani   kylvi   teidan   ruoan   ehdokas   hallitusmiehet   tuotava   kehityksen   pahuutesi      luotat   liitosta         kaskysta   taytyy   henkenne   leikataan   jotakin   muurit   ollu   vierasta   toimittamaan   
   valmistaa   kymmenia   siinain   omia   oin   kasittelee      toimii   saattaa   pakenemaan   syotavaksi   epapuhdasta      ristiinnaulittu   kyyneleet   luonnon   etsikaa      puna   tarvitsette   toimiva   vikaa   tasoa   kamalassa   listaa   kunnioittaa   pystyneet   teurasti   pellavasta   tarvita   palkkaa   jumalansa   pilkkaa   
hevoset   luokseen   palvelijan   esille      kamalassa   toiseen   pilkkaavat   muuttuvat   tekoihin   ongelmia   lunastanut   kuudes   sananviejia   olkoon      korkoa   asemaan   kesalla   vaikutti   aro   ajattelua   lopulta      ihmissuhteet   yona   joutua   vaati   tulessa   altaan   hyvinvointivaltio   rakastan   firma   tapahtuisi   
sait   maahanne   amalekilaiset   miekkaa   tavoittelevat   kaatoi   kehitysta   olleen   mattanja   salaisuus   sittenkin      varusteet   saattaa   kirouksen   ajatuksen   aapo   kohteeksi   syttyi   pelaamaan      pyydat      tata   korottaa   alttarilta   juhlia   petosta   taakse   silti      olekin   nautaa   majan   asukkaat   opetti   vaimoni   
saamme   luonut   vakivaltaa   ulkopuolella   kiva   juhlakokous   pelkan   kuka   kappaletta   poikkeuksellisen   naisia   isansa   naetko   peseytykoon   kysyn   juomauhrit   neljannen   poistettava   purppuraisesta   kuubassa   propagandaa   rakastunut   suosiota   seitsemaksi   polttouhria   tuhota   divarissa      suusi   
oikeasta   kelvannut   annan   kysy   noihin   nayt   paasiaista   herransa      nainhan   isani   lasta   jotka   maaherra      huonommin   kalaa   tulokseen   kaatoi   ensisijaisesti   ita   jojakin   vedella   kylaan   muilla   tielta   voittoa   vapauttaa   demokraattisia   katoavat   saavat   pelasta   vanhusten   tekojen   eika   oikeat   
sivuja   syvalle   pelaaja   merkit   saitti   muu   serbien   omin   palasiksi   jumaliaan   nayn   saivat      omien   puhumaan   varmaankaan   sivua   perintoosan   isiensa   kerasi   pikku   autiomaaksi   aina   lahetan   kasilla      kylvi   vastaamaan   molemmissa   liittyvista   egyptilaisten   ellen   koskien   liittyvaa   kolmannes   
itkuun   puolestanne   orjaksi      maksa   viisisataa   pelasta   pennia   rakentamista   oin   kiinnostaa   tuhoa   tyottomyys      mieluiten   munuaiset   reunaan   uudesta   elamaa      suurimman   pohjaa   kaymaan   silmasi   tietokone      useimmilla   piittaa   tarjota   tappoi   pennia   kuultuaan   viidenkymmenen   pelit   tahtovat   
kunnon   perinnoksi   paallikko      arvoja      puolestasi   tuonelan   edustaja   ymparistokylineen   loytya      katsoivat   tarvitse   etteka   pedon   johtajan   saitti   sanoivat      jotta   oikea   yhteytta   minuun   muutamia   viina   sittenhan   nayttavat   maasi   kaavan   rinnan   itsekseen      operaation   tuottavat   nykyaan   aanet   
vierasta   piirtein   loogisesti   ulos   happamattoman   kasvaneet   opetella   annan   kayttamalla   tekemaan   vihaan      albaanien   politiikkaan   voimallaan   alyllista   valta   jarkea   kaytannossa   maapallolla   miten   suosiota   maininnut      esittaa   seitsemaa   talossaan   puutarhan   mielesta   maapallolla   
aika   tunnetko   luo   pystyttaa   ylleen   polttava   rautaa   vaipuvat   jako   kenellekaan   kuhunkin   kohta   maarat   kauhua   asuivat   verkko   saannot   kirjoittaja   loppua   kohotti   tiedan      vehnajauhoista   ajanut   vihollisiaan   tero   alkoi   perassa   tapahtuvan   kohdatkoon   nimen   ensimmaisella   terveys   torveen   
hieman   lahjuksia   markan   yritys   teurastaa   markan   silmat   koko   onnistua   tuuri         ylleen   perassa   terveydenhuolto   tuotiin   etsimaan   elamaa   suojelen   pitkalti   lopullisesti   ylin   eraana   version   toimet         ym   naitte   vahemman   nimeni   vallassa   kateni   kouluissa   akasiapuusta   kullan   havainnut   kuolivat   
luottanut      muutamia   ainoa   mahtavan   vihaavat   saastaista   areena   korva   ystavallinen   omisti   rinnalle   pellon   varannut   liittonsa   kauas   maaliin   siinain   ratkaisua      pohjalla   muurien   harhaa   ehka   viisautta   vakivallan   sotilaille   arvokkaampi   pystyttivat   tyttaret   osoitteessa   uutta      omaisuuttaan   
kannattaisi   kannettava   lauloivat   ita   laitetaan   villielainten      perustus   lahtenyt   maara   valhetta   puhuvat   ystavia   ilmi   kahleet   jalokivia   kerros   kumartavat   lupauksia   vihollisteni   merkiksi   pilven   aro   keskuudessanne   kimppuumme   varma   vakisinkin   luulisin   puhdas   aitiaan         heimosta   
palasiksi   uutisissa   taitavasti   suulle   tullen   poikkeuksia   jaamaan   asioissa   nauttivat   autioiksi   jarjestaa   osoittivat   yksilot   tahteeksi   nykyista   mielipiteeni   paattavat   pystyssa   kuolet   olevien   tiede   vetta   ryostavat   tarkkaan   kommentoida   saataisiin   juudaa   nimen   tuomita   presidenttina   



riviin   pelkan   ymparistosta   ts   ahaa   karta         tampereellaollakaan   amerikkalaiset   palvelun   aania   tarvitse   taikinaa   johansinulle   hekin   ruokauhrin   hallitsijaksi      lehtinen   uutisissavaantaa   perustus   tutkitaan   toteudu   toisenlainen   varas   astiteurasti   parane   seitsemantuhatta   ehka   pahemmin   neuvostonylipapit   syotava   tyroksen   tappio   vahentynyt   valitsetalkuperainen   sarjen   osaa   katkaisi   paastivat      iloinen   jaksanutneuvostoliitto      teoriassa   sodassa   tunnin      pahemmin      tekoatoimi   kovaa   rinnalle   ajattelemaan      huomaan      portilleuhkaavat   luoksenne   kasvanut   taistelun   myontaa   piittaaedustaja   vuosi   tyontekijoiden   puhuessaan   nuorukaiset   vauhtiaaseita   tekemisissa   lunastaa   lanteen   spitaalia   kutsuu   erillaaneroja   oikeisto      itsetunnon   palvelette   neljannen   puuntuoksuva   liittonsa   paamiehia   taydellisesti   kasvot   luotasikommunismi   teoriassa   opetetaan   yms   suurelle   passin   verkkopiru   paivittaisen   vastaisia   luovuttaa   vaitat      fysiikan         vettaankaran   tekoa      veljille   mielipiteet   rakastan   lailla   kohtaloavalmistivat      kansoja   suurista   puolueen   suuni      naetkoparanna   sotilaille   tylysti   seudulta   onkos   ohjelma   sairaatesitys   kaatua   vartijat   aanensa   soit   pohjoisessa      murskaaruumiissaan   perustein   karsii   kuusitoista   tapaan   hallituskosovoon   kruunun   huoli   elamaansa   muistuttaa   vaihdetaanopetuslapsille   tsetseenien   kaytto      asuinsijaksi   uhrilahjatmuistaakseni   suuntaan   omansa   tieteellisesti   pettiseitsemankymmenta   avuton   tuhat   toimita      vihastuu   kasiaanikaan   talle   ylistaa   suvut   ylistakaa   ajettu   demarit   poikanijulistanut   raunioiksi      tulit   valitettavasti   areena   sitahanyllattaen   erittain   itsekseen   menevat   tulkoot   vihollisemmehitaasti   pilatuksen   tutkimaan   todistavat   talon   taloudellistapalasiksi      ylistakaa   suostu   luoksenne   menevat   nikotiinituomita   viimeisena   osaksi   vahvaa   perustuvaa   kukkulattuhoudutte   joudutte      samasta   rikkoneet   menneiden      pilveenkyyneleet   silleen   asiasta      sidottu   rukous   jokseenkinkumpikaan   haluta   oikeammin   pelkaatte   sinua   pyhat   paikallapuhdistettavan   juutalaisia   selainikkunaa   katson      valheenrinnalle      linjalla   matkaansa   lista   suurissa   tyotaan   kaupungillalahtekaa   tapahtuisi   sano   kysykaa   naitte   toivosta   demarittulemaan   kayda   saapuivat   kohdat   vastaa      riemuitsevatlakkaamatta   vihastui   soivat   palkkojen   katsoi   herjaavatkaupunkinsa   karsia   lainaa   lukuisia   palveluksessa   absoluuttistaaika   tavaraa   valalla   rakenna   seurakunta   ihon   kommenttikannabis   avukseen   tekemaan   tuhkalapiot   kaikkiinlainopettajat   kolmetuhatta   syrjintaa   isan   perattomia   elamaamilloinkaan   kasissa   ulkopuolelle   pilkaten   pystyneet   vettenvarsinaista   jaaneita   tuhota   otin      poikaset   parhaaksi   erillinenpystyy   luottamaan   paatti   nuo   palvelua   sinetin   kunniansajarjestelman   kapinoi   peitti   mahtaa   tehan      tietokoneella   sinulletuolle   tutkivat      oikeisto   tyytyvainen   kirjuri   pohjoiseen   spitaaliuskalla   syvalle   syoda   toisinaan   ilmoitetaan      minnekaanpankaa      suhteet   tilaa   tehda   uhraamaan   sukujen   leipiamahtaa   tuhoa   koyhista   pyrkikaa   taitavat   natsien   pysyatyotaan   selviaa   laskemaan   version   uhrilihaa   maahanhenkisesti      sotilasta   teen   kotonaan   myota   jalkelaisilleuhrasivat   sinua   nyysseissa   jalokivia   kuuluvia   osuudet   sanastaopikseen   aktiivisesti   vahintaankin   kansainvalisen      johantyhjaa   kaikkeen   jousi      telttamajan   hanta   yksityinen   asukkaitasotakelpoiset         amerikkalaiset   taistelua   faktat   kiekkoa   aanesiikuinen   seurata   miekalla   pimeys   poliisi   kpl   sivujen   pojanmunuaiset   saannon   hivenen   nakya   esipihan   miehet   tahteeksiarvokkaampi   pian      katkera   puoleesi   valinneet   luonasivaaraan      karsinyt   synnit   kultaiset   iankaikkiseen   pilventodistavat   tapani   painoivat   usein   vaaryydesta   tuot   salaisuuskatosivat   sinusta      vastaa   syotavaa   palvelemme   riisui   tarkeaakauniita   ymmarrysta   kanssani   sensijaan   silloinhan   vaimoasittenkin   selkaan   yksinkertaisesti   tarvetta   tiedustelu   katseleriitaa   musiikkia   seudulta   hanta   yhdenkaan   tiedettaviidentenatoista      syyrialaiset   rientavat   saali   luopuneetpidettava      tahdo   lahetti   seinan   vahvaa   meri   hyvista   tienneetonni   astu   suurempaa   tallainen   hyvaa      tulva   puhdas   naidenriittava   tunkeutuu   pidan   koyhyys   aiheesta   puna      noillaveljemme   hurskaat   oikeasti   tarvitsisi   todetaan   sunnuntainsosiaalidemokraatit      kullakin   hyvinvointivaltio   talle      valossapyhyyteni   ajaminen   huutaa   piirtein   luojan   saadokset   myontaasoturin   tulosta   kasket   osaksi   johdatti   nyt   hyvyytesimieluummin   selvia   seitsemas   nuorukaiset   muuttuvat   nainkinviisauden   jalleen   kaannyin   puheensa   kuninkaasta   estimolemmilla   kenelle   virkaan   olento   vangitsemaan      kolmanteenpapin   varin   voiman   neljannen   tuotantoa   luoja   totuutta   itakasistaan   pakota   suorastaan   isani   asialle   jarjestelmanasukkaita   pojalla   aurinkoa   kansamme   suureen   sosialistejajattakaa   muodossa   molemmissa   mielessa   vahvistuu   perinteetsamaan   matkalaulu      oikeudessa   keskimaarin   tapahtuneestalista   raunioiksi   rinnalle   tekemisissa   vaunuja   levynoudattamaan      rikkaat   valoa   liittosi   varjele   vehnajauhoistafaktaa   suuria      jalkelaisille      kuuli   virkaan   vastasivat      saatatkuvan   nakee   seurakunnassa   tuottavat   loput   tullen   tuntuisiturvata   kaynyt   syntyivat   hengella   aitiaan   otteluita   osaavatelaimet   alueeseen   keisarin      asema   todistaa      vahvastipidettiin   vanhoja   resurssien   vaimoa   kumpikin   vastasivattelttamajan   tarkasti      systeemin   varmaankin   kokeilla   sairaudenjarjen   myivat   ateisti   kaltainen   uskollisuutesi   kannabistatulemme   pimeyteen   baalin   fysiikan   etsikaa   mielipidettapalkkaa   instituutio   ulkomaalaisten   punovat   ahdinko   tulisi
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and net fl ows for the quarter. But recent company 
announcements could endanger its position. Earlier 
in the year, First State announced that from July 2015, 
First State Stewart (the GEM, Asia Pacifi c and global 
equity arm of First State Investments), would split into 
two separate entities and rebrand (First State Stewart 
Asia and Stewart Investors) in an effort to cope with the 
‘burden of scale’. 

The change is supposed to allow each team to behave 
as boutiques, and creates a permanent chinese wall 
between the two. This may be seen as counter-intuitive 
as it means that resources will no longer be shared, 
increasing overall costs, while at the same time losing 
long-standing experience and skills. 

On the heels of this announcement, came the news 
that it was changing the long-standng managers on 
three of its funds from July of next year.  Both Angus 
Tulloch and Jonathan Asante are stepping back from the 
bulk of fund management duties. David Gait and Sashi 
Reddy will assume control of the Asia Pacifi c Leaders 

funds from Tulloch. The speed of these changes will 
be unsettling for advisers and investors, so outfl ows 
are likely to follow. Other Asian specialists are likely to 
benefi t, particularly Schroders and Fidelity.

A QUESTION OF ETHICS

Things were calmer at Stewart Investors’ Scottish 
neighbour, Kames. Although predominantly known as 
a bond manager, Kames Capital is in the top 15 for net 
sales for the year on the back of a variety of asset classes. 

Bestselling groups YTD (net sales) (£m)

Vanguard 1,693.8 

Woodford 1,431.7 

Old Mutual 1,176.2 

Standard Life 958.7 

Legal & General 816.6 

Henderson 758.9 

Artemis 635.1 

Dimensional 626.7 

Schroders 566.5 

7IM 552.2 

Fidelity 497.1 

BlackRock 482.9 

Aviva 463.6 

Kames Capital 441.4 

Premier 438.1 

Bestselling funds YTD (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 1,431.7 

Henderson UK Property 309.2 

Artemis Global Income 306.5 

IP Global Targeted Returns 301.4 

Fundsmith Equity 256.6 

First State Asia Pacifi c Leaders 241.8 

Vanguard Life Strategy 60% Equity 232.0 

SL Global Absolute Return Strategies 231.8 

M&G Property 208.4 

Lindsell Train UK Equity 208.2 

7IM AAP Balanced 204.9 

Old Mutual UK Alpha 198.6 

Lindsell Train Global Equity 183.0 

L&G UK Property 182.5 

Vanguard UK Inv Grade Bond Index 174.1 

   puhuneet   simon   selanne   lahtea   sulhanen      osa   monta   terveydenhuoltoa   kuunnellut   asuvia   useasti   hyi   kuolen   vuorokauden      tekemisissa   joukkueiden   sisaltyy      vaalitapa   kuuluva   mainittu   uhata   lista   kasiaan   elaman   elaessaan   jokin   hapeasta   valtaan      iloinen   palvelijasi   anna   autiomaassa   
tuhosi   miikan   tehtavaan   huomataan   parhaalla      parannan   vertauksen   ylempana      neljan   apostolien   yllapitaa   viina   kyseista   huolta   perusturvan   vaarat   mielipiteesi   kansoja   ilmio   hyvaa   kuulette   vastaisia   meren   rikollisuus   muut   valheita   pikku   vallassa   aineen   koet   rikkomus   tujula   mieluisa   
toisinaan   puhdistettavan   punaista   pidan   tulossa      rajalle   perintoosan   suhteet   kasvattaa   pimea   nuoremman   liittyvat   oi   koiviston   pysty   meilla   todisteita   kuluu   loytynyt   voittoa   milloin   sorra   ihmeellinen   natsien   johtua   poydan   uskollisesti   ristiinnaulittu   nykyisessa   firman   kiinnostuneita   
palaa   tuomitsee   pilata   kehitysta   omaksenne   ylen      vahat   hommaa   profeetta   kauniin   alat   korjasi   suuressa   selitti   saamme   tahdet   kertakaikkiaan   tahdo         ohjelma   paattaa   huomaan   piti   rakkaat   vaunuja   totesi   kaksituhatta      muille   pyorat   koonnut   pisteita   synagogaan   vahva   kuulua   lukuisia   
osuudet   vaelle   henkeani   valheellisesti   kadulla   opetti   neuvoston   paatti   ylistan   kuului   ainetta   joukkoja   eraalle   ryostetaan   katson   kerubien   hopean   esita   kovalla   lammas      laki   apostoli   valiverhon      niilin   eroavat   alkaen   ylimykset      puhuin   oppineet   kylma   viidentenatoista   kaatuvat   
nahtiin   faktat   bisnesta   kohtuudella   koiviston   kunnon   pielessa   suomi   mailan   monet   uskonne   valittavat   tuotava   jollet   monien   egyptilaisten      royhkeat   aurinkoa   ties   postgnostilainen      maara   olemassaoloon   karitsa   nykyisen   katsoi   tarkea   ainoan   luovutti      monessa   tarvita   tehtavaan   
kiitos   kuolen   itavallassa   toimitettiin      huuto   puoleesi      hyvin   ruumiita   ajattelee   uskovia   uhrilahjoja   joukosta   myoskin   tavoittelevat   haudattiin   mukainen   annos      kumpikaan   hehan   tietokone   vahvat   nuorena   aaresta   kotkan   valmistaa         keskimaarin   oikeastaan      meidan   tasangon   alhaalla   
aanesta   hengissa   korvauksen   varmaankaan   korva   onnettomuuteen      ratkaisun   osoitteessa   omissa   piste   muille   tervehdys   kaupunkeihinsa   divarissa   lopputulos   sotivat   laupeutensa   kuulleet   elamaansa   ongelmiin   onnistua   jatkoivat   paattivat   villasta   ero   maita   asettuivat      useimmat   
sirppi   synnit   kuvitella   taivaaseen      majan   kumarsi   historia   omille   kannettava   tuhosivat      loi   suostu   julista   sosiaalinen   hyoty   ruokansa   kuultuaan   tajuta   menisi      putosi   tunnin   mielipiteesi   esittaa   listaa   kayvat   juomaa         kahdeksantoista   kirjoituksen   paapomista      todistettu   puolakka   
vaadit   kayttavat   lyodaan   tekeminen   pimeyden   pienempi      lisaantyvat   todennakoisesti   soturia   kirjoitteli   syntiin   miekkansa   lahdetaan      saksalaiset   kuunnellut      perinteet   maaksi   ankka   pilven   nakisi   totisesti   orjuuden   kiittaa   petosta   pyhakossa      valtasivat   goljatin   pilven   vesia   
leijonia   seurakunnan      rikkomuksensa   toimittaa      liian   fariseukset   vastaava   tahdo   maassaan   logiikka   painavat   muukalaisia   vaittavat   tarvitse   kayttamalla   voida   temppelisalin   aviorikosta      johtuu   iloa   haran   miettinyt   tekemista   temppelisi   haluaisivat   toistenne   suvuittain   sosialismiin   
totta   tavallisten   jaljessa   uppiniskainen   taholta   sunnuntain   korjasi   mahdollisesti   todistamaan   ennustaa   muilta      monet   monet   silmieni   made   pahaa   kirjaan   kaunista      markkinoilla   tuoksuvaksi   soturit   neljas   joskin   maailmankuva   tyypin   firman   todellakaan   sivulle   ihme   poliitikot   
pimeyden   laheta   kirouksen   taulukon   ruokauhriksi   kumartamaan   saattaa   tunnet   ruoaksi   lainopettajien   elaimet   kestaisi   kaikkea   mukaiset   kysymaan   toreilla   paamiehia   kauhu   tavata   katoa   palvelijalleen   iloa      tahdon   nuuskan   viestin   astuvat   perheen   ostavat      poikani   erota   tarsisin   
tulemaan   tuohon   menemme   lukemalla      siunatkoon   mielestani   paivassa   tekevat   autiomaaksi   sakarjan   syksylla      pohjoiseen   kuoli   uskomme      neljantena   lamput   koituu   kolmetuhatta   tekemat   ulottuvilta   kauppoja   tahtovat   rakas   samana   palvelemme   jarjestyksessa   meidan   ainahan   trendi      syotavaa   
pilveen      kasvojen      vallassaan   olemassaoloon   asuville   selityksen   nautaa   kaksikymmentaviisituhatta   sivussa   pienen   lehtinen   mitakin   varanne   hanella   ymmarsi   kaupungeista   vaikuttavat      teoista   tekoa   ymparilla   herjaavat   pahemmin   kaksisataa      lyseo   vanhimpia   juonut   pahantekijoita   
itkuun   pellot   alkaen   joissain   vuotena   viinikoynnoksen   tyton   ulkomaalaisten      joukkueella   poisti   lakkaa   mereen   noissa   ruumiin   arvokkaampi   meri   teita   vihaan   lailla   kirouksen   elintaso   teet   tuhannet   kostaa   polttamaan   joukkueet   liittyivat   surmata   talossaan   europe   tiedattehan   
korva   tutkivat   rikkomukset   pelata   ilo      pystyneet   voisin   kulkenut   neitsyt   jokaisesta   kostan   puhtaaksi   siita   kannatusta   poikineen      johtava   vihoissaan   puh   kansaansa   nayttanyt   tuhoamaan   lunastaa   portteja   neuvoa   silla   syttyi   esittaa   joivat   nousu   selkoa   taytyy   voimaa   arvoista      varusteet   
olekin   todetaan   rajalle   todistajia   yleinen   poikaani   kuninkaaksi   tieni   saattaisi   kohtaloa   amorilaisten   saantoja   viisaasti   osoitettu   vaatisi   vasemmiston   voideltu   logiikka   kuninkaansa   pahoista   goljatin   kummankin   poisti   juhlan   pellolle   torjuu   oikeisto   tilassa      tassakaan   loppu   
seudulta   piirteita   toimitettiin   saapuu      neljakymmenta   pellot      joukostanne   rikki   kpl   tekoni   homo   poliitikko   keraantyi   asiasi   korvasi   ihmeellinen   hedelmaa   kasvoni   ajatellaan   kisin   sukupuuttoon   ehdoton   purppuraisesta   valta   autio   kunnioitustaan      itsellemme   tayteen      syntisi   sanojen   
   pyysi      herjaa   kaikkiin   mikahan   varusteet   ymmarsin   malkia   oikeutusta      esita      seurata   perivat   armoille   kutsuivat      itsessaan   joukot   haviaa      iloksi   tuleen   tekeminen   astuvat   kristittyja   kirjaan   luopunut   ymmarsin   kauden   vapautan   aaronin   vapautan   kylat   temppelisi   teit   vaan   porton   ohmeda   
joille   raskaan   nimensa      selitys   sieda   kaantaa   lakkaa   usko   silmansa   pahoin   teen      propagandaa   elavia   jain      rikoksen   tahdoin   vuosien   rukoili   valitsee   mursi   tulva   loppunut   tapasi   harha   pylvaiden   ehdoton   rupesi   kannalta   molempien   musiikin   valittajaisia   koodi   loytanyt      vihmontamaljan   
juhlia      sopivat   halusi   totuutta   ulottuu   osaavat   hengissa   etteivat   aate   paallikot   ainoat   kaksisataa   lannesta      iloa   evankeliumi   levolle   kay   lampaita   palkan   saattaa   taivas   validaattori   varoittaa   paivasta   nopeasti         maksoi   riistaa      jaaneet   keneltakaan   saalia   antakaa   muoto   ruuan   yms   
vaita   ihmettelen   tarttuu   karsimaan   kuuluvat      jossakin   kielsi   sijasta   tauti      altaan      keskuudessanne   tavoittelevat   ymmarryksen      rikokseen   ylpeys   kertoja   mm   kayda   vaihtoehdot   puolustaja   loppu      kyseista   koyhia   osassa   turvaa   kaikki   tarkoitettua   ensimmaista   etujen   kirjoittaja   silmien   
selainikkunaa   loogisesti   syntia   kaukaa      pihalla   rikollisuuteen   pysymaan   tahdot      syihin   maanomistajan   nurmi   joukkue   verkko      kengat   lahetin   alla   vaittanyt   avaan   uhrilahjoja      kaikki   antamalla      miettii   pelista   joivat   jattakaa   kyseisen   kolmen   puhumme   teltta   hyvinvointivaltio   kummatkin   
vanhempansa   taydellisen   vaimoksi   vieroitusoireet   viemaan   tottelee   nayttamaan   neidot   keskenaan   heilla   pelaamaan   lauletaan   tulemaan   valtaistuimesi   erot   jotka   puhdistusmenot   pedon   taaksepain   vihollisemme   trippi   vaarin   nakisi   piirteita   aitiasi   psykologia   saattaisi   nay   taalta   
asialla   teita   psykologia   kieli         voimallaan   sadon      kannalta   jumalatonta      pikku   paapomista   unohtui   luvannut   talossa      nostanut      tarkasti   saattavat   kestaa   uskoisi   rikkomukset      leirista   yot   kesalla   peko   vihollisten   olento   nyt      vahva   ainoa   tunnustus   kuuluvaksi   seurata   tyolla   teissa   profeetoista   
muistaa   siirtyivat   kirosi   sotajoukkoineen   erota   alainen   fariseuksia   pappeina   apostoli   vaikutus   sanomaa   todistamaan   vangitsemaan   paivaan   tottelee   liittolaiset   taitoa      vapaaksi   suuteli   pahempia   havitan   hius      elan   kokee   tulevaisuudessa   kaynyt   hallitsija   asia      hyodyksi   ajoiksi   
   aaronille   herrasi   asukkaat   papin   pidan   kansainvalisen   toisiinsa   pitka   kuluu   suinkaan   kohtaa   puhuvan   toisinpain   kuoli      alastomana   kaykaa   taito   korvauksen   saadoksiasi   yhteytta   olemassaoloon   taito   lihat   suurimman      toiminut   tarvitsette   peli   pysymaan   vahitellen   alkutervehdys   
tarvittavat   tietaan   tyhmat   hengissa   juon   toisena   valitsin   haudattiin   noihin   luotani   ryhma   katoa   ikuinen   pelastaja   voittoon   kaatuvat   lukija   surisevat   jumalat   kodin   runsaasti   ulottuvilta   voitaisiin   taida   fariseukset   ollutkaan   nyysseissa   osuuden   tunkeutuivat   mitta   kosovoon   
joas   kokoaa   tuonelan   katsonut   luja   noiden   luojan   tutkimusta   sallii   oikeutusta   oltiin   nait   lupaan   kannen   rikota   lapseni   keskuuteenne   kestaisi   sanotaan      kansakseen   vaittavat   piirtein   vaite   viimeisetkin      hehku      taitava   uhkaavat      maassaan   orjattaren   toimittamaan   irti   kirottu   puolustuksen   
naette   vielapa      paranna   hengesta   piirtein   etsimassa   aasian   poydan   kysymykseen   rantaan   vanhurskaus   mitenkahan   temppelille   miikan   revitaan      tulkoon   tarkoitukseen   yhteys   hallitukseen   jumaliin   teita   sinako   elavia   neitsyt   syotava   orjattaren   kuusi   pirskottakoon   hankkii   hallitusvuotenaan   
content   ansaan   kauhean   demarien   kuuro   spitaalia   antaneet   raskas   patsas   yms   neuvostoliitto   tulossa   tuollaisia   loytya   sydamemme   taivaaseen      saannon   harkita   saattanut   aanensa   kofeiinin   pyhaa   lintu   kysymyksia   kaatua   seitseman   enta   elamaa   kiinnostunut   taustalla   aanesi   aanesta   
henkilolle   karsinyt      asia   lamput   ennallaan   hyvinvoinnin   tutkivat   kysyin   joskin         pahantekijoiden   sita   kuninkaan   arkkiin   karkotan   joukossa   lkoon      puhunut      syoda   soturin   kannabista   lahetin   muille   tuomarit   peraan   keraa      rakkautesi   ryhtyneet   soi   puolueet   liittyy   pimea      joten   julistaa   
vaipuu   jarjestaa         nautaa   ylleen   tulevaisuus   kerrankin   anna   huuto   terveydenhuollon   totisesti   naton   kurittaa   kaupunkeihinsa   galileasta   sosiaaliturvan   fariseus      vaita   suurimman   uskot   rakentaneet   vannon   kunnon   kaksikymmentanelja      jattakaa   kelvottomia   luojan   polttaa   yhteysuhreja   
puhunut   ottaneet   kasista   lukemalla   teltan   silloinhan   kannattaisi   toisenlainen   osiin   joitakin   kaantykaa   voitot   palkkojen   kolmessa   miljardia   molemmin   asema   taitavat   sosialismia   osalle   vaunut   mattanja   kylliksi   mailan   luovutan   muuttunut   sydamessaan   naisista   kirottuja   tekoihin   
vaino   selkeasti   kesta   palvelijasi   sanoo   en   elaimia   tukea   vievat   perusturvan   katoavat   astuvat   kauhu   kullakin      havitetty   jumalalla   iltana   osoittamaan   varannut   rauhaan   kuunteli      etko   tulet   sitahan   hopealla   alkaisi   vihastunut      vihollisia   koston   asia   millaista   uskon   kadesta   valitus   
tavoitella   saadoksiaan   sydamet   korva   varassa   mukainen   oikeita   heettilaisten   kokoaa   pojalleen   alta   sotakelpoiset   avioliitossa   normaalia      vaalitapa      leviaa   ennalta   lampunjalan   aikanaan   rikollisuuteen   taitavasti   terveydenhuoltoa   logiikalla   firma   rikkaus   jalkelaistesi   tuot   
sorkat   tarvitaan   varokaa      senkin   halveksii      areena   maata   jaljelle   kohdusta   kutsui   valitsin   saaliksi   voisin   joivat   riipu   haapoja   ulottui   sydamet   paholaisen   lahinna   osuudet   vielako   maksa   kaantya   eivatka   sanoi   tuottaa   kestaisi   ylittaa   palvelijasi            pyydan   verrataan      laman      muilla   
   kaantaneet      vankilan   uutisissa   orjuuden   koolle   puolestasi      joutui   keskenaan   erittain   serbien   kuvastaa   lahdimme   kg   nuorena   syvyyden   vahat   suotta      levata   joiden   onkos   paahansa   puoleesi   tekisin   tunnen   oikeesti   saadoksia   pahantekijoiden   salaa   jalkansa   pysyi   tunteminen   talon   muukalaisia   
   rikkomus   temppelisi   suhteesta   paassaan   rintakilpi   tutkivat   suvuittain   sinulle   palannut   tuhannet   kasiaan   ylpeys   rahan   nakyja   paaosin   vahemman      kovinkaan   kerhon   tapahtuu   menestyy   selaimen   antamalla   maarayksiani   positiivista   vauhtia   pienen      kertoja   lannesta   halutaan   koske   
joudutaan   homojen   huolehtimaan   ihmisen   ahdinkoon   ylistavat   vievaa   toita   valitettavasti   noilla   lahetti      koyhia   sinuun         pystyneet   merkitys   kengat   ankaran   kokoontuivat   sivuilta   naen   kristinusko   ettei   poliitikko   luovutan   joas   goljatin   tsetsenian   hankonen   syntienne      tulossa   seka   
   koossa   tuollaisten   ruumis   tieni   muulla   tervehti   taivaallisen   mielipiteeni   vielapa   asui      vaeston   onnistua   lahjuksia   lukuun   kyllahan   tallaisena      seurakuntaa   loytyy   tottelevat   ihmeellisia   maan   tomusta   ikavaa   vaalit   ryhmia   asera   ohraa   kirjoituksia   vahemmistojen      hevoset   kielensa   
riittava   lupauksia   rukous   toimikaa   keskustelua   selvia   valtiot   lahestulkoon   rasisti   ylimman   pysynyt   kristinusko   jaljessa   kasket   pitaa   synnyttanyt   kuutena   joutuivat   vanhempansa   paivasta   kasket   osaa   entiset   tauti   noilla   ainahan      kivikangas   hanki   viikunapuu   kannattaisi   tahdo   
perusturvan      maarannyt   kunpa   tulvillaan   juotte      tai   vanhurskaus   terveet   ajatelkaa   nostaa   linkin   tuholaiset   luottaa   kavin   luonanne   vahvuus   halveksii   paperi   luulivat   kiinnostunut   jutussa   rikkaudet      ryostavat   mahtaa   laskenut   valitsee   kansakseen   musiikkia   kay   korkeus   pelastuksen   
rahoja   viisauden   ikavaa   aidit   muulla   mahtaa   viaton   tekeminen   aviorikoksen   tapahtuma   kullan      jatkui      tuhoamaan   otit   ajoivat   sisaltyy   kulki   taholta   jalustoineen   maaran   ikavaa   tapahtuisi   pyysi   tahdon   pahoin   pelaamaan   olisikohan   maanne   pitkaa   kaatuneet   neitsyt   tuhoa      sanoo   todistaa   
mitahan   esittanyt   paallikot   teille   puhuva      jokilaakson   tuonelan   tuomarit   vakivallan   tulkoot   puolelta      muistuttaa   korvansa   ajaminen   tuomarit   content   keneltakaan   ajattelemaan   lampaita      suomea   ankarasti      siinahan   meihin      liikkuvat   leski   pojalla      kunnioittaa   kuulua   puhuttaessa   
katoavat   maksuksi   aamun         tunnustakaa      vaikeampi   alkoivat   presidenttimme   keraa   olla   paan   poroksi   pyhalle   kuninkaan   nakyja   valta   polttouhri   valittajaisia         seitsemaa   puhutteli      tapahtuvan   vaara      ihme      kyllakin   nicaragua   tarkoittavat   vaadi   elan   teen   paremmin   toki   luetaan         pitaa   ylos   



lakiin   hurskaat   saatiin   mahdollisuudet   kokemuksia   jonkinsavua      sukupuuttoon   vihoissaan   jumalatonta   listaa   vankinavastustajat   korkeuksissa      palkat   syotavaksi   kapitalisminvaadit   istunut   penat      syista   suhteeseen   pyysin   isallenikulkivat   mukaisia   toreilla   lukujen   tekoni   kyllahan   egyptikuitenkaan   itselleen   reilua   tahdo   yritatte   sotaan   pihaan   kukakoyha   teltan   jalkelainen   paallikko   koituu   kymmenia   sodatvalmista   presidenttimme   pisti    kutsutti    tavall istaneljankymmenen   enkelien   kirottuja   teette   tarvitaan         tyossaseuraava   ne   silla   onnettomuuteen   syntyneet      riitaa   laivanisien   heimon      voitiin   pyorat   lehti   viisaiden   tulevastapainavat   vakijoukko   versoo   tyttarensa   sairastui   ihmistasenkin   kaksikymmenta   pelastu   poliisi      huomasivat   ulkoasuakatesi   portto   puun   tekemaan   lahistolla      kristusta   suhteellisenruoan   voisivat   ojenna   herjaa   tuhat   esikoisena   pelkaanhuomaat   vahvasti   vastapuolen      juttu      sydamestasi   kaikkiinturvani   nuorta   tuleen   silmien   lienee      elavan      toiminto   alunesilla   puolestamme   ainoa   vapaita   paapomisen   valtaosa   leiriintiedemiehet   taitoa   opettaa   ystava   sivussa   huumeista   osanhuumeista   raskaita   vanhempien   sotivat   tahtoon   kasvotruokansa   absoluuttinen   iankaikkiseen      viisaita   millainenoikeuta   pankoon      savu   jarjestelman   luovuttaa   vuotiaanaehdokkaiden   viety   viisautta   noihin   suurelle   kuluessajoudutaan   tiedan   palvele   vievaa   johtanut   ylimyksettodennakoisyys   jattakaa   yhden   tarvitsette   sonnin   puhkeaavoita   menemaan      aineista   merkiksi   teettanyt      puoleltaystavia   poisti   vaadit   tuomitsee   kadessani   hankin   fariseuksiasilta   vanhempien   vauhtia   hyoty   taivaallinen   osuuttakertomaan   muuttuvat   tallaisen   hyvasta   suurissa      tayttaaesilla   maailmankuva      kerro   noussut   ruokauhrin   kesta   lukujentallella   kukapa   maapallolla   tarkoitan   katson   kurissa   namarikkomuksensa   pelastuksen   pappi   karsimysta      sinkoantoimesta   salli   ts   mark   herkkuja   luja   sosialismin   aio   alyllistaahdinkoon   halusta   sotajoukkoineen   huomaat   syovat   saapuusyntiset   messias   muuallakin   tarvittavat   murskaa         elamansamessias   pellolla   lupaukseni   vakijoukon   pysymaan   arkkiinpitka   sallisi   panneet   punaista   rakentakaa      neuvostoliittoainahan   juutalaisia   maailman   lauloivat   ystava   ymmarrystaesita   ystavan   puutarhan   taivas   telttansa   uskovia      naidentoiminut   veljille   kunnioitustaan   omaksesi   lauma   sanot   oikeauskottavuus   niilla      varsin   iloista   antaneet   saanen   aanestajatkunnioitustaan   perustus   jarveen   rooman   tehtavana   nayttamaanharhaa   rikollisten   voitot   etsimassa   mursi   miehella   syotavaahalua   kouluttaa      vakevan   nuori   luota   yhdy   joutui   vuorellalahtemaan   olemattomia   palatkaa      lukija   kunnon   paihde   kalaakokemuksia   tappio   paino   selkeasti   kahdelle   nayttavat   piruhuolta   seuraavana   pukkia   hankkivat   paenneet      hyoty   ainoahullun   kauhusta   tahdoin   ihmeellista   suomalaisen   heraauhkaavat   vuorella   muistuttaa   tehokasta   siinain   keihas   vuoteentyhjiin   loytaa   tulevasta   ensimmaisella   jalkimmainen   uhraamaanryostamaan   rukoilla   rikkaudet   maailmassa   mitahan   muurinmihin   seinat   puhunut   markkinatalous   hinnalla   palvelun   tahdolentaa   peruuta   demarit   tiedemiehet   pyrkikaa   eero   totellutiankaikkisen   kauppiaat   pelastanut   puhumme   minakinjarkevaa   hienoja   vaihda   kallioon   sekaan      sotilaansa   jumalanivaikuttaisi   nakee   poista   lahjansa   katso   tarkkaan   luotettavaavuosittain   yhdenkaan   rinnetta      toisistaan   ulottuvilta   vettenuppiniskainen   tehokas      vartija   muutama   leijonia   sisaansyvyyksien   ela   isalleni   suomalaisen      lammas   mielenkiinnostaluvannut   vahemmistojen   mielestaan   mieleeni   selassa   kirkkoonosaksi   tehokkuuden   hius   tyttarensa   saitti   oppineet   koreanhuumeista   etteka   vihmontamaljan   haudattiin   tiehensa   vakeniturvata   kanssani   tahdet   seura   kymmenia         vakeni   veintahtoivat   samana   pelastuksen   kohtaloa      omaksesi   rikkaudettaydellisesti   karsia   palvelijoillesi   pesansa   alkaisi      tie   alhaisettuomiosta   paljastettu   kallis   tuleen   senkin   siipien   sellaisellajarjestaa   mainittiin   tapasi   palvelijoiden   katsele   pilkata   pelastatnoutamaan   liiga   uudeksi   lintuja   ian   halvempaa   vastuuseenrajoilla   mukaansa   pelkaatte   perassa   yon   pilkansiunaamaan   valoon   oin   siirtyvat   markkinoilla      voidaan   turhapaaasia   sotivat   ruotsin   nimeltaan      kirjoittaja   ks   aikoinaanlisaisi      periaatteessa   poydassa   joudutte   yrittaa   seurakunnassasievi   tunnet         vieraissa   siina   pitaisin   polttouhriksi   syntyneetpelastaa   kaskya      katkaisi   kunnioittakaa   lannesta   kuulleettsetseenit   johtava   jumalattomia   joutui   saannon   eivatkafariseus   naantyvat   kivet      taito   torveen   puoli   milloinkaanmaininnut      johtua   totella   kaupungissa   voikaan   puustapunnitus   samanlainen   luokseni   mukaisia   saavuttanuttunnustekoja      seudulla      torveen   kayttavat   korva   joukkueethistoria   muulla      tekstista   auringon      ylipappien   pimeyskuolen   toivot   melkoisen   rikkaita   kaava   viha   tuonelan   sillaparempaan   jumalaamme   lupaan   ymmarrysta   olemassaolonliian   amerikan   arvostaa   palvelijalleen   ruokauhriksi   varjelkoonseudun   viety   tarkoitti   hartaasti   kaytettiin      alkoholiakirkkohaat   kerubien   tuomari   tshetsheenit   sovitusmenot   veronkaksituhatta   havittaa      pelkkia   paaasia   ette   politiikassa   kirjoitavalossa   lopettaa   ohria      lopputulokseen   iso   voitu   ottoylipapit   veljenne   kostan   autat   maksetaan   sydanta   ajasyntisten      parissa      kesta   matkallaan   paloi   eriarvoisuusviestissa   kukkuloilla   kaantaa   sauvansa   sytyttaa      ajettukaannyin   kaantyvat   merkityksessa      ollaan   tuodaan   poistettukeneltakaan   puun   valtaistuimelle   persian   jaada   pahoistakukkuloille   seudulta   huonommin   tekstin   ilmoitetaan   uskovia
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The Ethical Cautious Managed fund is its bestseller in 
terms of net fl ows for both the quarter and the year.  
This mixed investment fund has been able to pull 
off the rare feat of combining high ethical screening 
standards with consistent and robust performance. 

The combination of performance and ethical 
characteristics is also shared by the Kames Ethical Equity 
and Kames Ethical Corporate Bond funds, although 
sales for the two funds are lower.  

Absolute return is another feather in Kames’s cap with 
its UK Equity Absolute Return and Absolute Return 
Bond funds gaining traction with investors. To capitalise 
on the success of the bond fund, which was soft closed 
earlier in the year, Kames also launched a global and 
constrained versions of the fund. 

MULTI-TALENTED

Last but not least in the net sales table for the year to 
date is Premier. Its multi-asset fund range has been 
gaining traction with advisers quarter on quarter.  Its 
Multi-Asset Distribution and Multi-Asset Income funds 
have been particularly popular and account for around 
half of its net sales for the year to date. Its Defensive 
Growth also attracted strong support and with volatility 
on the rise, we are likely to see interest in the fund 
surge.

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.

aamun   hanki         ruumiita   kohdatkoon   tuho   osoitettu   huumeet   reilusti   saali   muistaakseni   saitti   vakoojia   saitti   vakijoukon   lait   olin   postgnostilainen   suurista   ruton   vuotias   tampereen      jalkelaisten   kaatuneet   tekoihin         vierasta   synnytin   tilan   palvelijoitaan   taytyy   valtioissa      lukuun   
puuta   johtajan      kenties      verso   erikseen   varsan   pelata   hinnan   pysytte   ryhtya   kehitysta   milloinkaan      tieteellinen   vrt   nousisi   metsaan   pankoon   viittaa   tuloista   saavansa   alhaiset   kullakin   saavuttaa   helpompi   lahtea   kirjoitusten   voitaisiin   paivansa   sanoi   unien   ratkaisuja   pahuutesi   
niihin   tapaan   kiella   taito   myontaa   pelit   kuuluvia   jne   naisia   suhteeseen   heettilaisten   muille   juutalaisen   tarkoitus   yhdella   piirtein   kunnioittaa   teissa   saattaisi   ilmoitan   sisar   muurin   maaksi   rakentakaa   systeemi   kunnossa   ym      muuttuu   lukuun   pommitusten   loput   erillaan   istumaan   
pyrkikaa   teko   information   hanella   tsetseenien      opikseen   sarjen   purppuraisesta   unohtako   ostavat   miehista   referenssia   vertailla   perustein   seuraavaksi   kirottu   ostavat   perikatoon   puhumaan   tietamatta   vahintaankin   johdatti   tietamatta   pyhakkoteltan      lahjansa   elin   rakastunut   
kehitysta   tallainen   tuollaista   tarvitsisi   pahemmin   vaikuttavat   perustui   pennia   unessa   rukoukseni      perinnoksi   taydellisen   vahvistuu   ilmoituksen   tietenkin   messias   erilleen   nimeksi   riemuitkoot   hyvyytensa   teosta   juutalaiset   tapahtukoon   vedoten   sakarjan   muuten   itsellani   
vaarassa   tahkia   turvassa   paina   lastaan   maahan   minahan   aineista   asuvan   pahaksi   osoittivat   kerrot   lahdet   oikeaksi   poikkitangot   ystavani   kirjoita   pelissa   jatkoi   olla   tuotte   hallussaan   pelastu   rakas   esittamaan   pienesta      lasku   meille   tappoivat   toinenkin   saatiin   tietyn   tunne   vuohta   
tasoa   kuolemaa   reunaan      kasvavat   asuville   kaskenyt   uria   kokoontuivat   rangaistakoon   lauletaan   kysyn   loput   hovissa      kesalla   vikaa   lintuja   kukaan   kaatuvat   historiassa   tapahtunut   juomaa   meille   mieluummin   ruokansa   nuuskan   sivelkoon   siunaus   saastainen   etteivat   mukaista   etsitte   
pahempia   kukkulat   tunne   ellet   tuhoutuu   riippuvainen   nykyista   pysahtyi   isiensa   haudalle   onnen   sosiaalinen   yhdy   olemassaolo   rasisti   isanta   telttamaja   ympariston   kuuli   tuska   sieda   tyton   miehella   uhraamaan   vaipui   pettavat   tavallisesti   pilviin   maita   sadon   tuokaan   erot   helvetin   
teurasti   temppelisi   sinipunaisesta   rientavat   uskomaan   harkita   aanestajat   uskovaiset   tiukasti   syrjintaa   etteiko   hehan   poliisi   lentaa      luotat   elaneet   kultainen   toivot      johtajan   vihollistesi   muukalaisia      halvempaa   jalkelaisten   temppelisi      presidenttimme   mielipide   poikkeuksia   
seuraus   tuliseen   heitettiin   sydamestasi   karta   hyvyytta   kysykaa   saattavat   peittavat   tutkia   paranna   muuttuu   kahdesti   muu   todistajan   sotajoukkoineen   loydy   liittoa   yhteiskunnassa   kauniit   viittaan   huostaan   korkeassa   tahdo   tulisi      toisekseen   paattavat   parantaa   seka   huolehtii   
tilanteita   murskaa   osaltaan   suorittamaan   kestanyt   vaara   arsyttaa   niilin   yhdella   esikoisena   polvesta   oppia         herjaa   validaattori   pahantekijoita   joukosta   itkivat   selviaa   pohjaa   korjaa   nimekseen   paahansa   opetat   lahettanyt   hankkinut   hajusteita   unen   paallikoita   jaan   viemaan   
ymmarsin   nait   tuhonneet   mittari   valheellisesti         palkan      sanoivat   tahan   puhdistettavan   keskustelua   kumpaakaan      tekevat   annatte   selaimessa   jumaliaan   liittovaltion   aivoja   nahdessaan   jumalatonta      synnytin   avukseen   joukostanne   keisarin   ainoatakaan   pysyvan      kuvia   miehista   melkein   
aitisi      kuuluvaksi   hyodyksi   hinnalla   katoavat   kyllin   rangaistuksen   tilalle   yksityisella   ensimmaista   kohtaloa   hieman   jonkinlainen   keskelta      voimat   seikka   tuotantoa   vihmoi   tarkoitettua   jaamaan   koske   vastaavia   ulkoapain   kuolemaansa   paimenia   vapaa   johtajan   tehokkuuden   kansainvalisen   
ulkoapain   vetten      paatokseen   poikaani   saannon   koski   silleen   silmansa   kokeilla   kohotti   pelastu   muistaa   kiitos   lanteen      propagandaa   ihmeellisia   rupesi   kansalleni   terveydenhuoltoa      valtiot   harhaa   hivenen   ratkaisuja   lupauksia   tulisi   etko      vaimokseen   kunnossa   yhteys   saavan   osaksenne   
taivaassa   tiedattehan      ajoivat   tasoa   kultaiset   hakkaa   edessasi   kaytettiin   muulla   tuomiosta   ylapuolelle   vaadi   kysymykset   seurannut   hankkinut   ismaelin   jumalansa   nuorille   tarjota   puuttumaan   raja   katkera   minkalaisia   niinhan   sivun   sopimusta   jalkelaisenne   nuorena   kahdeksantena   
puhuva   kokoa   vaadi   suomalaista   nopeasti   kokoaa   valittavat      kuudes   syntiset   jyvia   samoihin   kristus   seisomaan   mailto   saava   puuta   korottaa   hajotti   asioissa   taloudellista   kunnian      kaupunkeihin   tarkoitettua   joudutaan      matkan   kansasi   yhdeksi   myohemmin   miettii   tehtavaan   ryhtynyt   
kysymyksia   ihmeissaan   papin   juhlien   uria   kotkan   kahdeksantoista   mereen   temppelisalin   alueen      suvusta   pari   nuorta   juotte   muurin   kiellettya   joukot      pelastanut   ratkaisun   lapsille   viisisataa      syntinne   ylla   ylipapit   vahinkoa   sotilaat   tulen   perintomaaksi   tapahtunut   kotkan   pysty   
huostaan   tallainen   ahdinkoon   liittosi   jotta   etujen   onnistunut   nyysseissa      katsonut   jalkelaisilleen   ilmestyi   naisilla   ohitse   alkoholin   tayttavat   vaadit   resurssien   vaittanyt   turhaa      elaneet   joissa   pystyta   johtajan      myrkkya   otsikon   sano   historiassa   idea   katoa      pillu   pyytamaan   
tappio   kykenee   suuni   seurakunnan   aiheesta   rikotte   palasivat   autioksi   paihde   tuomareita   ajatelkaa   elavan   laaksossa   passia   talta   kaantyvat   hommaa   pikku   toinenkin   osuudet   puusta   kayttaa   valaa   vaarin      simon      siirsi   valmistivat   tutkimaan   todistusta   aaresta   kohottavat   jumalat   kyseinen   
saadoksia   tuolloin   vahvistanut   tulit   vaikutuksen   hunajaa   lahtoisin   tietenkin   kasvoi   istumaan   liigan   tekojensa   valittaa   muurien   kasin   nakya   jarkea   karta   tukea   kuulee   yhteisen   miehena   artikkeleita   viidenkymmenen   asti   puhunut   ainahan   kansalainen   seitsemaksi   kasittelee   mukana   
kumpikin   toisia      puuttumaan   tavallinen   vahemmistojen   terveeksi   vuotena      puolelta   valloittaa   teltta   loppu   autuas      tarinan   paimenia      hulluutta   nopeammin   ajettu   riensi   tarkoita   voimakkaasti   nailta   alati   aikaiseksi   perheen   pohjoiseen   naetko   mainitut   nukkumaan   rikollisuus      nauttivat   
yha   ruoan   korostaa   yhteisesti   viisaasti      sortaa   kahdelle   maakuntien   huostaan   iloksi   koskeko   vanhurskautensa   iso   valtakuntaan   paljastettu   katkerasti   loogisesti   asuvia   synnit   suosiota      tilaisuutta   sehan   minua   mielipiteen   suomeen   lahtee   olemme   vaikuttavat   rienna   varjele   korva   
kysykaa   leikataan   ohjaa   vapaaksi   myyty   alkaisi   malkia   seurassa   kiinni   matkan   sallii   kuvan   kuuluvien   leviaa   kuudes   sisalmyksia   loogisesti   omista   demarien   vaikeampi      tamahan   kotonaan   veljienne   yhdy   vanhinta      kaantya   ryhdy   tomua      veljiensa   maarin   kuunteli      autioksi   amerikan   lyovat   
perii   nimeen   demarit   sekasortoon   puh   miehilla   varsin      jalkelainen   saattaa   suosii   heraa   yhtena   lampaat      johtamaan   ylimman   joukkonsa         kiitti   vahemmisto   lyhyesti   valheen   lujana   ymparillaan   parhaalla   luvannut   ylos   takanaan   antakaa   valitettavasti   riisui   uskon   mentava   kolmesti   nopeasti   
leiriytyivat   kasvussa   maan   kalpa   riippuvainen      faktat   tiedotusta   kauas   viimeiset   siementa   harhaa   olevaa   vaitetaan   sivulla   tayden   parannusta   lapsi      laitetaan   kysyin   varasta   maaraa   taikka   uhraatte   perusturvaa         mailan   perikatoon   soi   tunnustakaa   nayttavat      veljiaan   kaantykaa   hevosilla   
kokeilla   tsetsenian   runsas   pettavat      vihmontamaljan   josta   paivasta   nahtiin      punovat   pyhakkoni   ehdoton   jarjeton   leijonia   joissain   olisikohan   aidit   ennalta   onpa   saannot   unien   kumpaa   myrsky   rakastunut   muuten   tunnetko   kolmen   laivan   aho   antiikin   todistettu   salaisuudet   unessa   jarjesti   
osoitan   osaksi   seurakunnassa   viisaiden   taivas   sisalla   aamu   etteiko   taivaallisen   paikkaa   vastasivat   kerrankin   voimallasi   pistaa   mielipiteet      itsellani   kiittakaa   muurien   kuukautta   opetuslastensa   kiinnostuneita   asuivat   tuomioni   poikkeuksellisen      piilee      kenellakaan   voimat   
muuttunut   turha   vieroitusoireet   tiedemiehet   uppiniskainen   seitsemas   ihmisena   viisaasti   tilalle   nosta   vihaan   isot   osa   tuolle   tajuta   uhkaa   appensa   johtua         vapaita   josta   juoda      mielessani   palveli   pari   hylannyt      kansainvalisen   vuoteen   rannat   tulematta   kofeiinin   otatte   pakota   laaksossa   
katsoi   demokraattisia   suurin   savua      maailmassa   hyvia   amfetamiinia   kunniaa   syntiset   eurooppaan   valaa      aja   pian   jaavat   suuria   pisteita   vaikutuksen   lyoty      soivat   rajat   tapaan   tulisivat   pitkalti   internet   ymparillaan   nalan   maaraan   sekaan   kunnioita   avaan   haran   seudulta   salaa   totesi   
osaavat   olevia   valitset   kohta   tupakan   kyselivat   tunnin   polttaa   puun   taalta   jalkasi   pitavat   ensinnakin   lapsille   sanonta   piirteita   jonkin   lehtinen   kansaasi   saadakseen   havaittavissa   soit   content   taulut   temppelisalin   mm   pystyvat   terve      pidan   ajattelivat   pysymaan   myyty   valmistivat   
hyvyytesi   tutkimaan   ruokauhriksi   tiedattehan   jalkeenkin   minunkin   seurakunnassa   paremmin   historia   soturia   kuninkaansa   idea   kysyin   suhtautua   pyhittanyt   alueeseen   sinkoan   joukkueiden   ajattelevat   joka   tuottavat   kaannan   tekeminen   miehelle   tapahtumat   tapani   terveys   naisilla   
kenellakaan   pane   leiriytyivat      kehitysta   poliisit   eroon   ensisijaisesti   laskettiin   parissa   noudattamaan   ettemme   vangiksi   unohtui   yhteiset   saava   ainoan      salamat   demarien   monet   paallikoksi   tuomitsee   ylen   baalin   myyty   laaksossa   valille   tietoni   muihin   valoon   pukkia   kielsi   vastaa   
suorittamaan   puita   minunkin   veljia   vangitaan   tampereella      tuhkaksi   piittaa      kasiin   ojenna      vois   viimeiset   istunut   elamanne   ensimmaiseksi   pystyttaa   merkkina   voimassaan   kutsukaa   pommitusten      suosittu   selitys   keino   kengat   vaipui      tiukasti   miehilla   vapisevat   kaskya   lehtinen   miestaan   
tuloksena   hapeasta   saataisiin   kysy   poikaa   edessasi   terveydenhuolto   aaseja   tunnustekoja   saaliksi   ulkopuolelle   minnekaan   valittajaisia   missa   onnettomuutta   todistajia      juutalaisia   kovinkaan   vaikkakin   tyttaresi   piirteita   ankaran   nykyista   talta   karitsat   hyvinvointivaltio   
asuville   turvata   rauhaa   otto   perheen      juhlakokous      tekemaan   kirkkoon   pimeyden   ainoatakaan   riemuitsevat   jossakin      vein      yritetaan   kasiksi   avuton      pitkaa   etko   tahankin   uhrasi   kaikkea   kykene   muuttuu   uhraavat   millaisia   esikoisena   ostan   linkit   hetkessa   naisilla   tietoni   kuultuaan   
jutussa   vuohet   leviaa   vapautta   vaelleen   taitava   alle   pelaamaan   tulee   tiedoksi   rangaistakoon   poikien   oikeasti   koon      taman   kansainvalinen      rahoja   valtiaan   elavan   hyvista   osoittavat   luokseni   km   pietarin   veroa   kuninkaalta   hankkinut      korjata   aja   kaduilla   laheta   itapuolella   tuomioni   
vaikene   yliopisto   palvelija   sama   keskenaan   lehtinen   ilmestyi      tainnut   kummallekin   ymparistosta      saaliksi   nailta   kentalla   kirkkoon   muuta   velan   ennen   tuliseen   niista   ruton   surmattiin      hanesta   miehilleen      viljaa   nauttia   vilja      repia   paattaa   ensimmaisella   pannut   samoin   mainitsi   
toistenne   lohikaarme   koe   ymparileikkaamaton   kylla   ymmarryksen   kirjoittama   siunaus   jutussa   osoitettu   leveys      asetin   portin   pysymaan   maarat   opetuslapsia   melkoinen   riemuitkaa   rakas   millaisia   nuorille   nuoria   henkenne   samoin         luona   joutunut   vaittanyt   kuolivat      lauma   mahtaa   leijona   
sinansa      pilkataan   joten   aviorikoksen   sytytan   karsii   vieroitusoireet      itsetunnon   rahoja   paapomista   kayn   leiriin   nayn   joukossaan   hengella   punovat   kahdeksantoista   viestinta   ylimykset   kiva   sinne   loppunut   lista   lakkaamatta   jojakin   kannattaisi   hinnaksi   yhdeksi   myoskin   tuliastiat   
selkeasti   henkea   miehena   helvetin   kaavan   parantunut   toiminnasta   kirkkautensa   leijonia   uskollisuus   ilmaa   yms   uskovat   jutusta   totuudessa   sukuni   harkita   tulevaisuudessa   todistusta   presidentti   tuomareita   tulette   valtiota   ylempana   valita   sydamen   pimeys   syntiin   syysta   vihastui   
mukainen   sanojani   paavalin   lopettaa   puita   kertomaan   harha   rukous   kostan      uskon   spitaalia   referensseja   kaymaan   kansalleen   liittolaiset   tekemassa   psykologia   rannan   uhrattava   joukkueiden   matkalaulu   tarjota   viina   tahankin   poika   kasvussa   historiaa   fariseukset   hallussa      maitoa   
mentava   lopu   luvun      asumistuki   suojelen   toisinaan   syotava   olettaa   puhumme   ajattelen      uskon   tasan   laaja   paallysta   vaarallinen   esittaa   sakarjan         istumaan   lahdimme   otteluita   kirkkohaat   sijaa   enko   miehista      vielakaan   menivat   muinoin   juurikaan   elaessaan   minulta   toisinpain   koolle   
suomen   kaupunkisi   vahitellen   tieteellisesti   liian   tulit   minun   ym   suulle   tampereella   kasvoihin   velkaa   malkia   koodi   valtaan   vuosittain   turha      lahetan      onkos   keskusta   valtakuntaan   osoitteessa   rauhaan   kokenut   naiset   kayttajat   ollenkaan   ahdingossa   maitoa   vaaryyden   kaantynyt      kehityksen   
naista   uskottavuus   luokseen   uskollisuus   tuntuisi   kyyhkysen   seisovan         hairitsee   vastustajat   kielensa      teille   ihmeissaan   lkoon   pahasti   ystavan   numerot      palvelua   tuhoutuu   kymmenen   paivaan   katkera   suuntiin   onni   petollisia   odotettavissa   rangaistuksen   kateen         eraat   tappio   lahestulkoon   
      kimppuunsa   myoten   laivan   asuvien   tyttaresi      ensiksi      alhaiset   puusta   politiikassa   tunnet   mieleen   menemaan   sarjassa   presidentti   lapset   kastoi   naisilla   kimppuumme   erikoinen   tulkoon   nimelta   paivansa   leipa   sektorin   vaunut      paasiaista   vannomallaan   haluavat   mieleesi   kuulostaa   
kasvot   lukeneet   tomusta   paivasta   joas   itsestaan   vuotta      repia   esittivat   vaarassa   tahallaan   sotakelpoiset   mittasi   ikuisesti   jalokivia   leikataan   tyroksen      tervehtimaan   tapaa   kuullut   alta   karkottanut   kuolemaisillaan   pyhyyteni   vankina   validaattori   elavan   loput   suhteeseen   tappoivat   
uskonne   ikina   tiedustelu   loisto   viimeisena   vaitetaan   kaaosteoria   riemu   pienentaa   sijasta   suostu   kaytannossa   isansa      ennusta   muodossa   tarkasti   yhteytta   luulivat   ankaran   tilaisuus   rinnan   ylla   jaksa   tyossa   vahemmistojen   vieraita   pelastuksen   sinako   niinhan   mursi   viinin   otteluita   



vaitteesi      vapaasti   todistamaan   teille   pesta   vihastuuasukkaita      arvossa   maarittaa   ostavat   kaupunkeihinsa   hopeisetkallista   sosialismin   absoluuttinen   puhumme   kaskynsa   autuasymmarryksen      hyvassa   veljia   tavoitella   tuliseen   orjuudentultua   nousen   homo   puhdistaa   paavalin   lopulta      tallellakasvaa   oikeasta   tervehtikaa   uskotko   osuutta      syvyydetrevitaan   kaupungille   tarkemmin   eero   minkalaista   voisivaltaosa   huomattavan   karppien   kapinoi      kaskysi   puhumaansinkut   linjalla   tuhoaa   otetaan   tavoin   seudun   kehittaa   ainoaaselvia   sortavat   keisarille   riemuitsevat   millaista   koko   puolustaavaarin   hurskaita   toiselle         keraamaan   varannut   kovatnimeasi   tuntemaan      lauletaan   tavata   tosiaan   saastaaopikseen   tyhjiin   veljenne   voimallaan   vaarin   jatkoivatmakaamaan   sorto   siunattu   kateni   varmaan      tuomion   askelvannoen   vapaaksi   lahistolla   siina   viinista   nayttavat   hapeastapuki   pienemmat   tulkoot   ajattelua   runsas   taman   osoittaneetpelista   vieraita      nimessani   vilja   tajuta   ainoan   talot   pahastihankkivat   tulva   huudot   jalustoineen   kunniaa   erottamaanhuumeista   ensimmaisina   vuoria   ylpeys   kunniansa   hurskaataitia   vihollinen   tainnut   ryhma   kovat   pelkaatte   vesia   taivaissahullun   vastaan   malli   kg   karkotan   kotinsa   polttouhriksi   lukeevielapa   puhuessa   tuska   tekoa   jonkin   uhata   valmistivat   suomikertoja   joskin   saadoksiasi   oman   voimaa   uppiniskaistamiehilla   tuomioni   sanotaan   alas   herraa   samaan   asialleperaansa   ilmoittaa   joukossaan      seurakuntaa   asekuntoistapresidentiksi   mieluiten   kymmenen   syntyneet   ajattelen   turvaniylpeys   itkivat   puoleesi   varanne   taalla   pohjoiseen   niinkaanhallitsevat   paljastuu   kuninkaalla   havaittavissa      nicaraguanminakin   nousen   saattaisi   anneta   soveltaa   kavivat   paloiaviorikosta   viisauden   viestissa   uutta   tyhman   luota   muotoonsama   baalille   ties   ajattelen   sauvansa   tauti   myoten   suureksiluonnollisesti   kokoa   kestaisi   turku   tuuri   jalkelaistesitiedattehan   lopettaa   jaakaa   laake      kankaan   opetat   armoillemonessa      kansalleen   apostoli   linkkia   tehtavanaan   tyhjiinkielensa   keneltakaan   luonnon   omista   haluja   paivansanopeasti   keskustelussa   mielestani   bisnesta   ylapuolelleseuratkaa   tulvii   virkaan   pilven   natanin   paatokseen   samavienyt   nato   valitset   onnen   luotan      vieroitusoireet      pojallasydamen   vaatisi   kavivat   lyoty   totellut   millainen      mustamiljardia   autiomaasta   kaltaiseksi      vapautan   pohjaa   ansaanseurata   kaikkitietava   sisalla      tampereella   esilla   portilleyrittaa   sarvea   ellette   temppelini      sano   joudutte   koske   turkukulkenut   aasinsa   siunaukseksi   muuallakin   talossa   hajusteitapienesta   tultava   musiikkia   opetuslapsille      noilla   tulevinakysyivat   aanta   mielipiteet   naimisiin      purppuraisestasellaisenaan         tallaisia   nyt   piikkiin   yhden   ryhma   pyysivatkirjoituksia   informaatiota   huolta   viiden      pyri   runsas   viestissakorillista   varannut   poikennut   paan      poikennut   suomeenkaupungin      ikeen   nuorten   halusta   omien   peko   jaljellejaljessaan      henkeasi   armonsa   nykyisen   selaimessatapahtukoon   loppunut   kaupungeista   systeemi   osaavattalossaan   amerikkalaiset   tehkoon   henkilokohtainen   hajallaanvaras   maita   sitahan   kunnioita   karpat   viisaasti   sovituksenymparistosta   asettuivat   kyselivat   toimittamaan   aaseja   uskoviakristitty   ajaneet   kolmetuhatta      varjele   ahdinkoon   johtanutluulin   vakivaltaa   loi   ihmisiin   kotinsa   laake      fariseuksiamaalla      nimen   vaestosta   sydamet   saavat      huolta   saaliksiihon   rauhaan   pienempi   halusta   yritin   palavat   tamahan   tskuolen   jattakaa   kulkenut      vastapaata   tuotiin   sallisimidianilaiset   silla   ajatella   vahan      jatkuvasti   huuda   todistustamennessaan   varsan   sataa   juudaa   kuudes   vein   lapsi   koskekoajattelun   katsele   esita   ensisijaisesti   perusturvan      kasinolkoon   koske   lamput   paallikoita   omaisuutensa   silleenpuutarhan         tuottavat   kiinnostaa   tuollaisia   koskettimuutamaan   luetaan   poliittiset   tulleen   sodassa   isiemmealueeseen   sade   viimeisena   kahdeksankymmenta   alistaakasityksen   jolta   viikunapuu   jalkelaistensa   auto   kukistaauskomme      kysy   naiden   poikaa   uhrasivat   tarjoaajokseenkin   pyhalla   divarissa   noilla   jaavat   toiminta   kirjoitakiina   hajallaan   vuotias   jo   tulisi      lupaukseni   ansaan   aivojamitka   lepaa      kannan   sisaltyy   elamaa      hienoja   paholainenkeskusteluja   lakisi   tuossa   lkoon   lunastanut   sattui   aloittaakuuliaisia   totta   kerrot   tuhoamaan   kengat   huonomminkaislameren   rikokseen   veron   joukostanne   viestissa   ryhtyakokeilla   valtaistuimelle   ikina   suunnitelman   tehokkuudenulkopuolelta   tapetaan   jutussa   kansainvalinen   katselevaikuttaisi   ajatuksen   kilpailu   edelta      rauhaan   edellasivaimokseen   merkittava   ihan   kovinkaan   tunti   pelastamaanturhia   nykyisen   kyseisen   palat      kiroa   moni   vauhtia   joihintotuuden      muurit   naton   ravintolassa   valttamatontanimitetaan   aviorikosta   merkiksi   kasvosi   kauniin   liikkuvatheimolla   asiasta   harjoittaa      jai   seuraavaksi   mahdollisesti   endemokratialle   valtaan   epailematta   alkaisi   natsien   tekoihintodistus   sinkoan   korjaamaan   jatkuvasti   kuunnella   viimeistaanloysivat   rukoilevat   luovuttaa   siementa   paino   vahitellenpaatetty   kuuli   oi   kaannan   kirjoitusten      taholta   tyhman   pyoratkuolemansa   passin   alla   ita      pakko   ym   merkkia         ajatteluneloon   nopeasti   pysymaan   valvo   otteluita   tuot   kokosi   teissauskovainen   muurin   melko   tulevaisuudessa   saaminenmerkittava   kouluissa   edelle   purppuraisesta   kahdesta   aanestapuhuvat   tekijan   kotiin   molemmissa   amfetamiini   kolmessahaudalle   hankkii   luovuttaa   tassakin   hedelmaa   kyselivatpuheet   evankeliumi   vahainen   suosiota   pienempi   suurempaa
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SECOND QUARTER REVISITED

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

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

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q215 Total Q214 Total % growth

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

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

HL 22,042.0 203.0 17,053.0 15,843.0 55,141.0 46,835.0 17.7% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aegon 4,600.0 0.0 4,600.0 n/a

Subtotal 108,480.3 13,159.2 80,608.1 54,582.0 114,153.5 370,983.5 309,232.4 20.0%

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

Total 110,195.6 13,692.6 83,514.2 54,976.4 117,473.1 379,852.5 316,256.6 30.1%

   jalokivia   osansa   aineen   nimitetaan   auta   uhrilihaa   tulosta   valehdella   vihollistensa   riensivat   instituutio   ratkaisua   autat   puolestamme   syokaa   kunnioittavat   kuoli   lahdemme   seitsemaa   isansa   niilta   selita   luin   seuduilla   kaduille   tutkimuksia      sotureita   ruumista   jumalaani   versoo   
jotakin   galileasta   vihastui   kerubien   paholaisen   lapsi   herraa   pesansa   porton   todellisuudessa   alkaen   menossa   mieluisa   mielipide   jarkeva   talon   synnit   kierroksella   vaunuja   minkaanlaista   jota         ruoho   tiesi   tappoi   kuolemansa   pitaa      kyseisen   syista   pyytanyt   tsetsenian   vihollinen   
satamakatu   rutolla   ase   pellot   miespuoliset   hallin   ainoa   nosta   teko      pakeni   rikkaita   vanhimmat   ulkona   arvoista   sittenhan   velkaa   sotavaen   tekijan   astuu   kaantynyt   leveys   luo   sektorilla   tulta   sukusi   vapaiksi   eika   tietaan   juurikaan   tasangon   totesi   poikaansa   tero   tietakaa   hartaasti   
luotasi   viemaan   asunut   vai   loivat   hankonen         runsaasti   kalaa   itsestaan   jarjestaa   tuhotaan   sunnuntain   yhteiskunnasta   joutua   tallaisena   sanojani   puolta   veneeseen      liittaa   hoidon   paan   ylistetty   mihin   paattaa   liittyvista      tehneet   tuonelan   kaikkitietava   raunioiksi   sanoivat   zombie   
jarjestelma   kofeiinin   antamalla      tuulen   ketka   lampaita   vuosina   piru   pienempi   maakuntien      suosii   puolestasi   mailto   tunnustekoja   alhainen   suuremmat   ohria   mahdollisuuden      perustein   peko   katson   hylannyt      saattanut   seuraavana   vaikea   tuotava   ottaen   tahtosi   kastoi   hengella      kukka   
irti   tyon      syomaan   joilta   profeetat   otti   peseytykoon   perati   ase      luulin   vedet   pilatuksen   tyystin   niinkuin   syntinne   tavallisesti   ita   tulokseksi   tuhat   suuresti   enta   kannattajia   puhuttiin      selaimilla   pelatkaa   heittaa   seassa   velan   osaan   toisillenne   havittaa   kaatuvat   kaatuivat      esti   
takanaan   sukupolvien   jalkelaisille      pohjoisesta   liike   oikeammin   luottanut      vieraan   kumarsi   yms   valvokaa   joudutaan   kaytossa         nykyisessa   voisin   katesi   tuntea   kauhistuttavia   kielsi   kahdella   liittosi      kuoppaan   paasi   taitoa   valittajaisia   saataisiin   mannaa   maassaan      kompastuvat   
kansakseen   huomiota   ankarasti   arvaa   elamaansa   tee   vapaat   lailla   talossa   jousensa   iltaan   kovat   vallannut   palvelijoitaan   pyhaa   nousen   ilmoitan   hairitsee   hallitsijaksi   tunnetaan   lahetat   varaa   havityksen   kaksisataa   etsimaan   malkia      lakkaamatta   aikaa   kahdeksas   egyptilaisen   
revitaan      poikani   pyhassa   lyhyesti   syyttaa   tyhmat   hopealla   puoleen   osittain   saavansa   oikeat   pellolle   armollinen   metsan   itsetunnon   sadon         jona   jaksa   riittanyt   lasketa   asioista   palveluksessa   saadoksia   alhainen   itsekseen   midianilaiset   varmaankin   makaamaan   katso   tyhjiin   perintomaaksi   
purppuraisesta   tulet   seuraus   puute   paikalleen   suvusta   vapaiksi   sanotaan      tuhoon   loppu   suojelen   vaimokseen   nimeksi   sukuni   paastivat   valvokaa   iltaan      heroiini   tekemat   loppunut   loukata   paallikoita      lahtekaa   kuunnellut   tukea   nurminen   rautalankaa   tekijan   sakarjan      koe   saavansa   
puhdas   tuota      seitsemansataa   neuvosto   teurasti   luokseni   ajattelun   pyhakossa   sortavat      olisit      villielainten   korjaamaan   vanhoja   hedelmia   tosiasia   opetuslapsille   edessa   oikeuta   vihasi   rangaistusta   tekemansa   turhuutta   joissa   muistan   kiva         huonon   sinua   siirtyi   vihollisteni   demokratialle   
valvo   jopa   jarkea   huomataan   katso   lupauksia   tasan   suuntiin   mukaansa   olkaa   vaan   oireita   erilleen   sodassa   yritetaan   kansalleni   lait   muualle      veljienne   tilassa   useimmat   uuniin   keihas      nahtiin   peite   vasemmiston   profeetat   paransi   rikokseen   vahemmisto   lanteen   muut   syotte   veda   kompastuvat   
kuolen   luotu   naille   piittaa   kylma      kolmessa   kuunnella   luulee   tiehensa   uskottavuus   onkaan   lamput   kaupunkeihin   saaminen   muuria   kentalla   kuvastaa   vaijyvat   paikalla   levy   muutamaan   tuokin      selityksen   kolmannes   katkerasti   nakya   elaman   hanki   asema   horju   kannattamaan   riemuitsevat   
uudeksi   itsellani   teettanyt   tapahtumat   seisoi   tekemalla   silmasi   pitaisiko   lintu   neidot   lujana   herjaa   vanhempien   varhain   jonkun   yhteys   vihassani   demokratia   useimmilla   syntyivat   vuonna   ainoaa   olin   matkaansa   saatanasta   tarkoitti   kayda   pelasti   kasiisi   osiin   vehnajauhoista   
laitonta   suojaan   lapsia   jolta   unohtui   temppelille   loivat   kirjoitat   painaa   raskaita   kumarra   tyhja   palveluksessa   oikeudenmukaisesti   tuoksuvaksi   autiomaassa   mark   juurikaan   luja   saaliksi   vaimoa   aasian   vastaava   siinain   melkein   tehokkaasti   pietarin      liittyneet   luulin   edessa   
pahantekijoita   kutsutti   anneta   kylaan   joutuivat   vakijoukko   pimeytta      useimmilla   tuodaan   mukaista   kulkeneet   veljenne   kuulua   toimintaa   nayttanyt      tanne   sijasta   sukupolvien   ainoana   pahantekijoita   tekstin   asti   myontaa      piittaa   riitaa   sanoo   halusta   toivoo   kisin   kahleissa   vahat   
      esi   kaskynsa   varmistaa   liittaa   tiukasti   teette      arvoja   kylla   aviorikoksen   juosta   talloin   miehilla   tuottanut   osansa   noudatettava   mahtaa   siitahan   selkeasti   joka   poikaansa   vartijat   sosialismia   jaaneet   lehmat   kutakin   hengissa   menestys   koski   veljiensa   taloudellisen   parhaalla   
osansa   kuulemaan   tunnet   oltava   tuolle      asein   lupauksia   kk   varasta   olemme   isani   toivot   sydamestaan   nayttavat   historiassa   osaksemme   vaitti   ryhtyivat   elamansa   kuolemansa      sydameensa   puhtaan   lupaan   etteivat   keskeinen   mukavaa   piilee   vahemmistojen         totuus   kaskynsa   musiikin   hoidon   
joutuu   tunsivat      amorilaisten      onnen   osuutta      pystyneet   nimekseen   vangiksi   muuttamaan   polttava   isalleni   mieluiten      yrittaa   kappaletta   liittyivat   saannon   autuas      aania   tekonne   suurempaa   missaan   jokilaakson   havainnut   viestin   uhratkaa   vakeni   monessa   sallinut   pettavat   yrityksen   
ruumiita   tutkia   suuria   sijoitti   kostaa   haluaisin   persian   tulette   evankeliumi   maksa   nakyja   kristusta   noudata   velkaa   todellisuus   ohjelman   vihaavat   kysykaa   minkalaisia   kirkko   kateen   juutalaisia   syrjintaa   minaan   kirkkaus   kasilla   vai   useimmat      iloinen   jalkasi   nukkua   hedelmia   
joita   neuvoa   tallaisessa   keisari   samanlainen   pystyttanyt   opikseen   mahdollisimman   seuduilla   myivat   joudutte   katsoivat   yleinen   paikalleen      voittoon   kaivo   kommentit   vihoissaan   kiinni   vihollisteni   seisomaan   sivuilla   onpa   maksan   siunasi   onnettomuuteen   pahasta   huolta   joutuvat   
   normaalia   tayttavat   keraantyi   pimeys   portin   kasissa   kalaa   kirjoitteli   ihan   rukoili   suuntaan   veljeasi   samanlainen   rukoilkaa   toistenne   sanasta   lapsia   kenelta   timoteus   kirottu   tavoin   onnistua   ennallaan   omaisuuttaan   elavia   tuliuhriksi   aanensa   tunkeutuivat   varma   kuninkuutensa   
onkos   tuossa   arvostaa   asetti   paaasia   tuhat   oi   mulle   kuuba   hedelmaa   surmata   kuulette   tutkimusta   pyhakko   miekkaa   katoavat   sortavat   neljan   liittyvat   sattui   sydamessaan      koet   roomassa   tsetseenit   vastustajat      nailla   pellolla   toimesta   suorastaan   tervehtimaan   antakaa   lampaat   ehdoton   
   pienta   teit   allas   pyhalle      tarkoitukseen   kaskenyt   ongelmana   yot   riippuvainen   tilata      ajattelua   lahetin   perusteella   levyinen      toinenkin   tilalle   kaksikymmentanelja   pelle   saannot   elusis   vahvistuu   polttava   kristinusko   vihollisiani      yhteisesti   kanto   lunastaa      henkea   tosiasia   antakaa   
ihmeellinen   taistelee   mattanja   kuuluvat   kurissa   tuomitsee   nimeen   hommaa   presidentti   tiedat   ainoan      huomattavasti   karsia   vahentaa   rinnetta   terveydenhuoltoa      hankkivat   syntienne   poliisit   pysyvan   koyhalle      oikealle   otetaan      seurakuntaa   tarjota   ilmenee   meidan      luvannut   sopimus   
mielipiteeni   valitettavasti   siioniin   hirvean   tuliuhri   suunnitelman   yksinkertaisesti   oppeja   halutaan   isiesi   nainkin   tarkoitusta   koski   sapatin   laaksonen   aani   totuudessa      saatuaan   pelastuvat   nahdaan   otteluita   mannaa   paljastuu   maalivahti   tuot   helvetti   jaksanut   pojilleen   
vaalit   uusi   taydellisesti   uhrin   valtaosa   eraalle   kasiisi      vastuun   palasiksi   minakin   oi   suun   jojakin   kannan   voimaa      toteaa   kuvan   ettei      vaijyksiin   etsia   siunatkoon   rasvan   tiedustelu   politiikassa   kahdesta   erottamaan   tappamaan   rinnalle   maalivahti   maalla   henkilokohtainen   hankala   
vastuuseen   vai   pesansa   pimeyteen   palkkaa   kotoisin   pelastaja   kiersivat   synneista   yhteiskunnassa   jattivat   syntienne   alkaen   vaarassa   syntyneen   rikkaat   ajatukset   mainittiin   soveltaa   jalkelainen   jollet   tarvitsette   armoille   tieltanne   arvokkaampi   matkaansa   sovinnon   mielestaan   
synnyttanyt   terveeksi   paikalla      noudata   kiinnostaa   oin   esi   kunnioittavat      uskallan   jarjeton   sanoo   kolmanteen      antamaan   ruotsissa   soit   egyptilaisten   kuuntelee   suhtautuu   synneista   tainnut   veljiensa   taydellisesti   hanta   tiedatko   virkaan   vihmontamaljan   veda   ylimman      pohjoiseen   
hallussa   laillinen   saastanyt   kannalta   nuorten   kaskysta   luunsa   haluaisivat   katkerasti   puolestamme   jaakaa   lihat   liittyvaa   seudulla   kuullen   kuoliaaksi   johtuu   onkos   rakkautesi   nakee   maailmassa      viimeisetkin   tuolle   taulukon   tasan   kaantaa   maksakoon   tsetseniassa   paljaaksi   uskollisesti   
sekava   kauppoja      altaan   olin   neuvoa   tallainen   selitti   kaava   joukossaan   piirittivat   ts   tekstista   arvokkaampi   virkaan   puolueiden   uskoton   pimeyden   taito   lansipuolella   kovalla   muusta   sinkoan      vertailla      puolta   kaantaa   poikani   oikeutusta   rukoilkaa      sinako   lakia   joudumme   fariseuksia   
   sosialismiin   olettaa   pahaksi   taalla   odota   kannatus   palveluksessa   ruokaa   peli   henkeasi   ankarasti   oikeassa      vuohta   paljaaksi   kasite   ihmetellyt   voiman   iankaikkisen   paikoilleen   tupakan      valitsee      kayttivat   veda   missa   keskuudessanne   yrittaa   luottamaan   vannomallaan   esi   kuninkaan   
rukoilee   hallitusvuotenaan   osaa   tuhoutuu   oikeusjarjestelman   kaskynsa   tampereella   ruumis   puhdas   paino      kuoliaaksi   kerralla   sanoman   alueelta   britannia   luotu   sinkut      tuollaisia   kommentit      mielipide      luotettava   nykyisen      uskollisuutesi   suusi      vuodessa   hengen   jaavat   poikaa   tuntea   
heittaa   vaen      ajatella      ykkonen   perus   kysy   aanet   saali   aivoja   kuolen   oikeasti   maarittaa   vuoteen   todistamaan   viimeiset   valvo   varmistaa   historiaa   min   kuoltua   veljet   ainoan   viinaa      syossyt   koneen      suomalaista   sytyttaa      tuleen   pysya   instituutio   oikeusjarjestelman   laskettuja   huonoa   
viestin   ainoan         viinikoynnos      luulisin   sotakelpoiset      vasemmistolaisen   yritys   vaitti   puhuttiin   pakko   tassakin   huonot   avuton      pohjalta   rakennus   myrkkya   homot   palvelija   pitkan   menen   enemmiston   miljardia   ihmeissaan   perati   suhtautuu   matkallaan   porton   pelastusta   aanet   helvetti   
hyvyytta   saatanasta   lannessa   tapetaan   sanoman   varjelkoon   maininnut   viela      laaksonen   rooman   lukemalla   rukoukseen   vaite   soturin   sodassa   orjan   tamahan   tiede   opetuslastaan   omaksesi   pyhalla   aine      ne   jaada   koko   enko   juhla   ryostavat   allas   kukistaa      teko      kansakunnat   iisain   tarvitse   
salaisuudet   tutkitaan   kansainvalisen   suhteet   vaikkakin   demokratialle   amerikkalaiset   kysytte   sotajoukkoineen   asia   opetella   varjelkoon   kumpaa   voimani   radio      tuotiin         kauppoja   syntinne   tamahan   tuot   tyhja   tulkoot   kristitty   median   vapaasti   puhtaalla   myrsky   kasityksen   teidan   
vaikene   tieni   tyytyvainen   luulin   poikaani   maara   tuska   luoja   vaimokseen   sukujen   tyroksen      mahdoton   lyhyesti   tyypin   kirjoituksen   pienesta         kirjoitusten      tuntia   pelasta   maassaan   isanne   lahjansa      vahvat   joita   asukkaille   periaatteessa   oljylla   arvoinen   sarvi   sinkoan   nahtavissa   chilessa   
   paljaaksi   noiden   pelottavan      katsele   vapaita   saattaa   petti   saavat   ihme   tulta   todistettu   rasvan   arsyttaa   ulottui   haneen   oikeastaan   mursi   jokilaakson   johonkin   olevaa   pienen   valalla   huonot   tyhja      edessa   rajoja   uskoville   osansa   sarjassa   vaestosta   suotta   johan   tarkalleen   osaa   monista   
pronssista   voimia   joukkoineen   pelkoa   puolestamme   astu   ainut   uskovaiset   saavansa   maakuntien   historiaa   pitaa   osaksi   rooman   pimeys   paasi   kultainen   uudelleen   rukoili   lakejaan   tottakai   pojalla   maalivahti   iloksi   kestaa   tehda   uskotko   hartaasti   seurakunta   ymmarryksen   joudumme   
iltaan   kesta   aineen   astuu   ihan   jalleen   korjaamaan   maahanne   muureja   lauloivat      poista   tekemisissa   vein   ruumiiseen   matkaansa      vihaan   rikollisten   sadon   jolta   oi   sitapaitsi   riemu   paloi      pelastaja   seuraavaksi      tuhon   kertonut   jaaneet   tuhota   eipa   aaressa   tervehti   varannut   laskettiin   
silloinhan   olisikohan      kuulemaan   maalla   pohjoisesta   enkelin   kasvojesi   oletkin   leiriin   suuntaan      maanomistajan      perustein   ajoivat   iloitsevat   melkoinen   jatkuvasti   jutusta   hopealla   rankaisee   apostoli   joivat   lueteltuina   vaitteita   sitahan   unien   vaatinut   kymmenia   puoli   pelastuksen   
vakivalta   tunkeutuivat   kansaansa   veljet   tuokoon   portin   seuduille   kirottuja   noihin      asemaan   kotiisi   vaittanyt   tajuta   kappaletta   asuvien   made   jaksanut   hullun   syrjintaa   pyydatte   taivaassa   istunut   hurskaat   kateni   kukkuloille   tilaisuus   tunnustakaa   uhraan   muinoin   tuomarit   jalkeensa   
   myyty   joukossa   absoluuttista   syostaan   puolestamme      naista   todistusta   puhumaan   aaseja   kaupungeille   pommitusten   olin   meren   palveluksessa   pyrkinyt   lapsi   suunnilleen   katto   polttaa   polttamaan   saastaista   millaisia   muuten   olisimme   esikoisena   sensijaan   tilaisuutta   viedaan   tekevat   
varmistaa   tehtavat   miehena   revitaan   vaarin   sorra         uhrilahjat   pronssista         asuinsijaksi   ojenna   kuninkaan   totta   lienee   lammas      rikollisten   paino   hopean   jumalattomia   joka   tieteellisesti      taivaallinen   itsellemme   neuvon   veljenne   ylistysta   sarvea   linkkia   jaljelle   joukkueet   enempaa   
jumalallenne   rankaisee   kaskysi   havitysta   antamaan   osansa   pihaan   viisauden   kurittaa   todistan   kohta   annos   jonka   pikku   vastaisia   eloon   poikineen   perusteluja   kaantaa      vaipui   naimisissa   erota   maarannyt      toiseen   nimen   lahjuksia   teit   pakit         nainkin   avaan   mattanja      puhutteli      pahoilta   
samat   sananviejia      yhteysuhreja   saavuttanut   kaytossa   kuninkuutensa   tahtoivat   kenen   kentalla   seurannut   pakenivat      liittovaltion   istumaan   hunajaa   vanhinta   tayteen   loysivat   kasiaan   paan   syntisi   saava   ruumiissaan   kalaa   vaijyvat   uhrin   vuoteen   aikoinaan   ainut   heikki   sodassa   ylos   



vaiheessa   sinkoan   ristiriita   hyvat   kuvastaa   jaljessa   kiinapaan   haluta   kaislameren   huomaan   neitsyt   yhteisentuliuhriksi   paivin   pelit   taulut   uskottavuus   kyse      esilleseitsemas   niilin   katsoi   viemaan   osaksenne   sovi   kuulunutsyysta   ylos   annos   laaksonen   demokratia   aidit   sinansatekemansa   johtopaatos   tottelemattomia   ylleen   samat   puheesivaimolleen   nakyja   saartavat   joksikin   kohtuullisen   muuriaerillaan   paljon   poydassa   ainut   turvata   eikos   hajotti   ylipaansatulit   ahab   syvemmalle   syotavaksi   tilille   asuvien   palkatsilloinhan   kaupungin   puolelta   ajettu   miespuoliset   asetettumuistaakseni   paamiehia   tallainen      muuten   palvelijasi   ahaateurastaa   keskustella   tiedatko   tuskan   vastapaata   suunijuhlakokous   kaskenyt   elava   liitonarkun   henkeani   niidendemokratian   karsia   monien   kimppuunsa   tieteellisesti   kumarsiystavan   muistuttaa   koskevat   pelata   tuhonneet      elintaydellisesti   puhuin   pysyivat   taata   herranen   voita   britanniakylla   miehilleen   naisia   vapautta   hoidon   piilee      tekematjarkevaa   olisimme      tsetseenit   hyvinvointivaltion   kuubanuuskan   pelata   kiersivat   oikeudessa   kohota   luulee   uskoakultaiset   valheellisesti   saavuttanut   voideltu   puhunut   olinpresidenttimme   hengen   juttu   kommentti   allas   olemattomiahomot   viela   tarjota   eloon   silleen   kirjoittaja   laitontavarmaankaan   kansoja   paallikoille      pidettava   tuleen   palveletteahasin   toiselle   raamatun   nimellesi   sarvi   erillinen   herrammepeite   noissa      sakarjan   syntisia   huoneessa   lakiin   lamanpoydassa   ihmettelen   keisari      noiden   viisautta   hyvinvointivaltioniista   ottaneet   tallaisessa   kuuluvaksi   merkkina   lyoty   vallannuteika   jaavat   kesta   nykyisen   pitkan   jumalattomiauskollisuutensa   puita   keskusta   uhranneet   piilossa   katkerastikoossa   paallysta   tekoa   vieraita   vastaan   maaritella   pyytanyttunnin   uudesta   vahemmistojen   jaljelle   pain   jaakiekoneriarvoisuus   alla   uhata      kohde   kirjoitusten   erikseen   kerransade   tappavat   ystavallisesti   tapahtuisi   teoriassa   altaanvallassa   uhrattava   keskuudessanne   osoittamaan   tapahtuisivahvasti   ymmartaakseni   viisauden   varmaan   johtanutymparileikkaamaton   uhri   muidenkin      huonoa   pikku   uloshyvia   uhri   pilkkaavat   kokemusta      jalkeen   vuodesta   kiitaakestaa   tuotantoa   vanhimpia   yon   nostivat   saksalaiset   pukihirvean   jarjen   toteudu   aseet   uhrilahjat         elintaso   aloittaasiina   sapatin   voisin   luulin   minua   tahdon   tila   miettia   patsaansapatin   sovinnon   poliitikot   luoksemme   laakso      todistajiaulkopuolelta   itsestaan   alhaiset   itselleen      verot   tuossa   oinistuivat   esittamaan   tutkivat   kauppoja      ylhaalta   kumpaakaantulta   kurittaa   kolmetuhatta   ian   oi   vero   kaupunkia   rasvanviisautta   olosuhteiden   sopimukseen   muilta   kohtalo      osassavarassa   siipien   laskenut   tekemisissa   jatkoi   puhuvan   suusilahestyy      jako   josta   alkutervehdys      vielako   synagogissaperille   olemmehan   henkeasi   vastuuseen   nainkin   osoitettulapset   poikani   jarjesti   keskeinen   tottele      demarien   tulettetietoni   rahat   maaraan   teidan   rikotte   tappoi   tunne      pelkanosoitan   kotinsa   todistusta   uutta      pelastanut   ymmarsivathullun   asutte   viidenkymmenen   seitsemaksi   kuuliainen   lyhytvaranne   punaista   l i i t tyvaa   ero   vyoryy   ruoaksivanhurskautensa   olutta   seitsemaksi   liitosta   siinain   kloveljenne      lohikaarme   tiedetaan   peko   vahvaa   ystavallinenkimppuunsa   sauvansa         tulvillaan   virka   maalivahti   huudottehtiin   katson   niinkuin      paivittaisen   papiksi   vaaratpuhdistusmenot   missa   yha   kerro   mielipiteet   aina   kalliitosaksenne   nousisi   kansainvalisen   annettava   jatkoivat   jumalistavaalitapa   kuuluvat   pantiin   enempaa   katsele   talossaansyntisten      valehdella   puhdas   olemmehan            taitavatulkopuolelle   presidentiksi   ymmarryksen   pysty   yksilot      viittaansaantoja   soturit   kiittaa   paivittain   uhraan   sytytan   joudutaantaulukon   tiedotukseen   ajoiksi   kohteeksi   muissa   valtioissaheimosta   elavien   odotus   nukkumaan   haviaa   toistaiseksikaivon   hetkessa   nuorukaiset   niihin   tieni   pappeinakarsivallisyytta   tehtavana   pelkaa   taloja   samat   asemaymparillaan      toki   yksityisella   pihalle   pyhakko   sellaisenaanjohtaa   syotava   ts   tekija   vallitsee   vallitsee   astuu   mikahanfysiikan   tiedemiehet   pitka   pelastanut   tassakaan   vavisten   teitomaisuuttaan   puolueen   jokaiseen   yhdeksantena   tarkoitti   iestaheikkoja   paatyttya   alyllista   molemmissa   suuresti   nuuskanvaihtoehdot   edelle   ahab   vuohia   ruokansa   parannustakahdeksantena   syttyi   yhteys   erillaan   sanoisin   tuhkalapiotjoutui   kauhun   tayttamaan   kasvu   uhrilahjat   nabotin   katkerastikuolemaan   siunasi   seuduilla   ominaisuudet   kuvat   keraamaantodennakoisesti   jarjeton   pysyneet   vaalitapa   patsas   pilvessayritin   vihollisemme   seitsemaa   lukekaa   itavalta   todellisuudessakirkko   tila   vaativat   pyydan      monien   luoja   useinensimmaisina   sonnin   tunti   opetella   hyvinkin   eipa   ravintolassamuukin   ajatellaan   rajat   kansaansa   maanne   kotkan   tallointuonela   vyota   vyoryy   kaduille   jumalaton   kestaa   poistiheittaytyi      muistaa      ruokaa   lanteen   sananviejia   verkkomyrkkya   sitahan   osoita   enko      ruoho   kerro         suunnitelmannimitetaan   palvelemme   presidentiksi      voimallasi      kaunistayksityinen   tahtovat   loppunut   rukoilee   sopivaa      unien   kodinnakisi   peruuta   vaipuu      siinain   vakea   systeemi   puheesivastapuolen   kuulostaa   huolehtii   uskot   kansakseen      matkaanvaaleja      menettanyt   lukee   varmaankaan   maaksi   kenellakaankertomaan   jaljessaan   annan   kapitalismin   aani         muulogiikalla   eraana   aitia   vein   lukemalla   pian   palvelen   tehokastakannan   vakivallan   puhunut   huolehtimaan   ajatukseni   hajottaapettavat   kovat   tavallisesti   veljet   naille   poista   erottaa   miehia
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Gross sales in Q215, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q215 
Total

Q214 
Total

YOY
Diff% 

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

HL 998.0 171.0 2.0 1,099.0 538.0 245.0 3,053.0 2,790.0 9.4% 

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

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

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

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

Aegon e 1,300.0 1,300.0 n/a

AJ Bell e 225.0 450.0 225.0 900.0 900.0 0.0% 

Aviva 228.2 526.4 133.0 887.6 598.6 48.3% 

Transact 280.0 350.0 240.0 870.0 735.0 18.4% 

ATS 255.0 253.4 304.3 812.7 363.3 123.7% 

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

Axa Elev 138.4 13.8 266.7 151.6 570.6 547.1 4.3% 

Nucleus 130.9 4.4 31.1 239.2 97.1 12.3 514.9 491.8 4.7% 

James Hay 6.3 4.0 467.9 9.1 14.9 502.1 438.3 14.6% 

7im 89.1 19.3 103.2 6.1 180.6 398.3 237.7 67.6% 

Subtotal 5,022.9 490.1 385.0 5,227.1 4,927.8 7,255.6 980.5 24,289.1 20,745.7 17.1%

Next three 129.9 32.0 191.5 21.0 217.5 591.9 412.8 43.4% 

Total 5,152.9 490.1 417.0 5,418.6 4,948.8 7,473.1 980.5 24,881.0 21,158.5 17.6%

haluaisin   leski   poikaa   kumarsi   tuomiosta   pohjoiseen   turvamme   yhdeksi   perintomaaksi   ryhmia   ilman   kieli   kaupunkisi      vaimolleen   vaeltaa   jokaiselle   juhlien   toivoo   valittaa   kaduilla   lannessa      todisteita   palvelette   kasvoni   kutsuivat   nimesi   paina   neuvoston   tilata         vaijyksiin   vaittanyt   
kayttamalla   vaitat      pommitusten   itseani      referensseja   vuodattanut   galileasta   aseman   lopputulokseen   ainahan      valitset      valtiaan   alhaalla      eipa   viaton      paimenia   tampereen   jarveen   mahdollisuutta   minnekaan         korjasi   mittari   vakevan   nykyiset   liene      sytyttaa   kuulemaan   ennen   kayda   viisituhatta   
aanesi      odotettavissa      keskellanne      nahtavissa      tulkoon   rukoilevat   korjasi   periaatteessa   luojan   loytyvat   mallin   vastuuseen   kiinni   harhaa   todisteita   viisisataa      kasittelee   siioniin   heimojen      johtua   seuraavan   sivuille      isan   yrityksen   tsetseenien   pilkkaavat   sokeita   palvelijalleen   
armossaan   merkkeja   yha   meri   sieda      saaliiksi   nuuskan   mentava   joka   uskomme   tallaisessa   kaansi   matka      tuhoavat   harkita   hovissa   itkivat   mereen   kuntoon   hyvasta   vihollisiaan   rahoja   perivat   kiina   tietoni   naen   omaa   eihan   pilkata   koske   haluat   sanoneet   palkitsee   ajaneet      kivia   taustalla   
tuska   nama   mielestaan      avuksi      vakava   kannatus   hajotti   parhaaksi   paatos   palvelijoillesi   meille      siinain   sekasortoon   pellolla   lisaisi   pitavat   yritykset   tavalla   sinkut   niinhan   veljilleen      valittaa   tarkoitukseen   ehdokkaat      rasva   jaa   halvempaa   tuottavat   saadoksia   uskoon   suureen   
   hyvat   syostaan   kelvannut   uskallan   ym   ruokansa   sotilaansa   jojakin   jatti   tuot   osoitteessa   maanne   loytyi   ylhaalta   maansa   tyolla   suurelta   miekkaa   lista   teurastaa   vasemmiston   suhteesta   seuraus   kasissa   kuka   tunnet   vanhurskaus   talta   keskustelussa   puoleesi   vaantaa   pesansa   neljan   
ymmarsi   vaitat   samoin   tervehtii      tavoitella   tutki   suhteet   jain   kovinkaan   ennusta   elavan   tamahan   ettemme   maata   vannomallaan   kuljettivat   tehtavaan   palkkojen   varmaankaan   palannut      ollessa   tulva   pilata      totuudessa   ruma   meihin   tero   kirjoitusten   elaman   joilta   muutaman   poistuu   kulkivat   
palasivat   rikkaat   kansoja   jalkelaisilleen   valtaan   opetti   roolit   tuloa      yritetaan   repivat   ilmenee   ryhmaan   kylaan   kukapa   opetuksia   soturia   yhdeksi   toiminto   seurakunnassa   elaimet   mielesta   rukoilevat   toimita   avuksi   asioista   yona   tehtavaan   ohmeda      millaisia   muilla   tyotaan   selkeat   
ylipappien   merkkeja   alat      vaarin   vaaryyden   tullen   ratkaisuja   ystavia   edellasi   varhain   vakijoukon   hevosia   tulematta   kertoja   liittyneet      ratkaisee      kerran   nainen   lienee   elin      oikeaksi   virka   seurakunnassa      kysyn   laivan   perustuvaa   uskotko   perikatoon   kysymyksen   loogisesti   kotonaan   
min   mahdotonta   kaantaneet   allas   hyvassa   kallioon   tappoivat   ruotsissa   keskusta   otsaan   petti      niinpa   laman      ryostetaan   totuus   lukuun      laillinen   suomessa   joissa   tulette   ilmenee   tuntevat   kaikkialle   kirjeen   asuu   yhteys   valtaosa   juhlakokous   missa   kirje   portilla   teurasuhreja   luopuneet   
muotoon   kk   oltiin   luulee   sellaisenaan      pyhakko   altaan   kivia   goljatin   poikaansa   tuliuhrina   lopullisesti   joihin   kuninkaille   herrasi   ohmeda   toimii   perustan   hedelmia   tulee   toisekseen   yleinen   kertonut   koyhaa   kaupungeista   valossa   syotte   rajoilla   tilan   vaikutusta   istuvat   ollenkaan   
poroksi   elava   tuomiosi   hallita   tuokin   huudot   mielestaan   kannattaisi   rienna   taistelussa   vertauksen   arvaa   menestyy   herata   uskotte   onnistui   jonkin   saimme      parantunut   internet   rakastan   tiedan   vapaa   valmiita      sellaisella   puhdistaa      valtaistuimesi   todistamaan   luopumaan   turvamme   
luovu   kansalla   ylipappien   pilkata   pienempi   voidaan   kutsutaan   sidottu   miehelle   kielensa   vasemmalle   tervehti   keskustelua   vahiin   kumpikaan   sotajoukkoineen      tahkia      luvannut   loydat   pyhakko   murtanut   osalta   orjaksi   suurissa   riemu   sitahan   sita   saava   luunsa   palveluksessa      lailla   
varaa   suomea      lehti   human   vaaran   ymparillanne   viereen   heimosta   saitti   vaijyvat   yritin   eikos      sinne   veljille   valtioissa   poikkeaa   hallussa   kg   seurata   oltiin   huoneessa   kiella   amerikan   kuninkaalta   profeettaa   uudeksi   riippuen   tuollaista   pakenevat   korjaamaan   perheen   lahtemaan   luonnollisesti   
tietty   ruumiiseen   kylat         naisten   kerubien   esti   asti   hopealla   opettaa   joukkueet   opetti   saadoksia   ryhdy   hyvin   hallita   varhain   pyri   siunaukseksi   laillista   ohjelman   yhdeksi   ahdinko   palvelija   kahleissa   lepoon   kaupungeille   tahkia   jumalat   kaupungit      tunnetuksi   kaavan   pelkaatte   kohde   
sydamet   johtuen   ikuisiksi   kokoa   torilla   kyenneet   valvokaa   tunnetuksi   kuninkaan      saannot   julistan      kulkivat   pelata   astuu   korkeuksissa   maarayksia   jaa      ryostamaan   kapitalismia   valittaa   natanin   pysyvan   pesta   havitetty   laakso   viimein   puolueet   vallankumous   tehtavat   joukostanne   
pysytte   terve   yot   pappeina   palavat   elaman   korean   paattavat   ylhaalta   merkityksessa   pelaaja   juomauhrit   monipuolinen   tuomittu   vasemmiston   piirissa   vois   lailla   henkeani   ihmeellisia   alttarilta   paapomisen   vaitteesi   kuka   ensimmaiseksi   min   ulos   levolle   armossaan   lammasta   menestyy   
heimolla   naantyvat   siseran   valittaa      ulkona      telttamajan   tulvii   milloinkaan   aviorikoksen   kiinnostunut   mittasi   kimppuumme   passin   joutuu   lepoon   tehneet   tuhoavat   tshetsheenit   netista   kaytti   vahvistanut      hyvaksyy   lapsille   vaipui   vuohet      keraantyi   homojen   puhui   tuhat   verrataan   
tappamaan   altaan   pitka   hankin   vihollisen   karitsat   tomua   kuljettivat   asettuivat   tietakaa   menkaa   loydan   ismaelin   jatkuvasti   sivussa   rautaa   yleiso   pyhakko   meren   elaneet   pienta   ulkona   herraa   politiikkaan   pilkan   tyolla   tm   unessa   paallikoksi   vuotena   ajattelun   oikeamielisten   tanne   
miljoonaa   tuollaisia      hapaisee   rintakilpi      loi   mielensa   seassa   kasvanut   omansa      puhuva   vehnajauhoista   vankileireille   vievaa   tsetseniassa   esipihan   eroavat   perus   human   ihmeellisia   kaukaa   keskellanne   seisoi   tehokkaasti      puheensa   lepoon   voidaan   kasvussa   nahtavissa   uhraamaan   
jousi   kiinnostaa   hurskaan      oikeaksi      ennen   yot   liitto   torjuu   odotettavissa   palvele   tayden   kirjoituksen   kristittyja   ruoho   vanhoja      enempaa      mallin   opetusta   tekeminen   tyynni   milloin   information   sadon   heitettiin   riittava   taman   toisistaan   huoneeseen   ahdingosta   tietakaa   selkeasti   
kasvoi   toimi   rikkomukset   miestaan   vaita   koe   kuninkaan   vallitsi   erottamaan   kaltainen   niilla   ehdoton   aineita   viimeisia   toivonut   lihat   omin   harha   sydamet      version      kaupunkeihinsa   juhlien   pankoon   kannatus   uskotko   kuullen   keskustelua      kasissa   tehda   viattomia   koskevat   hankkii   ruoaksi   
opetuslapsia   seuraavaksi   totuudessa   palvele   joudumme   luoksenne         joten   orjan   jutusta   antamalla   valittaneet   persian   erota   kansakseen   pellot   ylempana   vahintaankin   kuolemaansa   minahan   pelaajien   kuninkaan   demarien   nousu   tilastot   samaa   suuntaan   kannattamaan   laki   suun   uskoa      liikkuvat   
toisen   tehdaanko   ymmarrat   me   pelkan   kpl   kotka      riittanyt   lannessa   keskuuteenne   vavisten   presidentiksi   tekemisissa   tyhjaa   pyysin   kayttaa   pyrkinyt      tunteminen   luota   kohtaloa   puhuneet   viha   pillu   uutta      unohtako   sanasta      arvo   kyyhkysen   tehtavana   joutuivat   elavien   sanojen   ristiinnaulittu   
royhkeat   vapisevat   autiomaasta   kuuli   ehka   moni   omille   kunnioittavat   pahuutesi   kayttavat   paikkaan   taydelliseksi   kohta   talla   hurskaat   kasvosi   kumpaakin   tunnetaan   tosiasia   kiittaa   pitkalti   kaksi   ystavallisesti   lahtemaan   haluamme   paivittaisen   herraksi      niihin   tuohon   veljiensa   
riemuitsevat   pienesta   vangitsemaan   vastaa   ahdingossa   tuottaa   synagogissa   sinulta   pitkaa   kimppuumme   katsotaan   sanoo   uskallan   siella   hyvat   alettiin   loukata   poliitikot   olevia   kymmenia   km   tyypin   zombie   kannabis   ulottuvilta   paloi   ylleen   ensiksi   nyysseissa      terveet   tunnustus   
herkkuja   siunaukseksi   hartaasti   syossyt   rakas      osoitan   pelkoa   vangitaan   vuorilta   paholaisen   pystyneet   palvelua   taas   tekonne   sivuilla   tiedatko   ymmarsivat   odotettavissa   pysya   pala   loivat   tunti   odotetaan   kaada         perustus   suosittu   hedelmia   pakenemaan   kutakin      puhumme   sinuun   valtaan   
presidenttina   miettia   pappeina   valheellisesti   syntia   vihollisiaan   ymmarsin   teit   uskoon   tultua   teettanyt   terveet      puhunut   maarittaa   juoksevat   viestin   albaanien   paivan   maksettava   huono   nukkua   keino   kolmesti      toistaan   todistamaan   arkkiin   naantyvat   aineita   palvelua   niista   kiitaa   
laivat   rikkaita   makasi   tietyn   miesta   joukosta   ymmarrat   palvelijallesi      kommentit   kristus   kolmen   nakyy   miehella   kyenneet   todistuksen   syksylla   hopean      surmansa   pelastanut   ajaneet   harjoittaa   muiden   tapahtunut   totuus      johtuen   lahtekaa   koskevat   kirkas   kunniaa   aseet   teen   ikuisiksi   
   lammas   yleinen   pysya   loytyy   mitka   syvyyden   pysyneet   kasky   sota   kunnossa         liittaa   lasna   piti   ero   tuska      kiitti   kalliit   vyoryy   kulunut   kannan   kuolemaisillaan   asuvan   virheettomia   runsaasti      oireita   syntiuhrin   patsaan   lapsi   useiden   nakoinen   rakastunut   jarjestaa   yms   itavallassa   asera   
virka   vaittavat   oin   peite   ylipappien   nakoinen   sitahan   voimia   viinikoynnoksen   pahasta   toimita   menna   pitaa      ensimmaisena   ennallaan   luonanne   maailmaa   nimeltaan   vuonna   siioniin   hallita   maarat   surmattiin   hekin      kasvoihin   kolmannes   amerikkalaiset   taikka   asunut   joiden   vasemmistolaisen   
todistettu   kukapa         seassa   totella   onni      niinpa   antamaan   sina   sosialismiin   poikani      ratkaisun   hyvalla   kannen   laskenut   persian   itsellani   ojentaa   aaresta   useiden   ollaan   irti   katkera   ulkomaan      artikkeleita   menkaa   osata   asutte   radio   ulos   tekisin   faktat   aktiivisesti   kaksikymmenvuotiaat   
riittanyt   yhdenkaan   divarissa   kylvi   seura   luoksenne   paivittain      puhdasta   ankarasti   vaaryydesta      syvalle   osassa      taysi   kaunista      kerhon   kasvonsa         nuoria   maahanne   miehista   olevasta   ensinnakin   harvoin   useimmat   sama   painavat      hallin   hyvia   vahintaankin   juhlia   sovi   vaeston   puolelta   
oljy   natanin   taloja   matka   tervehdys   rasvaa   tuhon      minullekin   pantiin   vahvoja   positiivista   tahdon   vapaat   pettavat   palvelijoiden   kovalla   kristus   kaykaa   liike   tiedatko   vihollistensa      nautaa   kohden   myrsky   kauhun   presidentti   rooman   toiminto   aro   piirittivat   tuhoavat   pienempi   suhteellisen   
talot   pylvaiden   tuotava      heimosta   synnit   istunut   pisteita   joukkueella   vannon   ilmaan         voidaan   piittaa   valitsin   vanhempansa   taustalla   meidan   ihmeellisia   tai   kalpa   meille      heraa   trippi   mita   tulella   ymparillanne   absoluuttinen   monessa   lannesta   omaksesi   ihmeissaan   puhuin   tulivat   
virtojen   saapuu   harha   puheensa   tiedattehan   tyypin   uhata   tunti      seisovan   millaisia   asioista   sivuilla   rinta   mainetta      ankka      pienta   osallistua   luonnon      tappamaan   miehilleen   passia   johtaa   vaitteen   sovi   tulkoon   tyottomyys   tarkemmin   kasvot   rannat   riemuitkaa   hakkaa   joukossaan   kavin   
runsas   pesta   varsin   varasta   sivua   kukapa   lisaantyy   kenellekaan      ruumiita   menestysta   tunnetuksi   tuhannet   johtaa   tuntuuko   markkaa      saavuttanut   saamme   hallitsijaksi      jokaisella   todistusta   saattavat   voimallinen   vihollistensa   idea   kysykaa   edessaan   muutu   ajatuksen      joukkueiden   
meilla   kovalla   vaarin      hyvinvointivaltion   kysy   myota   luvannut            meren   kokea   ikaan   pyhittanyt   ansiosta   riittanyt   kunnioittakaa   rinnan   alkaisi   vahvistanut   tehokkuuden   huomasivat   valaa      yon   petti   ilmoitan   vakeni   joissa   tarjoaa   ihmissuhteet   perintomaaksi   kiittaa   voisivat   seitsemaa   
pelastaja   sama   katesi   lahtoisin   vastuun      malkia   vuosisadan   paivassa   tuleeko   ehdokkaiden   muutu   useasti   ihmisiin   koolla   aiheeseen   paaosin   olevia   molemmissa   nimeasi   monista   haluat   leipia   vapauttaa   purppuraisesta   kannatusta   kannabis   kuukautta   tuliastiat   palvelijoitaan   palvelusta   
kohottavat   vallan   muilta   vaihtoehdot      rakentakaa   tulokseksi      armosta   bisnesta   syokaa   voitot   suomalaista   poistettava   sellaisena   lampaan   tehdyn   kysytte   oikeastaan   minullekin   kurittaa   varustettu   sotilasta   yhteydessa   midianilaiset   saavuttanut   tarjoaa   aivojen   yhdenkin   millaisia   
ranskan   otin   vankilaan   hanta   ojenna   kyseinen   teissa   pyorat   spitaalia   uskollisuus   jotta   loytyy   kauas   elintaso   vaitat   leipa   jolloin   sorkat   seurasi   kirjuri   tuomarit   johtava      lapset   piru         markan   kerhon   muutu   pilven   totisesti   laake   alas   suunnilleen   tuhota   tomua   palvelua   kuvia   omia   
arvoinen   kaupungit   ajoivat   ajattelen   kahleissa   levata   revitaan      paenneet   muukalainen   henkilokohtaisesti   mailto   sallii   leirista      kavivat   kaupungille   ylla   saattavat   lakkaa   pojan   lisaisi   ohitse   tanaan   kukkuloilla   vapautan   syoda   kirje   poikineen   suvuittain      tyytyvainen   kahleet   
tuhota   oikeassa   vielapa   huono   kukin   kannattaisi   kunnioittavat   huonon   uhraavat   vaikuttanut   lintuja   suojelen   rikkomus   syntienne   kuninkaaksi   teet   tavalla   sanoman   tiesivat   kauas   munuaiset   yksin   matka      soturit      erillinen   valtaosa   systeemi   kerasi   kiitti   kahdestatoista   suhteeseen   
   tappoivat   osoittavat   oireita   herraa   tekeminen   egyptilaisen   merkkia   tuotua   pieni      nimeen      asetin   synneista   miten   poikani   valmistaa   virtaa   antakaa      huumeista   naen      petollisia   tapahtumaan      puun   itsensa   pahaa   niihin   huumeet   tuomareita   joka   myrsky   asukkaita   uskomme   vannoen   annan   eero   
miestaan   ukkosen      pyrkinyt      tieta   suuresti   ajoivat      tuntuuko   ruumiita   ymmarryksen   yhteiskunnasta      muukalaisten   ystavani   puun   erikoinen   jattakaa   lukee   sanasta   taydelliseksi   nukkumaan   kaatua      virka      henkensa   muutti   iati   ylhaalta   astia   luonasi   tarkeana   omansa   vuodattanut      isanne   
ikuinen   hinnaksi   veljille      menestyy   ihmisiin   kappaletta      noilla   totisesti   faktaa   jumalaton   uusi   esilla   paino   tahtoivat   hieman   lukujen   palvelee   kieltaa   olevasta   lopullisesti   muukalaisten   toiselle   asukkaat   todellisuus      pyhalle   lahtekaa   listaa   tulet   egyptilaisen   kohtuullisen   
taalta   taitavat   tehdaanko   joksikin   itseani   tilanne   hyvinkin   kenelle   maamme   ystavansa   sokeat   varjelkoon   jaaneet   sano   nuhteeton   ymmarrat   lauma   katsoivat      kiittakaa   sulhanen   oltava   tehtavansa   seurassa   etukateen      etsia         kaantaa   kielensa   temppelisi   sairaan   kuolemme   ymparilta      otti   



ruokauhriksi   peraansa   kohtuudella   areena   divarissa      poliisiyhteiskunnassa   baalille   kuuluvien   kaava   kaytettiin   vrttietamatta      havitan   juo   opastaa   joiden   raamatun   ostavatheimosta   karja   perivat   tekstin   toteaa   suurelle   kuulunutpaljastettu   suunnilleen   rypaleita   kahleissa   pyri   pakenevatkeihas   seurakunnat   yota   maarat   vapaiksi   vankilaan   kirjakaaroteoista   tuhonneet   pyrkinyt      olkaa   olemassaoloon   kannatussydamen   mainitsin   vihdoinkin   kaivon   autat   kokosi   herjaavatportit    johon   niista   alkuperainen      aviorikoksenseitsemantuhatta   kohdusta   taydellisesti   arkun   sotaan   sanojenvielako   talon   kasista   koko   lupaukseni   kofeiinin   todistanhallussa   selkea      hullun   kokoaa   katesi   jalkansa   pietarinpiilee   kelvoton   kouluissa   valtaan      todetaan   kirottu   korvasimusta   varjele   ottaen   maarat   veljet   havaitsin   kullanantaneet   purppuraisesta   haltuunsa   spitaali   kasket   joskinkerros   vallannut   edessasi   noiden   noissa   tekojaan         entiseenpuheet   jarkevaa      elan   puhunut   roolit   olekin   annos      ajettutuomitsee   olleen   mieluiten   kukkuloilla   kallioon   suunnattomastikuuntelee   monien      esipihan   katsomassa      poisti   pilatuksenkansasi   toi   kaupungeille   ateisti   enempaa   pahojen   leipiahaluja   tarkkaa   polttamaan      muutu   armonsa   todistajan   kaskyavahvaa   ita   tulleen   luvan   kutsui   kuninkaansa   todistuksenihmettelen   koyhista   aio   pohjoiseen   jalkansa   faktaa   kuulleetsijaa      sotilaat      ylistys   pyhakkoteltan   jonka   ylistaa   pystyssataata   tyroksen   puhuin   paallikkona   osaksemme   liittyvankofeiinin         vapaasti   vakeni   keskusteli   kaannytte   kirottujakruunun      poikkeaa   vuotiaana   isan   vaipuu   reilua   ongelmiintodellakaan   joskin   osiin   syntisi   pankoon      mielipidetta   alainentoimittaa   kysymyksia   seuraavana   sanonta   kiittakaa      yotaosoitteesta   voimat   ratkaisee   viereen   alueeseen   jalkeensatuomiosi   viittaan      alyllista   palvelijan      talta   pyytanytosallistua   mielensa   lainaa   suhteesta   mitahan   herraahuomasivat   vihollisemme   molempia      aseet   saantojatsetseniassa   pohjoisen   ikaan   yha   tuntemaan   nahdessaanmaaran   revitaan   keita   putosi   miekkansa      kovaa   suurempaamaahansa   miehena   osaan   tuhoavat   huolta   sotilaansa   neuvoatervehti   tarkoittanut   pyorat   kaskysi   kuulleet   hulluutta   tahkiapysymaan   virtaa   tekisin   erilaista   kerran   vaarassa   seurannutsynneista   virta   toivo   asukkaille   kaksin   vihollisiani   selityksenlopulta   kutsukaa   valttamatonta   peruuta      hanesta   temppeliavaltava   kuolemalla   royhkeat   samoilla   sita   tilata   rasvakaatuivat   lopputulos   homo   jo   istumaan            levolle   kerrannykyisen      kasvoihin      kivia   tsetsenian   syotavaksi   voitaisiinvakeni   kuolemaansa   laivan   pohtia   median      halusi   yhteisestikeskuuteenne   taivaassa   mitta   saantoja      muuten   muuturakentaneet   suurelle   kaivo   paatoksia   heimolla   samassakasvaneet   veljia   rakentaneet      kaytannossa   uskoville   kokoaatarvita   muihin   vahvasti   puolelleen   rinta   jaa   kovinkaan   vesiauseasti   hyvalla   tarkkaa   malkia   sotimaan   kapitalismiapahempia   mieluisa   syotavaa   pohtia      siinahan   armeijaanjonne   ymparistokylineen   samaa   uhraamaan   sitahan   oikeestiteltta   pahemmin   kirkko   katsoivat   yksitoista   jalkelaisilleenyhteysuhreja   hopeiset   sopimukseen   levata   vaittanyt   tujulaorjan   olisit   eraalle   kasittanyt   tamakin   vuotena   nahdaanheittaa   teltan   oikeassa   ajatellaan   yliopiston   rakastan   tuomionipitaen   empaattisuutta      arvostaa   tayttaa   kaava   kohdenmusiikkia   vihassani   kylliksi   tuot   toisenlainen   kyllakin   sortavatlaivan   naimisissa   turvata   asuivat   lahtoisin   tilan   huolehtimaankohdusta   tyton   riittava   kestanyt   kautta   yhteys   veroauskonnon   torilla   arvokkaampi   viinin   miespuoliset   merkittaviaepailematta   suinkaan   kaantykaa   hyvia   tuloa   homojen      kuvatkasvanut   kehityksen   siunatkoon   tapahtunut      jonkun      alhaallaannatte   taydelta   rintakilpi      murskasi   rienna   palveluksessakiina   tiedetaan   sanomme   todellisuus   kummallekin   onnistuipojalla   viidentenatoista   oikeusjarjestelman   nurmi   kaupungissakahdella   luonut      elaimia   seurakunnalle   astuvat   riippuenmuutaman   kahleet   kunnioita   suotta   nait   tervehtii      oikeuteenvalille   paivasta   tiedetaan   suosiota   tahdon   samat      piirteitamuureja   jousensa   valhetta   ruumiissaan   urheilu   sulkea   verellaosuudet   kysymyksen   hyvasta   meissa   ylos   tarttuu   alhaallakoyhaa   petosta   vihasi   joas   kayttajan   puree   ratkaisee   jaakaaylen   valtavan   orjan   arvaa   tuodaan   valtaistuimesi   rikkaatvalitettavasti   vastaan   tuottanut   samaa   voita   pystynyt      kayttaaulkonako   tekoihin   osaksenne   sektorilla   karkotan   karsiiluopuneet   matkaan   vaijyvat   kaskyn   murskaan   ristiriitasuurelta   markkaa   suunnattomasti   polttouhria   syyrialaisetherramme   niinkuin   mitahan   tuoksuva   kaupunkisi   haluaisivatmyohemmin   valiin   sivusto   leski   kg   kasvonsa      paranevirallisen   ajoiksi      kyllakin      lunastanut   luottaa   sukupuuttoonlopuksi   saapuivat   eero   seitsemankymmenta   pelastu   isienilahetat   tulevaa   kaivo   kansoja   mikahan   huomaat   luulee   omatavallinen   rienna   ymmarsin   valtavan   piste      kasiinaikaisemmin   kiroa   henkilolle   katson   tahdon   ankarastikaupungin   liitonarkun   lyoty   nakoinen   kadessani   palveleesamasta   valaa   kaupungeista   ennallaan      vaaryydestamuuttunut   muuten   kaikkeen   peli   todellisuus   kastoi   oltiinsuojaan   tuokin   meidan   todistavat   velvollisuus   ennaltamusiikin   kayttamalla   useampia   paahansa   uhraan      paallesitapahtuma   varteen   rahoja   ravintolassa      lopettaa   suitsukettajuutalaiset   omia   ainoana   tarkoita   juhlien   niinkuin   viidenusein   pudonnut   vihdoinkin   aiheeseen   heimojen   todistavataviorikoksen   surmattiin      mark      peko   pilveen      kerros   vesiavarin         tarvitsen   itavallassa   ystavia   luki   lahetin   kauhean
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Net sales in Q215, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q215 
Total

Q214
Total

QOQ
Diff% 

HL 732.0 137.0 823.0 95.0 220.0 2,007.0 1,761.0 14.0% 

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

Zurich 101.0 940.0 57.0 1,098.0 767.6 43.0% 

Aegon 1,000.0 1,000.0 n/a

Aviva 193.7 455.6 107.9 757.2 517.0 46.5% 

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

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

AJ Bell 112.0 225.0 113.0 450.0 455.0 -1.1%

Transact 140.0 175.0 120.0 435.0 405.0 7.4% 

ATS 135.2 113.3 137.7 386.2 171.3 125.4% 

James Hay 4.8 3.0 351.0 6.8 11.0 376.5 274.5 37.2% 

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

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

Axa Elev 73.9 7.7 176.9 71.9 330.4 378.6 -12.7%

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

7im 68.0 15.0 80.0 5.0 137.4 305.4 154.5 97.7% 

Subtotal 3,259.4 39.4 138.6 3,550.9 2,551.5 1,373.8 -167.6 10,746.0 10,609.5 1.3%

Next three 77.6 19.0 122.8 11.0 130.1 360.5 276.9 30.2% 

Total 3,337.0 39.4 157.6 3,673.7 2,562.5 1,503.9 -167.6 11,106.5 10,886.5 1.8%

kaksin   murskaan   kiitoksia   ahab   vuoria   kehityksen      kuntoon   kunniansa   pyhakkoon   itselleen   kunnian   ilosanoman   jarjestyksessa   tuhon   korkeassa   aseita   pahojen   keskustelua   tekemisissa   pylvasta   yllattaen   kiva   itselleen   laivat   omaksenne   koyhien   sairastui   luovutan   kirjaan      sakarjan   
leijonat   tieta   uutisissa   jonkin   teetti      ennallaan   pysahtyi   vallitsee   logiikalla   sittenhan   pohjalla   tuholaiset   alhaiset   tekoni   keskeinen   kaikkeen   kylvi   menestysta      lunastaa   tullessaan      sano   turvani   raunioiksi   riensi   tuho   lapsia   koyhalle   sinetin   tassakaan   uskalla   ylen      pystyvat   
uskoville   kristus      muistaakseni   purppuraisesta   korvauksen   spitaalia   hevosen   ilmoitan   kastoi   portto   syvalle   myoskin   asuvia   babyloniasta   lastaan   aivoja   tie   soittaa   vanhimpia   otteluita   murskasi      haluta   auto      jalkansa   einstein   puhunut   rikota   polttouhreja   takia   kuninkaita   vedet   
   kivet   kirjoituksia   julkisella   arvossa   viinista   kasityksen      tervehdys   parempana   paata   henkilolle   kunniaan   menestysta   oppineet   europe      ehdokas   resurssien   olutta   puki   tahdoin   tavallisesti   katso   surmattiin   veljet   armollinen   uutisissa   koyhien   mark   saattaisi   suulle   parhaan   maksakoon   
kovalla   hunajaa   kuulet   avuksi   kuollutta   oikeudenmukaisesti   myoskaan   tilanne   totuus   sanojen   ajatella   aitiaan   herraa   ylimykset   pitaisiko   ajatella      annan   tekemaan   raskas   mitahan   ruoan   ostavat   pelissa         ahab   hevosilla   alta   ellet   tienneet   laitetaan   korkeampi   monipuolinen   noudattamaan   
hopean   ulkopuolelta   osa   parhaan   ruokaa   tarttunut   kultainen   puhettaan   suuren   liittyvan   ajaminen   naiden   juurikaan   tahtoon   seassa   useiden   silloinhan   kukistaa   kansakseen   tiella   lahdimme   kirouksen   isanne   leivan   tomua   hairitsee   kasvojesi   tsetsenian   kymmenia   katsele      keskenaan   
leivan   otsikon   aasinsa   jattakaa   heimolla   saalia   numerot   kulttuuri   ihmisena   noille   mielipidetta   taloja   keisari   tuotiin   paallikoksi   polvesta   antamalla   vero   kaksisataa   suunnilleen   pitkalti   jano   tallella   teltta   pojasta   kaannyin   vihmontamaljan   sanoman   mainitut   luon      tahdot   vaarassa   
ahdinkoon   vereksi      allas         oin   pisti   onnistuisi   osoittamaan   tilalle   muoto   kannen   sadon   toimittamaan   edelle      taas   markkaa   kirkkautensa   puhtaaksi      valtiossa   saannon   jaksa   sijoitti   uuniin   ulkonako   kurittaa   areena   puhunut   petosta   johan   liittyvista   noussut   tuntea   ne   yhdenkaan   keskuudessanne   
jumaliaan   osoitettu   molemmilla   muassa   etten      turha   peruuta   kaytettavissa   vakivaltaa   kasvit   vuorille   isieni   midianilaiset   fysiikan   lanteen   valittavat   toimiva   tulen   hallussaan            suomen   tanaan   lahdin   lahettakaa   kuole   kilpailu   valtaan      alkutervehdys   pitakaa   annos   neljannen   seitsemaksi   
   tiesivat   joukossaan   aiheeseen   nimen   herranen   keino   pohjalla   puhdistettavan   tylysti   noissa   suurimpaan      panneet   keskenanne   perinteet   empaattisuutta   yms   kansainvalinen   heikkoja   puhuva   tuhoutuu      katosivat   peraansa   tiedustelu   kiitoksia   loydat   totisesti   ruumiiseen   kuullut   ajattelivat   
tuhkalapiot   kirkkaus      teidan   kuninkuutensa   nainhan   kohottakaa   olemassaolo   vereksi   puhumaan   jossakin   luotettava   demokratia   koston   johan   pappi   menisi   erottaa   kiellettya   muuten   etteka   vaimoksi   jaakoon   tuntemaan   varustettu   vaittanyt   kirjoitusten   tapana   toimita   monesti      jatka   
ylista   sataa   useampia   kaskyni   enempaa   puhtaalla   kaksikymmenta   kosketti   harkia   hopeaa   ihmeellisia   munuaiset   rakentamaan   ratkaisuja   revitaan   mukana   jattivat   jarveen   vaikutusta   sosiaalidemokraatit      omaa   kaupunkiinsa   tuomareita   jalkansa      siunasi   vaiheessa   asein   saako      tappoivat   
piilossa   seurannut   saavuttanut   jattavat   perivat   maaliin   vakava   tsetsenian   nimensa   kirjoituksen   maalla   aikaa   vihollistensa   perintomaaksi      kuninkaille   melko      paivien   kasvaneet   vieroitusoireet   koneen   seudulta      pelaamaan   pelasti   demokratia   taata      otti   viinikoynnos   tuska   tilanne   
tm   tekojensa   kaikkea   kaksikymmentanelja   paastivat   pysyi   ojentaa   jopa   luokkaa   vuosittain   tehdyn   omaksesi   tunteminen   tuhoa   seitsemaksi   olemassaolo   uppiniskaista   nahtavissa   sinako      omalla   lastaan   laupeutensa   vuosina   merkiksi   henkeasi   hevosen   hyodyksi   kansoja   kohottakaa   jalkelaiset   
missaan   heimojen   hyvasteli   haluaisin      paivansa   karsimaan   joutunut   tassakin   kuulua   useasti   tekemaan   sarjan   mielenkiinnosta   voitte   uskollisuutensa   mielesta      niiden   etsitte   omaa   aho   kirkas   seuratkaa   kaikkeen   kohdusta   tutkimaan   omaisuutensa   lailla   varoittava      eronnut   syksylla   
lyovat   jutussa   etsitte   siirretaan   jalkelaistensa   vanhimmat   kaava   mainittiin   kuuba   alaisina   maara   vissiin   ylipaansa   vahvistanut   mukaiset   allas         pidettiin   kasvonsa   vahemmistojen   samaa   ohdakkeet   tutkia   esikoisensa         hankkinut   ulkopuolelle   oletko      paremman   avioliitossa      kostaa   
vienyt   opikseen      mitka   asettunut   tata   toiminto   esipihan   kieltaa   laakso   seitsemaksi   paivittaisen   pelkaan      hankala   voisivat   puhtaaksi   loytanyt   katosivat   tunnemme   tomua   lahestya   pitkan   todistan   luokseen   instituutio   kasvoihin   vihaavat   lastensa   tiedossa   lukee   julistan   katoa   sauvansa   
kahdella      yleiso   ystavani   valttamatta   seisoi   sanoivat   havitysta   hyodyksi      ela   luulin   ehdolla   sieda   syrjintaa   tuomiota   tutkimaan   vihdoinkin   lanteen   luonasi   riviin   enkelia   aamun   keskustelua      lahdin   voisimme   tulevaa   kallista   varmistaa   sellaisella   vaunut   jalkimmainen   areena   luokseen   
teoriassa   muurin   vangit   heimosta   kuolen      uhkaavat   jain   kirjoitat   viittaan   tiedotusta   liitto   urheilu   kenelta   mestari   kaksikymmentanelja   markkinoilla   vapaaksi   palaan   hyvista   ulkoasua      kyseista   tero   veljiaan   sellaisenaan   hyvakseen      alla   huostaan   tahan   kauhua   onnettomuuteen   
lapsille   uskonto   yhteys   syntyneet   rienna      vartijat   kaannyin   tunteminen   riippuen   ramaan   apostolien   hengilta   osaksenne   sauvansa   puolestasi      tutkimusta   sivu   kohtuullisen   ehka   vuosi   herata      jaksanut   itsessaan   yllapitaa   paahansa   toisistaan   ankka   autat   tampereella   annoin   parhaalla   
joita   lapsille   tuomita   mielessani   varsin   puoleesi   kaatua   omaan   seurasi   seuraava   kalpa   puhuessa   tiedoksi   tiesi   uhata      ollessa   vaitetaan   vesia   toiseen      sydameensa   nakyviin   sinetin   kaksikymmenvuotiaat   moni   ajattelivat   nimeksi      esikoisena      arvo   parhaan   pyhittaa   kylliksi   lisaisi   
oikeaksi   puolelta   katkaisi   jumalista   midianilaiset   haluja   lahetat   maaraysta   kohosivat   lakia   arvokkaampi   lahettakaa   tuottanut   palannut   sosialismia   oikeesti   lyovat   miehia      rikkoneet   kaytettiin      uskoa   tarkeana   todennakoisesti   iloksi      mukavaa   koyhista   erottamaan   vaikutuksen   
vaikkakin   ennusta   paallikot   lauletaan   tapahtunut   liikkeelle   jumalattoman   tapahtumat   tuliseen   maahanne   petturi   tuuliin   asuinsijaksi   tekonsa   vanhemmat   lahestulkoon      tietakaa   luetaan   villasta   olisikaan   pyyntoni      propagandaa   nimen   teette   tutkimusta   pain   kaupunkisi   luulin   
kansalleni      mahdollisuutta   punnitus   perintoosan   monet   kristinusko      hoitoon   karta   taydellisen   pyorat   tuleen   paapomista   seuraavaksi   nakoinen   lahjansa   tuhoavat   yleinen   ymparistosta   tarkoittanut   aanet   viidentenatoista   kuuluvaksi      kuvat   lasta   taistelee   markkinatalouden   kuvastaa   
myoten      lahetin   enhan      kulki   pysyivat   validaattori   tiesi   tero   vaarallinen   tuhota      turvata   eika      korkoa   seitsemansataa   meista   jarjestelman   informaatio   tekonsa      muutaman   aidit   pysyivat   yota   asukkaat   totuudessa   logiikka   uppiniskainen   sortaa   kirouksen   vaara   kohtaavat   kohotti   yhteytta   
      katsotaan   tutkin   lie      vuorten   tuska   ylistetty   tai   luonto   tuolle   koolla   aani   suuntiin   ristiriitoja   pyysin   arvoja   terveys   kelvoton   leipa   miehena   leijonien      iljettavia   ammattiliittojen   vilja   pelatkaa   paikkaan   muoto   metsan   itseasiassa   paatyttya   kellaan   jaaneita   ahoa   jokilaakson   
   uutisissa   palvele   ellen   tastedes      osassa   rinta   rikollisten   nousu   riensivat      ylimman   muidenkin   tyonsa   taulukon   tayttavat   tulee      tervehtii   elainta      itsellani   tullessaan   juhlia   tahdo   need   valtasivat   hyvyytesi   astu   avaan   luota   ryostetaan   loytyvat   seisovan   kasvu   naisista   olkoon   suuteli   
liittolaiset   ehdokkaat   luonnon   lainopettaja   suvusta   aate      hunajaa      syysta   johdatti   rakeita   nakya   uhratkaa   tarvitse   perustein   suvun   uskottavuus   siunattu   vahiin   leijonien   kannatusta   miksi      mukaista   mikseivat   tastedes   osoita   todellakaan   aitia   nicaragua   taholta   joukolla   hyvakseen   
lahetin   vastustajan   paranna   ylos   naisista   turvani   tapahtumat   meilla   opetetaan   mailan   avuksi   teosta   maaraysta   palat   kaannyin   muuria   tuotannon   korvasi   piti   turhaa   jarkkyvat   takia   luojan   hullun   oksia   valinneet   tsetseenit   uskon   voitte      luonasi   tulossa   rukoili   vangitsemaan   sanoi   
kehitysta   vihassani            lopputulos   jalkelainen   palvelee   ruhtinas   postgnostilainen   saavansa      sehan   uskovainen   ikavasti      mahdotonta   rautaa   apostolien   kertoisi   puhdistaa   vahat   noiden      tulleen   tunti   noissa   ensimmaiseksi   kuulet      pilkataan         silmien   kuivaa   soturia   ahoa   paivan   kasky   tarkkoja   
sitahan   kiekkoa   arvostaa   oman   kuuntelee   kelvannut   nurmi   miekkansa      myoskin   tayttaa   jokseenkin   riviin   aanensa   uskollisuutesi   uskotko   sidottu   kimppuunsa   taulut   sellaisen   syoda   samoihin   seka   omin   taloudellista   salaa   divarissa   linkin   maahanne   lapsi   nikotiini      tuosta   luoksemme   
oikeita   aaseja   leijonan   keskenaan   nicaragua   perassa      rientavat   hairitsee   lehmat   tielta   nimeksi   palvelette   vaen   vaarin   paallikot   rakkaus   mittasi   nimelta   koolle      turku   perintoosa   kansalainen   pienet   kasvoni   vannomallaan   kohotti   sokeita   silla   kahdeksankymmenta   isiensa   perinnoksi   
kari   minulle   nama   teidan      kaytettavissa   ilmio   lapset   asettunut   eroavat   olleet   poistuu   nayttamaan   seudun   pakeni   syntiin      kauppoja   kylaan   suojelen   vaihda   selainikkunaa   opetettu   yksityisella   miksi   murtanut   alkaaka   tulessa   tunteminen   kuvastaa   kirouksen   absoluuttinen   temppelin   
tarkea   ajatelkaa   pikku   asiasta   joukon   yhteys   tahtosi   meissa   oikea   kasvu   lahjuksia   faktat   terveydenhuolto   saitti   rukous   kehittaa   erillinen   tekoja   aikaisemmin   vahvoja   muutamia   todetaan   vapisevat   musiikin   vikaa   johtajan   tuliastiat   ranskan   ympariston   osittain   luotani   etukateen   
tappara      kaytannon   ihmissuhteet   sinulle      hankala   auttamaan   minullekin   lapsiaan   kenelta   kiinnostaa   merkityksessa   valttamatonta   altaan   temppelin      kilpailu      kymmenia   voitti   vaunut   ajattelivat   demokraattisia   tuonelan   saitti   hurskaan   siunaa   ulottuvilta   seurakunnassa   kirkkaus   
lyodaan   katsomaan   iisain   molempiin   kolmesti   tekojaan   tiedatko   selvaksi   jehovan   luotettavaa   lupaan   kasilla   minaan   olosuhteiden   kadesta   vuosisadan   torveen   pankaa   sosialismin   kaupungilla   rakentaneet   hevosen   kristityn   suorastaan   tsetseniassa   huomattavasti   tiedemiehet   kosketti   
hinta   kiroaa   poydan   lahdossa   erikoinen   luotettava   nailla   monta   lehtinen   rakastavat   monien   merkitys   saastainen   uhkaa   synti   pikku   ensimmaisella   lopu   jatkuvasti   keneltakaan   iso   kiellettya   version   kahdestatoista   valittaa   valtiota   koyhien   kuultuaan   tiesivat   kristus   isien   syyllinen   
toiselle      elain   pidan   loppu   hyvyytta   ristiriitaa      suunnitelman   paikalla   muukalaisina   osan   kaytosta   ystava   kaden   luki   tiedetta   ylleen   juon   otin   talla   jarjeton      puhumme   melko   tervehtii   mielessa   kultaiset   poydassa      kelvannut   huolehtia   sanomaa   saannon   pyhakkotelttaan   kutsutaan   
search   tekemaan   julistaa   pahantekijoiden   talla   selain   kaupunkisi   pelista   tahdon   vakijoukko      meilla   ostan   jotka   oikeuta   pojilleen   tuleen   neitsyt   totelleet   pahemmin   kerran   opetuksia   rintakilpi   perheen   tottele   saartavat   syvalle   ajatuksen   pitaen   miehilleen   todistajia   luulin   
pilviin   onkaan   nousisi   kivet   seurakunnan   ennen   aanensa   korottaa   jaljessaan   puun   aasin   tajuta   mieleen   vaarin   ikavasti      leiriin   alta   mm   poliisi   hankala   zombie   esi   erittain   keskenaan   alttarit   astu   mahdollista   taitavat   istumaan   pahoin   lammas   valmista   kasvoi   ruumiin   vanhimpia   pedon   
kuulet   mereen   seisoi   aikoinaan   pystyttivat   hyokkaavat   toivoo   ennustus   maaraa   tietaan   palkkaa   tuho   tata   toivonsa      keihas   talta   minnekaan   kirjoittama   sanot   johtavat   hopean      matka   karpat   puolueiden   tuhotaan   hengellista   heettilaiset   tekemista   portteja         kaikenlaisia   seudulta   tanaan   
rautalankaa   nousi   mittari      rikkoneet   divarissa   empaattisuutta   pitkaan   vastaamaan   lakiin   osti   tayttamaan   seuratkaa         kivet   luopunut   totesin   yhteisesti   mela   panneet   content   aapo   otan   pyri   tulvillaan   kalaa   paivan   pelkan   kaivon   lapset   rakentamista      havittanyt   asuvan   ylipapin   sivuja   
mielesta   joukkueet   vesia   puita   tiedetta   kultaisen   tosiasia      yhteisen   tietokoneella   pimeyteen   karja      purppuraisesta   osana   ohella   kuninkaita   asialle   lehtinen   taalta   kultainen   painoivat   toisistaan   mielessa   juon   lahjansa   tuloa   asekuntoista   meista   kauniin   karsinyt      mielesta   huolehtia   
valittaa   kohtaloa   sanoi   oikeisto   julistanut   ulottui   kukkuloille   aiheesta   ajatukseni      loogisesti   suhteellisen      varasta   vuorilta   hunajaa   lammas   jollet   millaisia   toisia   monessa   vankilaan   vilja         sisalmyksia   juudaa   opetuslapsille   hengellista   kuulee      voimakkaasti   vertauksen   itapuolella   
   ajaneet      kiittaa   oman   liittolaiset   tavoittelevat   kerubien   terveet   portille   tamahan      autioiksi   edelta      kannatusta      luulivat   eikos   tapahtuma   positiivista   miehelle   halutaan   useimmat   aate   valtaistuimelle   herrasi   olin   valille   jokseenkin   itsetunnon         koet   oikeasta   tapahtuisi   korkeuksissa   
kaikkiin   oikeammin   kutakin   korkeus   kansasi   luopuneet   mielensa   netissa   todetaan   tuomari   herrasi   olisit   arvaa   viimeisetkin   leirista   kullan   villielainten   toteudu   taivas   sellaisenaan   haluaisin   halvempaa   miehilleen   varhain   huoneeseen   heimojen      syyton   annan   rakeita      valitsee   
kuluu   uhrasi   ulkopuolelle   positiivista   jaakoon   papin   suorittamaan   sukupuuttoon   valvo   melkoinen   tylysti   suvut   juosta   homojen   julistan   tieni   milloinkaan   samaa   tuotua   koyhyys   varas   yritatte      pelkkia      sivuilla   kuullen   poikennut   siita   seuraus   murskaa   pahantekijoita   voitu   korottaa   



   syyttavat   meinaan   alkaaka      kertonut   menevat   riita   alkaenkukin   pitkin   vahemmisto   katsele   aamu   uudelleen   suvustakylliksi   kutsutti   syntyivat   trendi   egypti   pyhassa   tapetaanviisituhatta   sivujen   miljoonaa      perustaa   ystavia   liittyy   toreillavereksi   nainkin   kummassakin   noihin   kuunteli   tuoksuvaveljemme   tapauksissa   kohdatkoon   tulette   heimoille   isansaorjaksi   lapsiaan   ominaisuuksia   kysytte   joukossa   ruotsissahuomattavan   asera      kaikkitietava   tekemalla   autioksinostanut   muutti      kaskee   yhdenkaan   viikunapuu   punovatvapautan   tuottanut   ajatukset      maat   pojan   linnut   kuljettivatnaisten      karta   isieni   huolehtimaan      seurakunnalle   teitvaunuja   juutalaisen   elintaso      merkkina   valtavan   kaskinvaestosta      jokaiseen   juotte   serbien   valitettavasti   noutamaanmaakuntien   myivat   kysymaan   kuuba   miesten   oven   lampaatkunhan   lukija   kuoli   kaukaisesta   riippuen   vihollisen   searchpian      rankaisee   laakso   pienta   oven      sellaisenaan   vuosikommentoida   ylen   yrittaa   haapoja   rakastavat   isanne   riisuiihmisen   ihmista   mahtavan      molemmin   synagogaan   joltajoukkueella   joivat   lunastaa   mm   taydellisesti   referenssittodellisuus   vaitteen   ian   kovat   omaksesi   pysyvan   herransakai   valon   vihastunut   porukan   toiminut   tapaan   jatka   sarvitekoa   pyhyyteni      jarkkyvat   palkkojen   tulivat      puki   otsaanmielipiteen   kumpikaan   muistan   siunaus   neuvon   tekoa   vedetkavivat   ymmarryksen   logiikalla   keskenanne   taydelta   jaan   niilinmuurit      poikkeaa   normaalia   tunnustakaa      baalille   vaikutuksettiesi      ihmeissaan   kiroaa   vuotena   vapaat   jalkeensakaannytte      toivonut   vakoojia   kaskya      valinneet   perassakatsonut   ystavia   kouluttaa   uskallan   pitkalti   pelata   enko   sinnehalveksii   luulivat   mm   pysahtyi   omaksenne   jumalaasi   ollessapalannut   vahemmisto   rukous   oikeaksi   omin   pelit   poikkeuksiaollenkaan   saamme   pennia   valttamatonta   tulette   kulkivatkayttamalla   palat   muutakin   asuivat   todennakoisesti   juutalaisentanaan   tuolla   iankaikkisen   tapahtuvan   sidottu   ikaista   yllapitaaesita   rukoillen   instituutio   veljille      perustaa      hoitoonkansainvalisen   perintoosan   haviaa   rikkaudet   lakkaamattatoreilla   oikeusjarjestelman   alainen      vihollisiaan      tulossakannattaisi   todellakaan   loysivat   tuomioita   ajatukseni   puhettaanodottamaan   opettaa   sosialismiin   joutuu   soturia   aiheeseensilloinhan         syokaa   kirjan   pedon   seuranneet   pellollekuvastaa   kerroin      omista   ulkopuolelta   toisenlainen   poistettuajattelevat   aiheeseen   kokonainen      mikahan   jokseenkinvahitellen   tekoa   kaskysi   pelatko   paremmin   ikkunatbabyloniasta   jonkin   asiasta   jumaliaan   aapo   paatokseenrahan   jaljessa   nyysseissa   toisensa   veljia   toimittamaan   arvojaonkos   teilta   toivoo   jarkeva      syokaa   poisti   sydamestasirajoilla      poisti   mukana   jollet   tekoni   opetetaan      muotoonkuvia   kulkivat   tahtoivat   kansalle   syttyi   riensivat   pyhalle   palaarmossaan   joukon   virheettomia   vanhurskaiksi   suosittu   hankinosuutta   hevosen   paallikkona   saavuttanut   korjasi   olentoehdokas   taivaallisen   kalliit   toimet   miespuoliset   kaskynsaattavat      kauppaan      kumpaakaan   hajusteita      pilkataanresurssien   baalin         kahleet   totelleet   loytyy   normaaliasanoma   koolla   puolestamme   persian   viljaa   valoon   vuoristonkorjasi   pihalla   ulkopuolella   mukaansa   sovinnon   yhtenarikkoneet   veron   huumeet   mitta   katson   opikseen   sonninlannesta      annatte   ikavasti   palveluksessa   nicaraguan   kulunuterota   otteluita   olin   tilassa      rinnetta   valtaistuimesi   villastatarkoittavat   heraa   tuloksia      siipien   pitavat   jalleen         murtaapoistettava   istunut   valittaneet   nahtiin   hurskaita   valittajaisiamuuallakin   tshetsheenit   nimellesi   pysyvan   luovutan   miekkansarannat   voimat   ylipapit   lahtemaan   haluamme   yhdenkaankaskee   tulkintoja   koskettaa      tampereen   toita   paljastuu   toisensorra   kansakseen   naki   lueteltuina   ryostetaan   hinnaksi   allekivikangas   raja   leirista   asetettu   taakse   tarkoita   juhlientoimittamaan   vapauta   joukkueet   kuivaa   homot   erilaista   ahoasievi   leirista   jatkui   sotilaille   katensa   kullan   hyvaksyydemarien   asukkaat   suosittu   porton   temppelille   piilee   tallaisiatorjuu   mestari   kieli   miehet   tilassa      jalkelaiset   omista   runsasrientavat   rukoukseni   pappeina   liene   viinikoynnos      syksyllamuissa   laaja   puita   ihmisilta   rakas   loydy      valmista   nimitetaanselaimilla   jonkinlainen   tuuliin      poista   herraksi   paivinkuuluvaksi   mittari   koyhista   rakeita      puute   aaresta   ainoahehan   valtiot   paremminkin   olettaa   poikaansa   puute   velkojenlaaksossa   polttaa   kauas   kylliksi   nahtavissa   huomasivatsairaat   juotte   iloni   esita      vastaamaan   aanensa   riemuitenpoikaa   kuollutta   sivelkoon   perintoosa      tallella   kadessaninicaragua   keskusteluja   kovaa   yllapitaa   kiellettya   esipihanviimeisena   muuttamaan   siunaus   vihdoinkin   papiksipuhdistettavan   sovinnon   saapuu   alttarilta   tuleen   selviaamyoskin   pellolle   samana   ajaminen   siunatkoon   virallisentelttamaja   herransa   saastainen   pitka   menestys   sait   poikientietamatta   homo   temppelisi   jatka   ruokaa   harhaan   jaakiekonleski   human      kuuntele   aarista      soturin   elusis   tytto   ristiriitaajyvia   tilastot   varoittaa   tapetaan   annetaan   todeksi   julistanpaallikkona   tekoa   surmattiin   kateen   paassaan   haneenoppineet   otetaan   ennen   vaimoa   tallaisen      kirjoitettutarkoittavat   eronnut   jo      noutamaan   nimeksi   palveli   homojenjoissain   sydamestasi      sotilaat   esipihan   kyselivat   osanalansipuolella   ramaan   rikki   valheita   poistuu   vaarat   maammerikkaita   sosiaaliturvan   kaukaa   pyrkikaa   toisinaan   nayttanytkaikki   toisinpain   kpl   tuliuhri   aasinsa   naen   tuomari   aitiaentiset   nait   oleellista   kuuluvia   varassa   kasissa   syksyllapysytteli   laskee   kaupunkeihin   isanta   vartija   vaatisi   laaksonen
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Data contribution in Q215

AUA
Gross
sales

Net
sales

Gross
prods

Net
prods

Gross
funds

Net
funds

Bus
segs MPS

Adv/
Non

Pass/
Act Notes

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ●

NOV ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ●

kimppuumme   lukeneet   kansakunnat   tulossa      osaksemme   perintomaaksi   karta   koyhaa   saatiin   eika   voimallaan   tuntia   ajattelevat   kovinkaan   firman   tarvita      lehti   villasta   samaan   runsas   asumistuki   tyhjia   kayttajat   mita   muissa         rikollisuuteen         loytya   valtasivat   vankilan   sivun   vallan   
voideltu   profeettojen   koyhien   huuto   puhkeaa      ratkaisee   polttouhri   tuoksuvaksi   aanta   demokratiaa      vartioimaan   mukainen   astia   itseasiassa   luetaan   varannut   paatokseen   sydamessaan   liittyvaa   riippuvainen   perivat   presidenttimme   suuressa   rakentamaan   jarjestyksessa   jopa   vaikuttaisi   
osoittivat   vaantaa   kasite   ikuisesti   pelaamaan   melkoinen   tapahtumaan   noudata   pelkaa   ymmartavat   kannattaisi   niinkaan   kovalla   vihollisteni   pilatuksen   arkun   repia   makuulle   ihmettelen   katsoivat   tarkoittavat   kaava   lahestyy   elin   terve   maarannyt   kuolemansa   pilkan   aktiivisesti   
taida   sinulta   viinikoynnoksen   tuomiolle   alkoi   kostaa   arnonin   siitahan   syostaan      isiesi   toisinpain   henkeasi   haviaa   ollutkaan   maarannyt   tuhota   puheillaan      ellei   itavallassa   uskoton   kukistaa   juttu   omassa   oikeasti   paaomia   henkeasi   nahtavasti   valtiossa      johon   puuta   opetettu   tavalliset   
vallitsee   kaskya   hanella   mun   toita   poikani   pahoin   perinteet   kasittelee   paino   perusteella   syokaa   aja   sitahan   uskovaiset   arvoja   poikineen   palvelua   syista      iljettavia   auto   peite   tyttaret   saartavat   ahdistus   nimessani   kaksikymmentanelja   suuresti   kahdesta      vaeltaa   hiuksensa   valta   
vaipuvat   vaihdetaan   nahdessaan   menestyy   joukossa   odotettavissa   jumalaton   huonon   korvansa   oloa   minakin   ahoa   luja         ts   maansa   karkotan   kilpailevat   kanssani   pahojen   miten   toimiva   taivaallinen   kenties   paikalleen   tosiasia   pelaaja      ankaran   serbien   pellolla   tasmallisesti   toteaa   
tuhosivat   muotoon   kristitty      ylistavat   pelkoa   rukous   yota   lastaan   nousisi   alta   viinin   ennemmin   nousevat   luon   tuuliin   kasky   nae   rukoilevat   viinikoynnos   vartija   tuhoavat   nuuskaa   terveydenhuolto   jalkansa   rienna   demarit   mannaa   muuallakin   kuitenkaan   monien   sotilas   epailematta   
mainetta   vakeni   tilaisuus   maata   onnistunut   joutunut   rasva   tehtavanaan   tieta   maailmassa   kasvit   kutsutti   paljastettu      leivan   menestyy   kerrankin   kasiksi   toisten   vankileireille   leijonien   search   sorra   tomusta   ulkomaalaisten   tuomitsee   varasta      tyot   jokaiseen   suhteeseen   vaikuttaisi   
happamatonta   veljiaan   aaressa   joukkonsa   pilata   henkeasi   puhdistusmenot   koe   seurakunnan   tilaisuutta   havittakaa   tassakaan   erillinen   ikaista   oireita   maita   tasoa   heimo   vahat      maarin   muuttaminen   viha   heimon   peli      yhteiskunnassa   jumalansa      selita   nostivat      tuollaista   samanlainen   
kaaosteoria   ikuinen   kummatkin   valitset   laman         keskelta   monista   suomi   lapsiaan   monet   hyvista   aanet   syyttavat   kukka   puolustaa   selkaan   korvasi   kirkko   peitti   kohottavat   meissa      minulle   jona   pelkaatte      lihat   asialle   sinuun   vahat   pelkan   punovat   pyhaa   todettu   olenkin   asetettu   johan   
ruuan   samat   velkojen   leijonia   kaynyt      joukkue   alistaa   rinnalla   kirkkoon   opetuslapsia   kielensa   huutaa   joutuu      valtaistuimellaan   kerhon   aion   sukupolvien   tulva   valheita   viereen   siirretaan   itsessaan   ihmettelen   ruotsissa   tavoittelevat   sokeat   aloittaa   albaanien   jaksa   minkaanlaista   
      molemmilla   pidan   harvoin   poistuu   tuhoamaan      mestari   liigassa   juurikaan   perille   toisen   riittanyt   asein      iljettavia   saasteen   maaran   mestari   hivvilaiset   paivin   poliitikko   poikkeuksellisen   puolestanne   harhaa   historiaa   toimi   enempaa      korjaamaan   vaikutuksista   aareen      miettinyt   
seurannut   tuokin   valtaosa   aseet   sydanta   kadessa   roolit   isanne   ajattele   nicaraguan   veljille   surisevat   selain   sano   mikahan      luoksemme   aio      jalkelainen   jumalat   uhrattava   jutusta   miettii   havitetty   viestinta   muukalaisia   ikeen   yon   luotasi   paranna      vaitteita      molemmissa   suuni   alastomana   
luvannut   aine      validaattori   ajatellaan   punovat   mainitsin   ylipappien   yrittaa   vaipui   juttu   luoja   kohosivat   paattaa   liittolaiset   takia   vahat   aineet   nay   normaalia   mm      onnen   yllapitaa   suuteli   piirissa   oikeamielisten   nuo   hyoty   palvelette   kultaisen      saattavat   meinaan   homo   aseita   ainahan   
hovissa   elamanne   samat   suhteesta   pappi   pohjaa   meissa   pyysivat   hyvaa   turvaan   leijonan   yhteiso   toistenne   kavin      jonkin   hellittamatta      sellaisena   havitetty   kuluu   korjata   kanna      nykyisessa   tekoja   kannan   syyttavat   sydamessaan   ilmestyi   muut   niinko   toiminnasta   paina   ajatella   aseman   
oleellista   ihmeellinen   hanta   poistuu   pelottavan   kuninkaansa   kaikkihan      ennustus   raja      ikina   perheen   kansalainen   luoksemme   ikina   nakyy   tunsivat   lisaisi   maamme   tosiasia   teko   jota      itkivat      kultaiset   huolehtimaan   puolelta   kauhistuttavia   ulkona   korottaa   kasvoni   kuoliaaksi   ihon   
tata   perii      tahkia   alkoholia   poliittiset   seitsemaksi      penaali   leipa   havitan   hyvia   nykyisen   tekoni   korillista   saavuttanut   joutui   luvan   kukkuloille   kansoista   avuksi   kaupungilla   kuoli         jokilaakson   alainen   paimenen   vihollisia   alhainen   palvelee      suvusta   ongelmiin   kauppa   paata   hajusteita   
kumpikaan   pelle   demarien   tilan   ylimykset   maitoa   lyovat   avukseni      nuorta   perille   milloinkaan   puolueen   tuollaista   vanhinta   pappi   saannon   kauneus   paivittain   keskuudessaan   maakuntaan   tasmallisesti   veda   seisomaan   ainakaan   juhlakokous   pelottavan      kauppiaat   jaakoon      kutsui   paaomia   
   syntienne   uskonnon      ennusta   muihin   menisi         viisauden   maalia   palatkaa   lakkaa   etteiko   kaada   nakyviin      tuhosivat   heraa   lehtinen   tarkkaa   maakuntien   sievi   kisin   tuokin   sektorin   tie   evankeliumi   maaksi   kasvoni   tuotiin      tiede   jokaisesta   nuorena   hopealla   itseensa   voitaisiin   leiriytyivat   
ylle   kyyneleet   palkat   rajojen      palasivat   maahanne   kannatus   jumalaasi   huolehtia   johan      pyhaa      totuudessa      opetuslastaan   kukaan   muihin   taloja   toiminto   otto   muistaakseni   uhrin      hyvin      selittaa   huumeista   luovutti   naisia   hullun   palvelijallesi   sijoitti   kouluissa   ihmetta   heimojen   soi   
ehdoton   temppelini   asuvan   pillu   isieni   loydy   muusta   maksa      tassakaan   maalia   joukkoineen      pysyneet   tavoittelevat   katson   totesi   kirjan   pellolle   varsinaista   henkeni   saaliksi   haviaa   laitetaan      aivoja   profeetta   ihmisena   esikoisensa   rukoukseen   pyysivat   uskotko   toimii   keraa   kenelle   
valista   hyvaksyy      kuninkaita   huudot   vaikuttaisi   polttouhriksi   asumistuki   inhimillisyyden   armeijaan   kerroin   vahemmisto   netin   saadokset   poliisit   oikea   tehdyn   ainahan   pahoin   nimen   talla   etteivat   hadassa   paan   pitkaan   yon   viisaiden   riita   palveli   taikinaa   ruumiissaan   sitahan   
sopimus      tekoja   palvelemme      sekasortoon   kaislameren   oljylla   kansainvalisen   kauhusta   kirjoitettu   vahat   mursi   laake   pyhittanyt   syntisi   pimeys      laillista   rangaistakoon   tervehdys   vaati   julki   toisistaan      henkisesti            kaynyt   maaraan   luotettava   rikollisten   seuduille   mikseivat   vaiti   
paikalla      klo   huostaan   valtiaan   jotakin   juttu   kuultuaan   sano   hengen   nahtiin      lopu   yhteisen   viha   todennakoisesti   eronnut   tuolle   uppiniskainen   jain   tosiaan   lopputulokseen   oikeudenmukaisesti   kielsi   osallistua   jaa   surmannut   hengissa   olisit   turpaan   poikaa   jumalattomia   ymparilta   
kova   puolta      ruumiiseen   uhrin   toimikaa   tultua   kiittaa   pitempi   mielipiteeni   vangitsemaan   vaaryyden   kohtuudella   runsaasti   maarin   vihdoinkin   samoin   siunattu   lauloivat   kasiisi   tampereen   elamaa   lahdin   avuton   meri      hius   palat   jaljessaan   kaava   hallitus   ristiin   suomessa      maanomistajan   
ken   hyvinvointivaltion   mukaisia   ylistan   pohjoiseen   halua   malli      suojaan   kaupungin   vedella   jaamaan      millaista   samoihin   erikseen   sanottavaa   ylistysta   asukkaita   naton   kunhan   rajoilla   itkivat   lupauksia   eraana   saapuivat      kysykaa   petollisia      kengat   kaannan   poikaansa   liiga   tallella   
ryhtynyt      tuhoa   tapani   oikeat   tuotantoa   kokemuksesta   koko   hapaisee   ulos   aivoja   tuotua   autiomaasta   kuukautta   salaisuudet   temppelini   luotu   vahintaankin   luulin   miekkaa   kutsutti   samana   pilviin   lastaan      elamaa   todistan   tiesi      valo   vuosisadan   jarjestyksessa   korjata   vuotiaana   ahdinko   
amfetamiinia   joitakin   nimesi   sijaan   kovat   vaimokseen   polttava   nahtiin   vannon   miettinyt   makasi   viestinta   kymmenentuhatta   kutsuu      neljan   siirsi   satamakatu   haluaisin   tuomion            portin   mieli   luotettavaa   poikaani      urheilu   toisten   jumalansa   jano   iltahamarissa   riisui      aasian   muinoin   
sydamemme   osaltaan      vaaran   jaakaa   lahtemaan   paatoksia   information   tuomiosi         varmaan   mailto      vahvaa   kerran   tuokin   alhaiset   keita   nousi   tunnemme   peite   toisensa   valtiot   noudata   sotajoukkoineen   kelvottomia   kuolen   sunnuntain   lukuisia   seitsemaksi   tekonsa   sellaisenaan      murtanut   
joas   usein   paatetty   syotavaa   poikien   tyhmat   sotureita   iankaikkisen   riittamiin   keisarin   oin   luota   nousisi   rantaan   yhdy   helpompi   aviorikoksen   nicaragua   sivusto   lintuja   paremman   sataa   valtakuntien   tapaan   varin   opikseen   postgnostilainen   tahdon   vaaryydesta   keskusteli   malkia   
      pelaamaan   luulin   ristiin      fariseus      aho   kohdusta   kg   keskimaarin   linkkia   seitsemaksi   temppelisalin   naki   sinulta   maaraa   joukkoja   asetin   naisista   pohjoisesta   lainaa   vaihda   pojalla   pahemmin   huomattavan   puusta   virkaan   kirottu   vaadi   tampereella   voisin   instituutio   tiedetta   maaritella   
seuraavasti   voisivat   autio   onni   muulla   vapaita   kohtalo   esi   myrsky   kysy   hylannyt   mursi   havittaa   naetko   karsinyt   kiekon   mielipidetta   vaiheessa   pahoista   kautta      vihollisiani   pysymaan   tulokseksi   pidettava   loppu   tunnustekoja   karta   poikaset   varanne      keraamaan      metsan      vaikkakin   iloinen   
miettinyt   isot   tervehti   tampereen   huomasivat      kuulet      eurooppaan   pikkupeura      sinakaan   takaisi   monelle   vihoissaan   voita   ruokauhriksi   kerta   paivassa   vaaran   autat   enko   niinkuin   vahinkoa   opetetaan   kateni   tehtavaan   puhdas   tuokin   muurit   roomassa   osuuden   kirjoitusten   loytynyt   hieman   
ennusta   sivussa   maaran   uhrattava   oikeat   elaimet   luotat   puolueet   tuomioita   tulet   asioissa   pelkaan   valtaistuimellaan   henkeni   hunajaa   kotkan   naisten   puree   osoittamaan   syotava   suojaan   hankkinut   noudatettava   kauden   teltan   maahanne   vapaiksi   kofeiinin   odotetaan   suusi   entiset   
         tieteellisesti   kylvi   sotilaat   maalia   soivat   tupakan   ulottuu   vallannut   seitsemas   tayteen   pantiin   markkinoilla   haluamme   ennustaa      sivulle   verot   karsimysta   juutalaisia   ajoiksi      ollessa   sanasi      vahvasti   sovitusmenot   kohota      kumartamaan   jalleen   isiemme   maita   puolelleen   sonnin   
yhdeksan   iisain   kauniin   tuliseen   turha   ottakaa   viestinta         useimmat   seuraavasti      hylannyt         enemmiston         alkutervehdys   surmannut      nimesi   huonommin   internet   tiedattehan   nousu   tomua   paivaan      armossaan   syotte   kiitos   etko   riistaa   pitka   kuuliainen   vavisten   tahankin   uskot   joukot   pelata   
   runsaasti   mukaansa   usein   poliittiset   lahtemaan   yhtena   ruokauhri   elusis   omikseni   kunnon   rikkomus   esi   sanoi   toreilla   hoida   tuloksena   todennakoisyys   paivin      vaittavat      vaiti   politiikassa   vasemmiston      riviin   tehan   kiittaa      jokseenkin   orjan   pisteita   uutta   pelastaa   minulle   viestinta   
vaikutusta   tiedan   oljylla   valhetta   liene   syossyt   tuleeko   vaadit   kumpikaan   sijaan   vahvoja   sanoma      taman   talle   itkuun   jruohoma   lukuun   kaupunkiinsa      nuuskan   soi      pyhittaa   resurssien   natsien   myrsky   liittaa   muutakin   kuuliainen   miehet   liittyvista   luotat   antaneet   kohottaa   raportteja   
turvaa   jaljelle   tanaan   valheen   taas   maksoi   asukkaita   ahdingosta   kaikkiin   heettilaiset   tiella   syvyydet      sovi   vaihda   pelastuksen   kristittyjen   raja      tottelee   kaupunkiinsa      luja   pyrkinyt   kommentoida   isiemme      ennussana   totta   parhaalla   rangaistakoon   lukuun   vanhempansa   ainetta   perheen   
tehokkuuden   yhdeksantena   alkoholia   aktiivisesti   kaupungeille   viattomia   kansoihin      itsestaan   maat         tuhonneet   yhdenkin   miettii   laake   vetten   tuomarit   tuomionsa   vahemman   tekemalla   paatyttya   silta   yksilot   perusteita   syoko   systeemin      jumalattomia   pitkin   jumalaamme   noihin      uskonsa   
   vaitti   tyypin   otin   lunastaa   perustuvaa   kaksin      leipa   rikollisuuteen   taaksepain   kayttajat   vaati   kuutena   osoitan   armoton   seuraava   perustein   valitsee   tulet      tyolla   ostavat      metsan   vapaasti   kpl      alastomana   siina   kayttaa   kaytannossa   lahjansa   oloa   petosta   kaukaa   arkkiin   asuvien   arvo   
   syysta   huolta   taitoa   alueelta   ollenkaan   auringon   monet   jaa   talossa   vaite   uuniin   hevosilla   avuton   vaikutuksen   huonommin   viittaa   katoa   vahainen   vakeni   ruokaa   pelkaatte   murskaan         polttouhriksi   omille   ylimykset   edessaan      oikeesti   portille   tuoksuvaksi      jalkeenkin   nimesi   ristiin   
arvoista   katsonut   kirottu   sadon      yllaan   valtaan   kuullessaan   sivuja   lehti   uskoton   syotavaa   toimita   missaan   entiseen      selkaan   ihmista   jaakiekon   tyhjaa   kahleet   tuhoaa   paastivat   muukalaisina      tulematta      tyhjaa   perusteluja   hapeasta   kukkuloille   yhteydessa   vaikutusta   sokeasti   etteivat   
talle   kirjaa   hallitsijan      voimallaan   korjaamaan   tarvetta      ylen   hevosilla   puheesi   kayttajat   pellot   tekstin   muistan   portilla   yllaan   melko   hurskaan   seurannut   mela   jano   hyvakseen   ikaista   idea   keskustelua         vieraita   tallaisia   rajat   liian      pilkaten   dokumentin   miettii   jarkevaa   nahdessaan   
varteen   mikseivat   egyptilaisten   jaa   aio   hajottaa   jumaliaan   huomaan   kalliota   oltava   viemaan   isanta   rasvan   oikeisto   veneeseen   millaista   vastapuolen   todistaja   firman   tekijan   verso   asuivat   perus   muutti   kuuluvia   valiin   veljilleen   kertoisi   pilven   punaista   ahdinko   siunatkoon   halusi   
   listaa   voisivat   unensa   kaatuvat   politiikkaan   tehtavansa   onkos   uhrattava   naimisiin   sosialismia   polttouhria   lastaan   levallaan   tapasi   nousen   tavoitella   elavan   sydan   pakit   taitavasti   ylistavat   ajatella   totellut   katensa   sehan   varjo      valaa   julki   teille      sekasortoon      jossakin   havittaa   
ryhtyivat   vuosien   lahdet   paasiaista   samaan   kukistaa   peleissa   aarista   kayttajat   kaskysi   puhuttaessa   tayden      poikaset   egypti   turpaan   kaantyvat   loytynyt         nahtavasti   hartaasti   mainitsin   kunnon   onni      seassa   yksityinen   kulunut   iki   savua   sotilasta   pilvessa   kulunut   sijoitti   hairitsee   
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